
 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 
งบการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์  ซีนี เพล็กซ์  ไลฟ์สไตล ์ 
ซ่ึงประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุน  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีของกองทุนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารของกองทุนพจิารณาว่าจาํเป็น
เพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค ์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม 
ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้ง
การประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 



 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
ไลฟ์สไตล์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกณุา  แยม้สกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบดุล

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุนในปี พ.ศ. 2558 : 
3,274 ลา้นบาท และ พ.ศ. 2557 : 3,462 ลา้นบาท) 6, 7, 8 3,834,000,000 4,017,764,935

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9, 14 290,261,730 77,419,998
ลูกหน้ีค่าเช่า 14 5,063,325 7,131,247

ลูกหน้ีอ่ืน 14 211,722 834,131
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 10 - 3,987,257
สินทรัพยอ่ื์น 2,309,983 1,522,583

รวมสินทรัพย์ 4,131,846,760 4,108,660,151

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืน 14 13,753,328 15,753,472
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 14 91,074,759 91,756,910
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งชาํระ 2,046,464 1,860,337
หน้ีสินอ่ืน 3,103,097 2,273,981

รวมหนีสิ้น 109,977,648 111,644,700

สินทรัพย์สุทธิ 4,021,869,112 3,997,015,451

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 11 3,300,000,000 3,300,000,000
กาํไรสะสม 11 721,869,112 697,015,451

สินทรัพยสุ์ทธิ (เท่ากบั 12.1874 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2558
(พ.ศ. 2557 : 12.1121 บาทต่อหน่วย) คาํนวณจากหน่วยลงทุน
ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด จาํนวน 330,000,000 หน่วย) 4,021,869,112 3,997,015,451

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พื้นที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
สิทธิการเช่าในโครงการ
1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน

ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 58,661 ตารางเมตร 1,005,324,000
- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 19,602,546
- คา่ใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 47,317,123

1,637,821,269 2,137,000,000 55.74             
2 โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต

ท่ีตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์
อ. ธญับุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000  
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คา่ใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377,198
- คา่ใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 20,302,515

651,893,013 625,000,000 16.30             

3 โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
ท่ีตั้ง 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 8,861,150
- คา่ใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 12,577,293

984,263,443 1,072,000,000 27.96             

รวมเงินลงทุน 3,273,977,725 3,834,000,000 100.00           

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พื้นที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
สิทธิการเช่าในโครงการ
1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน

ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 58,661 ตารางเมตร 1,005,324,000
- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 19,602,546
- คา่ใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 43,683,627

1,634,187,773 2,146,000,000 53.41             
2 โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต

ท่ีตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์
อ. ธญับุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คา่ใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377,198
- คา่ใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 18,157,879

649,748,377 663,000,000 16.50             

3 โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
ท่ีตั้ง 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 8,861,150
- คา่ใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 7,870,799

979,556,949 1,010,000,000 25.14             

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3,263,493,099 3,819,000,000 95.05             

วนัครบอายุ
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 23 เมษายน พ.ศ. 2558 198,125,999 198,764,935
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 198,125,999 198,764,935 4.95               

รวมเงนิลงทุน 3,461,619,098 4,017,764,935 100.00           

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่าและบริการ 14 469,399,110 461,029,646
รายไดด้อกเบ้ีย 3,403,092 4,917,585
รายไดอ่ื้น 10,652,204 5,006,965

รวมรายได้   483,454,406 470,954,196

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 50,781,960 50,177,560
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13, 14 7,077,695 7,244,766
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 13, 14 981,058 852,325
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13, 14 2,525,965 2,556,976
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 13, 14 42,348,150 44,862,950
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,118,396 1,280,457
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 10 3,987,257 4,031,437
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 10,714,188 9,925,476
ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 1,922,820 2,583,465
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,398,630 3,442,143

รวมค่าใช้จ่าย 125,856,119 126,957,555

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 357,598,287 343,996,641

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6, 7 4,515,374 (8,681,489)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 4,515,374 (8,681,489)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 362,113,661 335,315,152

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 357,598,287 343,996,641

รายการกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6, 7 4,515,374 (8,681,489)

การเพิม่ขึน้สุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่เกดิจากการดาํเนินงาน 362,113,661 335,315,152

จ่ายเงินปันผล 12 (337,260,000) (321,090,000)

