
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
ไลฟ์สไตล ์ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และงบก าไร
ขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด
และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูล 
ทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่
จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูล 
ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

สินสิริ  ทงัสมบัต ิ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7352 
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบดุล
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มถุินายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม 
(ราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : 3,323 ลา้นบาท
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 3,380 ลา้นบาท) 6,7 3,803,115,856 3,840,777,441

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11 289,306,786 225,399,550
ลูกหน้ีค่าเช่า 11 5,347,904 5,476,470
ลูกหน้ีอ่ืน 11 1,325,203 200,146
สินทรัพยอ่ื์น 1,507,756 1,200,591

รวมสินทรัพย์ 4,100,603,505 4,073,054,198

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืน 11 15,501,139 14,882,806
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 11 86,990,181 83,171,080
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งชาํระ 1,797,588 1,818,700
หน้ีสินอ่ืน 3,631,511 2,551,326

รวมหนีสิ้น 107,920,419 102,423,912

สินทรัพย์สุทธิ 3,992,683,086 3,970,630,286

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 8 3,300,000,000 3,300,000,000
กาํไรสะสม 8 692,683,086 670,630,286

สินทรัพยสุ์ทธิ (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : 12.0990 บาทต่อหน่วย
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 12.0322 บาทต่อหน่วย)
คาํนวณจากหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด จาํนวน 330,000,000 หน่วย) 3,992,683,086 3,970,630,286

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พืน้ท่ีเฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
สิทธิการเช่าในโครงการ
1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน

ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410
- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 19,602,546
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 53,284,044

1,660,368,600 2,143,500,000 56.36
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
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377,198
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 28,874,566

660,465,064 632,000,000 16.62
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
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 8,861,150
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 17,507,318

989,193,468 1,014,700,000 26.68

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,310,027,132 3,790,200,000 99.66

วนัครบอายุ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 12,920,579 12,915,856

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 12,920,579 12,915,856 0.34

รวมเงินลงทุน 3,322,947,711 3,803,115,856 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

30 มถุินายน พ.ศ. 2561
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พื้นทีเ่ฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ทีก่องทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
สิทธิการเช่าในโครงการ
1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน

ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410
- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 19,602,546
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 53,069,447

1,660,154,003 2,134,000,000 55.56                     
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
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377,198
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 26,005,096

657,595,594 626,000,000 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
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 8,861,150
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 17,353,865

989,040,015 1,008,000,000 26.24                     

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,306,789,612 3,768,000,000 98.10                     

วนัครบอายุ
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 16,901,492 16,904,745
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 41,766,451 41,764,665
พนัธบตัรรัฐบาล 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 14,100,285 14,108,031

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 72,768,228 72,777,441 1.90                       

รวมเงินลงทุน 3,379,557,840 3,840,777,441 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่าและบริการ 11 98,242,130 109,269,419 197,547,682 223,181,962
รายไดด้อกเบ้ีย 451,301 659,649 1,465,903 1,370,602
รายไดอ่ื้น 467,970 577,750 1,372,211 3,217,915

รวมรายได้   99,161,401 110,506,818 200,385,796 227,770,479

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 12,062,120 12,151,405 22,449,672 23,864,789
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10, 11 1,230,969 1,235,155 2,441,291 2,509,516
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 10, 11 307,742 308,789 610,323 627,379
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 10, 11 512,904 514,648 1,017,204 1,045,632
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 10, 11 9,266,518 9,703,348 18,250,922 19,841,627
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 266,712 269,124 520,685 510,767
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 2,346,350 2,908,288 4,694,748 5,761,465
ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 459,704 322,330 540,433 692,422
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 474,583 822,324 1,556,261 2,069,553

รวมค่าใช้จ่าย 26,927,602 28,235,411 52,081,539 56,923,150

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 72,233,799 82,271,407 148,304,257 170,847,329

รายการ (ขาดทุน) กําไรสุทธิจากเงนิลงทุน

(ขาดทุน) กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (9,174,223) 27,980,729 18,948,543 (47,943,324)

รวมรายการ (ขาดทุน) กําไรสุทธิจากเงนิลงทุน (9,174,223) 27,980,729 18,948,543 (47,943,324)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 63,059,576 110,252,136 167,252,800 122,904,005

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 148,304,257 170,847,329
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 18,948,543 (47,943,324)

การเพิม่ขึน้สุทธิของสินทรัพย์สุทธิทีเ่กิดจากการดาํเนินงาน 167,252,800 122,904,005
จ่ายเงินปันผล 9 (145,200,000) (160,050,000)

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 22,052,800 (37,145,995)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,970,630,286 4,047,453,574

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,992,683,086 4,010,307,579

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด 167,252,800 122,904,005
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

สาํหรับงวดใหเ้ป็นเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
ค่าตดัจาํหน่ายส่วนเกินจากเงินลงทุน (292,753) 549,135
รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 8 (18,948,543) 47,943,324
การซ้ือเงินลงทุน (46,958,350)   (19,659,126)     
การขายเงินลงทุน 104,000,000 34,000,000
ลูกหน้ีค่าเช่าลดลง (เพ่ิมข้ึน) 128,566 (2,115,616)
ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (1,125,057) (60,310)
สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (522,242) (169,817)
เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 479,564 (329,386)
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3,819,101 (2,113,881)
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายลดลง (21,112) (220,581)
หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1,080,185 696,208
รายไดด้อกเบ้ีย (1,173,149) (1,919,737)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,388,226 2,044,281