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 24,853,661 14,225,152

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 3,997,015,451 3,982,790,299

สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 4,021,869,112 3,997,015,451

- (0)

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานสาํหรับปี 362,113,661 335,315,152
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงานใหเ้ป็นเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
ส่วนลดรับจากเงินลงทุน (1,235,065) (2,388,259)
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 10 3,987,257 4,031,437
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 149,753 -
การซ้ือเงินลงทุน (10,634,379) (665,033,008)
การขายเงินลงทุน 200,000,000 459,945,541
ลูกหน้ีค่าเช่าลดลง 2,067,922 5,154,590
ลูกหน้ีอ่ืนลดลง(เพ่ิมข้ึน) 622,409 (431,148)
สินทรัพยอ่ื์น(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (163,833) 200,188
เจา้หน้ีอ่ืนลดลง (2,000,144) (7,959,557)
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้(ลดลง)เพ่ิมข้ึน (682,151) 7,200,832
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งชาํระเพ่ิมข้ึน 186,127 81,581
หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 829,116 (2,557,794)
รายไดด้อกเบ้ีย (2,168,026) (4,917,585)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,544,459 5,700,655
รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (4,515,374) 8,681,489

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 550,101,732 143,024,114

กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล 12 (337,260,000) (321,090,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (337,260,000) (321,090,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 212,841,732 (178,065,886)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 77,419,998 255,485,884

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 290,261,730 77,419,998

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลทางการเงินที่สําคญั

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 12.1121 12.0690 12.0071 11.8965 11.2865 11.7474

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน :

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1.0836 1.0425 1.0168 0.9824 0.9717 0.5991

รายการกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 0.0137 (0.0264) 0.0151 0.1032 0.3683 0.1310

หกั  จ่ายเงินปันผล (1.0220) (0.9730) (0.9700) (0.9750) (0.7300) (1.1910)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.0753 0.0431 0.0619 0.1106 0.6100 (0.4609)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินปี 12.1874 12.1121 12.0690 12.0071 11.8965 11.2865

อตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อจํานวนถวัเฉลีย่ของมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (ร้อยละ) 9.07 8.64 8.59 9.06 11.38 10.63

อตัราส่วนทางการเงินที่สําคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิที่สําคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินปี (บาท) 4,021,869,112 3,997,015,451 3,982,790,299 3,962,372,867 3,925,853,593 3,724,569,265

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ร้อยละ) 3.15 3.19 3.09 3.21 2.89 3.36

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ร้อยละ) 12.11 11.83 11.55 11.42 11.15 12.08

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ร้อยละ)* 0.38 1.60 2.19 6.16 16.21 43.71

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (บาท) 3,990,583,047 3,981,940,323 3,963,442,286 3,952,353,394 3,884,090,500 2,790,275,223

ข้อมูลเพิม่เตมิ

*

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งปีไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือขายเงินลงทุน โดยมีสญัญาขายคืน หรือซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธี

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งปี
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1. ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มีการกาํหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กสิกรไทย จาํกัด (“บริษทัจัดการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน โดยมีธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง 
คอร์ปอเรชั่น จาํกดั เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และตั้ งแต่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2558 ได้เปล่ียนผูดู้แล
ผลประโยชน์เป็นธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และมีบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) เป็น
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 

2. นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึง
หมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ีงบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบ 
ท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน”  
งบการเงินหลกัคือ งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และ
ขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญั ซ่ึงเป็นแบบท่ีสมบูรณ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ี
อธิบายในนโยบายการบญัชี 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ (ต่อ) 

 
การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการ
ทางบญัชีท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของ
กองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซบัซอ้น หรือเก่ียวกบั 
ขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรับปรุง 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีมีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ มีดงัน้ี 
 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สําคญั  คือ กาํหนดการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนงานดาํเนินงาน โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตวัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินรวมสําหรับเฉพาะส่วนงานที่รายงาน หากโดยปกติมีการนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนเงิน
ดงักล่าวต่อผูม้ ีอ ํานาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบตั ิการ  และถา้มีการเปลี่ยนแปลงที ่มี
สาระสําคญัจากจํานวนเงินที ่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจําปีล่าสุดสําหรับส่วนงาน 
ที่รายงานนั้น การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที่นาํเสนออย่างมี
สาระสาํคญั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุง และลดความซํ้ าซ้อน
ของคาํนิยามของมูลค่ายุติธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งข้อมูลในการวดัมูลค่า
ยติุธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกองทุนรวมฯ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 6 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีมีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบ  
มีดงัน้ี  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาํคญัมีจาํนวนทั้งส้ิน 41 ฉบบั  
ซ่ึงผูบ้ริหารประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินท่ีนาํเสนออย่างมีสาระสาํคญั 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ 
และยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือ 
    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2558)  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญัแก่กองทุนรวมฯท่ีรายงาน ซ่ึงกองทุน
รวมฯตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงินท่ีกองทุนรวมฯไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน ไดก้าํหนด 
ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกนั และ
กาํหนดใหน้าํเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกองทุนรวมฯ เมื่อ
กองทุนรวมฯ รายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานใหก้บัผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น 
การดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินท่ีนาํเสนออย่างมีสาระสาํคญั 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ 
และยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง มูลค่ายติุธรรม ไดก้าํหนดให้
ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นกลุ่มใหป้ฏิบติัใชก้บัทุกสัญญา
ท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงรวมถึงสัญญาท่ีไม่เป็นสัญญาทางการเงิน การปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินท่ีนําเสนออย่างมี
สาระสาํคญั 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบ  
มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาํคญัมีจาํนวนทั้งส้ิน 40 ฉบบั  
ซ่ึงผูบ้ริหารประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินท่ีนาํเสนออยา่งมีสาระสาํคญั 

 
2.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  
เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า  
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 การวดัค่าเงนิลงทุน 

 
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกองทุนรวมฯ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของ
มูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกองทุนรวมฯ จะถูกจดัประเภทเป็น 
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน  รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่ อเป็น
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคต 
 
การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทาํ
รายการและต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือ 
ผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ตน้ทุนการกูย้มืจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยดุพกัทนัทีเม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จ
อยา่งมีนยัสาํคญั หรือระหว่างท่ีการดาํเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ 
ท่ีกองทุนรวมฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได ้
อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทน
ช้ินส่วนของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 
หลงัจากรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแลว้ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบนัทึกดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม
อ้างอิงราคาในตลาดท่ีมีการซ้ือง่ายขายคล่อง ปรับปรุงตามความแตกต่างของลักษณะทําเลท่ีตั้ ง หรือ  
สภาพของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะ กรณีท่ีไม่สามารถหาขอ้มูลเหล่าน้ีได ้กองทุนรวมฯจะใชว้ิธีอ่ืนในการ
วดัมูลค่า เช่น ราคาล่าสุดของตลาดท่ีมีระดบัการซ้ือขายคล่องรองลงมา หรือประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 
การวดัมูลค่าจะกระทาํ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยใชก้ารประเมินมูลค่าจากผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงมี
คุณสมบัติทางวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องและประสบการณ์ในการตีราคา ในทําเลพื้นท่ีและในประเภทของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 การวดัค่าเงนิลงทุน (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 
 
บริษัทจัดการฯ  กําหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว  ณ  วัน ท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีได ้
ซ้ืออสังหาริมทรัพยม์าโดยใชร้าคาทุนจากการซ้ืออสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และจะกาํหนดราคายุติธรรมของ 
เงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัจดัการฯ จะจดัให้มีการประเมินค่าทุกสองปี 
นับแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าเพื่อซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปี 
นบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุด บริษทัจดัการฯ จะไม่แต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึง
ใหป้ระเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ดียวกนัติดต่อเกิน 2 คร้ัง 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสะท้อนถึงรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบันและ 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัรายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าในอนาคตภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในขณะเดียวกนั
จะตอ้งสะทอ้นถึงกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเน่ืองจากอสงัหาริมทรัพย ์ 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กองทุนรวมฯ จะตอ้งตดัรายการ อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน เม่ือกิจการจาํหน่ายหรือเลิกใชอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นอยา่งถาวร และคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจาํหน่าย 
 
กรณีท่ีกองทุนรวมฯ จาํหน่ายอสังหาริมทรัพยท่ี์มูลค่ายติุธรรมโดยผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัและ
เจรจาต่อรองในลกัษณะท่ีเป็นอิสระจากกนั มูลค่าตามบญัชีก่อนขายจะมีการปรับไปใชร้าคาในการทาํรายการ 
และบนัทึกผลกาํไรสุทธิจากการปรับมูลค่าของอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมในกาํไรหรือขาดทุน 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 การวดัค่าเงนิลงทุน (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์สดงในงบดุลดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยซ่ึงคาํนวณตามลาํดบั ดงัน้ี  
 
1) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย  
2) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือเฉล่ีย หรือ ราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือแบบ firm quote 

จากบริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย  
3) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีคาํนวณจากแบบจาํลอง  
 
เงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน ตัว๋เงินคลงั หุน้กูแ้ละพนัธบตัรท่ีมีอายคุรบกาํหนดภายใน 90 วนั แสดงในงบดุลดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนเม่ืออายคุงเหลือของตราสารเท่ากบั 90 วนั ตามท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย หรืออตัราผลตอบแทนท่ีไดม้าสาํหรับตราสารท่ีจะครบกาํหนดอายภุายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุน  
 
กองทุนรวมฯ บนัทึกกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน 
 
กองทุนรวมฯ จะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคา
ตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กองทุนรวมฯ จะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
รวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา
ตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ี
หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใช ้
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

2.5 ลูกหนีค่้าเช่า 
 
ลูกหน้ีค่าเช่ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วย 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง 
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีค่าเช่า  
หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมฯ  
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.6 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตามท่ีจ่ายจริง เช่น 
ค่าธรรมเนียมในการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการจดัตั้งกองทุนรวมฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีจะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

2.7 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
กองทุนรวมฯ รับรู้รายไดค้า่เช่าและบริการ และค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสัดส่วนเวลา
และอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาจนถึงวนัครบอายุและพิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชี
สาํหรับการบนัทึกคา้งรับของกองทุนรวมฯ 
 

2.8 ภาษเีงนิได้ 
 
กองทุนรวมฯ น้ีเป็นกองทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีสาํรองภาษีเงินได้
นิติบุคคลบนัทึกไวใ้นงบการเงินน้ี 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 
บริษทัจดัการฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง  
 
1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
2. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้
 
ทั้งน้ี กาํไรสุทธิและกาํไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีไม่รวมรายการดงัต่อไปน้ี 
 
1. กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์หลกัทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวมฯ 
2. รายจ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก และการเสนอขายคร้ังต่อ ๆ ไป (ถา้มี) ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากรายจ่ายนั้น 
 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหว่างกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่า 
ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสมเงินปันผล
ดงักล่าวเพื่อนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในปีส้ินปีบญัชี 
 
บริษทัจดัการฯ ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเดน็ท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 
การจ่ายเงินปันผล 
 
ขอ้กาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นดงัน้ี 
 
1)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีไม่รวมกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน 
ค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระจาํปี  

 
2)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 

 
เง่ือนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
1)  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้น
ในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าวเป็นบุคคล
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้ งน้ี เวน้แต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น โดยบริษทัจดัการจะนาํ
เงินปันผลส่วนท่ีไม่ได้จ่ายดังกล่าวนั้ นมาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
2)  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุน 

ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะคาํนวณหาจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีอยูใ่นกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใชว้ิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคาํนวณจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี เวน้แต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

 
การลดทุน 
 
1)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 

ก) กองทุนรวมฯ มีการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ 
ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการ

ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  
 
หากบริษทัจดัการฯ ประสงคจ์ะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการฯ จะจ่าย
สภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
 

2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
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4. ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืน  ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลใน
สถานการณ์ขณะนั้น 

 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ คาํนวณจากประมาณการ 
กระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใตเ้ง่ือนไขของตลาดท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย ์อตัราคิดลดท่ีใชส้ะทอ้นถึง 
การประเมินสภาวะตลาดปัจจุบนัในเร่ืองมูลค่าของการเงินและปัจจัยความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยมีอตัราคิดลด 
ร้อยละ 13 ต่อปี 
 

5. การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกองทุนรวม  ในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้ น  เพ่ือดํารงไว้ซ่ึงความสามารถใน 
การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกองทุนรวม เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มี
ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน 
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
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6. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯ จะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้
ในการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 
ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กองทุนรวมฯจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูล
ท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลคา่ยติุธรรม ดงัน้ี 
 
ขอ้มูลระดบัท่ี 1 : ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม  (ได้แก่ ข้อมูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) 
สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบัท่ี 3 : ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