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 209,107,236 181,548,499

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายเงินปันผล 9 (145,200,000) (160,050,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (145,200,000) (160,050,000)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 63,907,236 21,498,499
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 225,399,550 248,924,395

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 289,306,786 270,422,894

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี

ซ้ือเงินลงทุนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 501,990 363,221

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
ข้อมูลการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 12.0322 12.2650 12.1874 12.1121 12.0690 12.0071
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน :
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.4494 0.5177 0.5613 0.5500 0.5214 0.5073
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลงทุน 0.0574 (0.1453) (0.0153) (0.0599) (0.0335) (0.0107)
หกั จ่ายเงินปันผล (0.4400) (0.4850) (0.5100) (0.5220) (0.4830) (0.4950)

รวมรายได ้(ค่าใชจ่้าย) จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.0668 (0.1126) 0.0360 (0.0319) 0.0049 0.0016

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 12.0990 12.1524 12.2234 12.0802 12.0739 12.0087

อัตราส่วนของการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 4.19 3.07 4.48 4.06 4.05 4.13

อัตราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิทีสํ่าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 3,992,683 4,010,308 4,033,733 3,986,492 3,984,403 3,962,895
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.31 1.42 1.42 1.55 1.58 1.50

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 5.02 5.69 6.02 6.10 5.91 5.72

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขาย
เงินลงทุนระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
ระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 0.54 0.13 2.70 5.09 13.19 5.60

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 3,990,642 4,006,196 4,022,285 3,981,598 3,976,378 3,964,555

* มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืนหรือซ้ือคืนและคาํนวณโดย
ใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลเพิม่เตมิ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยท่ี์ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กสิกรไทย จ ากัด (“บริษทัจัดการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 
เม่ือวันท่ี  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ  
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 
บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน โดยมีธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบแสดง
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั) ไดน้ าเสนอ
ในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผย
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ อยา่งไรก็ตาม 
ได้มีการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐาน 
การบญัชีไทยฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัท า 
ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 
ท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดย 
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเ่กีย่วข้อง  
 
2.2.1 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและเก่ียวขอ้งกบักองทุน รวมฯ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสด
และรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ ซ่ึงกองทุนรวมฯไม่ไดน้ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ได้ให้ข้อก าหนดส าหรับการรับรู้รายได้ โดยให้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  
 

• รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุม
ไดถู้กน ามาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

• กิจการรับรู้รายได้เพ่ือแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกค้าในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้นๆ  

 

กองทุนรวมฯรับรู้รายไดต้ามหลกัการส าคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

• ขั้นตอนแรก : ระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
• ขั้นท่ีสอง : ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 
• ขั้นท่ีสาม : ก าหนดราคาของรายการ 
• ขั้นท่ีส่ี : ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญา 
• ขั้นท่ีหา้ : รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
 

กองทุนรวมฯ มีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุง
ยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 
ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก าไร
สะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี
ประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม กองทุนรวมฯ จะเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี
มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส าหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
บริษทัจดัการฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง  
 
1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
2. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได ้
 
ทั้งน้ี ก าไรสุทธิและก าไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นก าไรสุทธิและก าไรสะสมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีไม่รวมรายการดงัต่อไปน้ี 
 
1. ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์หลกัทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวมฯ 
2. รายจ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก และการเสนอขายคร้ังต่อ ๆ ไป (ถา้มี) ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 
 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหวา่งปีบญัชีมีมูลค่าต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสมเงินปันผลดงักล่าว
เพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดส้ินปีบญัชี 
 
บริษทัจดัการฯ ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเดน็ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
การจ่ายเงินปันผล 
 
ขอ้ก าหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นดงัน้ี 
 
1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระจ าปี  

 
2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 
การจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 
 
เง่ือนไขและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
1) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้น
ในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือในส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 50 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าวเป็นบุคคล
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้ งน้ี เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศก าหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษทัจดัการฯ  
จะน าเงินปันผลส่วนท่ีไม่ไดจ่้ายดงักล่าวนั้นมาใชเ้พ่ือประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน 

ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการฯ จะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีอยูใ่นกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใชว้ิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่ายเงินปันผล ทั้ งน้ี เวน้แต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศก าหนด สั่งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

 
การลดทุน 
 
1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 

 
ก) กองทุนรวมฯ มีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ 
ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมฯ ลงทุน หรือมีไวล้ดลงจากการ

ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  
 
หากบริษทัจัดการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจัดการฯ  
จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
 

2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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4 การประมาณการ 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบ
ต่อการน านโยบายการบญัชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของ
กองทุนรวมฯ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบั   
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

5 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 
5.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯ จะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้
ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กองทุนรวมฯจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของ 
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 
ขอ้มูลระดบัท่ี 1 : ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั  
ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค  านวณมาจากราคาตลาด) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบัท่ี 3 : ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด  
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