 ระดับที ่1 ระดับที ่2 ระดับที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - - - - 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 3,834,000,000 3,834,000,000 

รวมสินทรัพย ์ - - 3,834,000,000 3,834,000000 
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6. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

 ระดับที ่1 ระดับที ่2 ระดับที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 198,764,935 - 198,764,935 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 3,819,000,000 3,819,000,000 

รวมสินทรัพย ์ - 198,764,935 3,819,000,000 4,017,764,935 

 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหว่างปี 
 

6.2 เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดับที ่2 
 
ตราสารหน้ีเผื่อขายซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 2 ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมูลค่า
ยติุธรรมของหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดคาํนวณจากเส้นอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหน้ีไทย 
ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัท่ีในงบดุล 
 

6.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระสําคัญ (ข้อมูลระดบัที ่3) 
 
 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 บาท 
  

ยอดตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,819,000,000 
เพิม่ข้ึนระหวา่งปี 10,634,379 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (149,753) 

ผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนเพ่ิมข้ึนระหว่างปี  4,515,374 

ยอดปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,834,000,000 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

23 

 
6. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
6.4 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุติธรรม 

 
ผูจ้ดัการกองทุนฯ ไดท้าํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยส์ําหรับการรายงานในงบการเงิน รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 โดยผูป้ระเมินราคาไดร้ายงานโดยตรงต่อบริษทัจดัการฯ ผูจ้ดัการกองทุนจดัให้มี 
สอบทานขอ้มูลระหว่าง บริษทัจดัการฯ และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพ่ือพิจารณากระบวนการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมในแต่ละไตรมาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรายงานรายไตรมาสของกองทุนฯ  
 
ขอ้มูลหลกัท่ีผูป้ระเมินราคาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 3 ได้แก่ อตัราคิดลดกระแสเงินสด
พิจารณาจากสถานท่ีตั้งโครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได ้ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทน
ท่ีไม่มีความเส่ียง ซ่ึงในท่ีน้ีผูป้ระเมินไดก้าํหนดอตัราคิดลดกระแสเงินสด สําหรับทรัพยสิ์นท่ีทาํการประเมิน
ราคาอยู่ท่ีอตัราร้อยละ 13 โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาลบวกกับความเส่ียงจาก
ประเภทธุรกิจ การบริการ การตลาดและจากภาวะเศรษฐกิจ 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 ไดมี้การวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานการสอบทาน
ขอ้มูลระหว่าง ผูจ้ ัดการกองทุนฯ และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ในระหว่างการสอบทานขอ้มูล 
ผูจ้ดัการกองทุนฯ ไดมี้การนาํเสนอรายงานสมมุติฐานการประเมินค่าจากผูป้ระเมินราคาเพื่ออธิบายสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรม 
 
 ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 การเปลีย่นแปลง 
ในข้อสมมต ิ

การเพิม่ขึน้ของ 
ข้อสมมติ 

การลดลงของ 
ข้อสมมติ 

    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 8 เพิม่ข้ึนร้อยละ 9 
การใชสิ้ทธิต่อสัญญาสิทธิการเช่าโครงการ    
   เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน อีก 30 ปี ไม่ใชสิ้ทธิ - ลดลงร้อยละ 11 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีใหข้อ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทาง
ปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการ
คาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์กาํหนดไวท่ี้มีต่อ
การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์กาํหนดไวค้าํนวณ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ในการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยรั์บรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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7. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 
กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล ์เอน็เตอร์เทนเมนท ์คอมเพลก็ซ์ ขนาดใหญ่จาํนวน 3 โครงการ
คือ โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และโครงการ ศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์
ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีรายละเอียดการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

 
1) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 

ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ค) สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ง) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทั้ งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้ งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ถึงวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของ
อาคารโครงการ ณ วนัทาํสญัญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,571 ลา้นบาท 
 

2) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต 
ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทั้ งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2572 (รวมระยะเวลา 21 ปี 8 เดือน 4 วนั) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค
ของอาคารโครงการ ณ วนัทาํสญัญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 618 ลา้นบาท 
 

3) โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  
ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี 
ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึง
วนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
โครงการ ณ วนัทาํสญัญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 963 ลา้นบาท 
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7. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

 
ในระหว่างปี กองทุนรวมฯ ใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ผลจากการประเมินราคาทําให ้
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 3,834 ลา้นบาท และทาํให้มีกาํไรสุทธิที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจํานวน 4.52 ลา้นบาท  
ซึ่งไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดการประเมินราคาแสดงในตารางดงันี้ 
 

(หน่วย: พนับาท) 

    รายการกาํไร  
 

   
รายการกาํไร

(ขาดทุน) 
 มูลค่า ณ วนัที ่  ทีย่งัไม่เกดิขึน้   มูลค่า ณ วนัที ่  ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ณ วนัที ่ สินทรัพย์ สินทรัพย์ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ วนัที่ 
  ราคา  31 ธันวาคม ส่วนเพิม่ในปี ตัดจําหน่ายในปี  ราคา  31 ธันวาคม 

ชื่อสินทรัพย์ ราคาทุน ประเมิน วนัที่ประเมิน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 ราคาทุน ประเมิน วนัที่ประเมิน พ.ศ. 2558 
           

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 1,634,188 2,146,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 511,812 3,783 (150) 1,637,821 2,137,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 499,179 
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต   649,748 663,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 13,252 2,145 - 651,893 625,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (26,893) 
โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์           

   ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  979,557 1,010,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 30,443 4,707 - 984,264 1,072,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 87,736 

รวม 3,263,493 3,819,000  555,507 10,635 (150) 3,273,978 3,834,000  560,022 
           

 กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นในระหวา่งปี 4,515 
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8. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน  ราคาทุน  
 ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิลงทุนเผ่ือขาย     
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 198,735,633 198,764,935 
รวมตราสารหน้ี - - 198,735,633 198,764,935 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     
   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - - 29,302 - 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - - 198,764,935 198,764,935 

 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มีระยะเวลาครบกาํหนดดงัน้ี 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 กาํหนดชําระ  
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย     
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 198,735,633 - - 198,735,633 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     

   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 29,302 - - 29,302 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 198,764,935 - - 198,764,935 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ไม่มีเงินลงทุนในตราสารหน้ีคงเหลือเน่ืองจากครบกาํหนดไถ่ถอนในระหวา่งปี 
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9. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 

 เงนิต้น (บาท) อตัราดอกเบีย้ต่อปี (ร้อยละ) 

ธนาคาร พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  
   กระแสรายวนั 571,593 

 
900,468 - 

 
- 

ธนาคารฮ่องกงและเซ้ียงไฮแ้บงก้ิง     
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
   ออมทรัพย ์ - 23,993,218 - 0.05 
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ     
   ออมทรัพย ์ - 1,001,015 - 1.20 
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)     
   ออมทรัพย ์ 252,140,203 49,718,655 1.00 1.70 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     
   ออมทรัพย ์ 5,091,392 1,804,797 0.37 0.50 
  กระแสรายวนั 1,645 1,845 - - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)     

   ออมทรัพย ์ 32,456,897 - 0.37 - 

 290,261,730 77,419,998   
 
10. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 3,987,257 8,018,694 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (3,987,257) (4,031,437) 

ยอดส้ินปี - 3,987,257 
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11. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนออกจําหน่ายและชําระแล้วมีจาํนวน 
330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 
รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนมีดงัน้ี 

 พ.ศ. 2558 

 จํานวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 330,000,000 3,300,000,000 
   

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดส้ินปี 330,000,000 3,300,000,000 

 

 พ.ศ. 2557 

 จํานวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 330,000,000 3,300,000,000 
   

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดส้ินปี 330,000,000 3,300,000,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสมมีดงัน้ี 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 697,015,451 682,790,299 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 357,598,287 343,996,641 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัคา่เงินลงทุน 4,515,374 (8,681,489) 

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 12) (337,260,000) (321,090,000) 

ยอดส้ินปี 721,869,112 697,015,451 
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12. เงนิปันผล 

 
รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังท่ี ผลการดาํเนินงานสําหรับงวด วนัที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  19 มีนาคม พ.ศ. 2558 0.272 89.76 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 0.250 82.50 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 18 กนัยายน พ.ศ. 2558 0.250 82.50 

4 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 0.250 82.50 

    337.26 

 
รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังท่ี ผลการดาํเนินงานสําหรับงวด วนัที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  11 มีนาคม พ.ศ. 2557 0.265 87.45 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 0.218 71.94 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 18 กนัยายน พ.ศ. 2557 0.260 85.80 

4 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 0.230 75.90 

    321.09 

 
13. ค่าใช้จ่าย 

 
บริษทัจัดการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษทัจดัการฯ มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
คาํนวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์
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13. ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ กองทุนรวมฯ  
ท่ีคาํนวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเกิดจริง เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ ท่ีคาํนวณ
โดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์
 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทาํหน้าท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมฯ 
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างท่ีทําข้ึนระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู ้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 
1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้

ค่าเช่าและบริการสุทธิของกองทุนรวมฯ 
2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการทาํสัญญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญา โดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้น ๆ ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่า
ของค่าเช่ารายเดือน ซ่ึงอตัราน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทและอายขุองสญัญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ซ่ึงคาํนวณ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้
สุทธิจากอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งหมายถึงรายไดท้ั้งหมดท่ีกองทุนรวมฯ ไดรั้บจากอสังหาริมทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย ์
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14. รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คาํนึงถึง
เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ ่ 
ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33 
 
รายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 
ก) รายได้ 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   รายไดค้่าเช่าและบริการ 184,618,731 179,186,716 
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14. รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) ค่าใช้จ่าย 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 42,348,150 44,862,950 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,077,695 7,244,766 
   

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,525,965 2,556,976 
   

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 600,405 852,325 

   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)   
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 380,653 - 

 
ค) ยอดค้างชําระ ทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืน 1,917,438 2,236,693 
   เจา้หน้ีอ่ืน 6,624,754 8,428,914 
   เงินมดัจาํค่าเช่า 4,955,912 4,955,912 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั   
   เจา้หน้ีอ่ืน 1,032,922 1,210,498 
   

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
   เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) 5,093,037 1,806,642 
   เจา้หน้ีอ่ืน 392,515 427,235 
   

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
   เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) - 23,993,218 
   เจา้หน้ีอ่ืน - 142,412 
   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)   
   เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) 32,456,897 - 
   เจา้หน้ีอ่ืน 214,536 - 
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15. การจดัการความเส่ียง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียและความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจทาํใหก้องทุนรวมฯ มีความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียของหลกัทรัพยแ์ละอตัราดอกเบ้ียเงินฝากกบัธนาคาร 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวมฯ ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการจดัการเรียกเกบ็ค่าเช่า 
 
กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีอยา่งเป็นสาระสาํคญั เน่ืองจากกองทุนรวมฯ 
มีลูกคา้จาํนวนมากและอยู่ในกลุ่มธุรกิจท่ีต่างกนั นอกจากน้ี กองทุนรวมฯ มีการกาํหนดใหมี้การเรียกเก็บเงินมดัจาํ 
ค่าเช่าล่วงหนา้จากลูกคา้ของกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นประกนัในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได ้บริษทั
จดัการฯ เช่ือว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ืออ่ืน นอกเหนือจากจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีได้
บันทึกในงบการเงินแล้ว ซ่ึงประเมินจากประสบการณ์การชําระเงินในอดีต เงินมัดจาํรับจากลูกคา้และปัจจัยอ่ืน 
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 
มูลค่ายติุธรรม 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีไม่ได้
แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามท่ีปรากฏในงบการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมี
ระยะเวลาครบกาํหนดสั้น และมีอตัราดอกเบ้ียคลา้ยคลึงกบัอตัราดอกเบ้ีย ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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16. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงนิลงทุน 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ ได้ซ้ือขายเงินลงทุนเป็นจาํนวน 210 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.28  
ต่อมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนเป็นจาํนวน 1,124 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 28.25  
ต่อมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
 

17. ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกกาํหนดให้รายงานในลักษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน อยา่งไรก็ตามไม่มีความความแตกต่างระหว่างงบ
การเงิน และรายงานส่วนการดาํเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละดาํเนินงานในประเทศไทย
เท่านั้น ดงันั้นจึงไม่มีความจาํเป็นในการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 

18. ภาระผูกพนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพนัระยะยาวเก่ียวกับการเช่าท่ีดินและ 
พื้นท่ีจอดรถ จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีผกูพนัตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดงักล่าว มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ไม่เกิน 1 ปี 10,044,600 8,651,500 
1 - 5 ปี 38,887,370 36,748,910 

มากกวา่ 5 ปี 81,437,049 91,100,109 

 130,369,019 136,500,519 
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