15 

 
5 การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 

5.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 12,915,856 - 12,915,856 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 3,790,200,000 3,790,200,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 12,915,856 3,790,200,000 3,803,115,856 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  - 58,669,410 - 58,669,410 
   - พนัธบตัรรัฐบาล  - 14,108,031 - 14,108,031 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 3,768,000,000 3,768,000,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 72,777,441 3,768,000,000 3,840,777,441 
 

ไม่มีรายการโอนระหว่างล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวดและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการ
ประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 
 

5.2 เทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที ่2 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและ
พนัธบัตรรัฐบาล โดยมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยค์  านวณจากเส้นอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาด 
สารหน้ีไทย ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัท่ีในงบดุล 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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5 การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

5.3 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระส าคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,768,000,000 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 3,237,520 

ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในระหวา่งงวด  18,962,480 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 3,790,200,000 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,854,400,000 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 3,584,204 

ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในระหวา่งงวด  (47,984,204) 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 3,810,000,000 
 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวธีิการประมาณการมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด 
 

5.4 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 
 

ผูจ้ดัการกองทุนฯ ไดท้  าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยส์ าหรับการรายงานในงบการเงิน รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 โดยผูป้ระเมินราคาไดร้ายงานโดยตรงต่อบริษทัจดัการฯ ผูจ้ดัการกองทุนจดัให้มี 
สอบทานขอ้มูลระหวา่ง บริษทัจดัการฯ และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพ่ือพิจารณากระบวนการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมในแต่ละไตรมาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรายงานรายไตรมาสของกองทุนฯ  
 

ขอ้มูลหลกัท่ีผูป้ระเมินราคาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อตัราคิดลดกระแสเงินสด
พิจารณาจากสถานท่ีตั้งโครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได ้ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทน
ท่ีไม่มีความเส่ียง ซ่ึงในท่ีน้ีผูป้ระเมินไดก้ าหนดอตัราคิดลดกระแสเงินสด ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีท าการประเมิน
ราคาอยูท่ี่อตัราร้อยละ 12 ถึง ร้อยละ 13 ต่อปี โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาลบวก
กบัความเส่ียงจากประเภทธุรกิจ การบริการ การตลาดและจากภาวะเศรษฐกิจ  



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

17 

 
6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่จ านวน  
3 โครงการ คือ โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน อาคารโครงการ 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 ไดจ่้ายค่าเช่าทั้ งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ถึงวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของ
อาคารโครงการ ณ วนัท าสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,571 ลา้นบาท 
 

2) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต 
ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าเช่าทั้ งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2572 (รวมระยะเวลา 21 ปี 8 เดือน 4 วนั) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 
ของอาคารโครงการ ณ วนัท าสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 618 ลา้นบาท 
 

3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  
ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าเช่าทั้ งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้ งแต่วนัท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของ 
อาคารโครงการ ณ วนัท าสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 963 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีแบ่งเช่า ในโครงการ เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โดยพ้ืนท่ีแบ่งเช่าดังกล่าวมีพ้ืนท่ี 78.76 ตารางเมตร และมีระยะเวลาการเช่าตั้ งแต่วนัท่ี  
28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2610 (รวมระยะเวลา 50 ปี 5 เดือน 30 วนั โดย ณ วนัจดทะเบียน
การเช่ากองทุนรวมฯ ตกลงช าระค่าเช่าทรัพยเ์ป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 16.4 ลา้นบาท ทั้งน้ีกองทุนรวมฯ ไดช้ าระเงิน
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

 
ในระหวา่งงวด กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ผลจากการประเมินราคาท าใหเ้งินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เท่ากบั 3,790 ลา้นบาท และท าให้มีก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 19 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้น 
งบก าไรขาดทุน รายละเอียดการประเมินราคาแสดงในตารางดงัน้ี 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่า ณ วนัที ่  รายการก าไร สินทรัพย์ส่วนเพิม่ มูลค่า ณ วนัที ่  รายการก าไร (ขาดทุน) 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  (ขาดทุน) ในงวดหกเดือน 30 มถุินายน พ.ศ. 2561  ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

 (ตรวจสอบแล้ว)  ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ส้ินสุดวนัที่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  ณ วนัที ่30 มถุินายน 
    ณ วนัที ่31 ธันวาคม 30 มถุินายน   พ.ศ. 2561 

ช่ือสินทรัพย์ ราคาทุน ราคาประเมนิ วนัทีป่ระเมนิ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ราคาทุน ราคาประเมนิ วนัทีป่ระเมนิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
          

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 1,643,753 -  473,847 215 1,643,968   483,132 
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน -          

   สิทธิการเช่าอาคารใหม่ 16,400 -  - - 16,400   - 

รวมโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 1,660,153 2,134,000 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 473,847 215 1,660,368 2,143,500 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 483,132 
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต   657,596 626,000 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 (31,596) 2,869 660,465 632,000 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 (28,465) 
โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์          

   ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  989,041 1,008,000 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 18,959 153 989,194 1,014,700 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 25,506 

รวม 3,306,790 3,768,000  461,210 3,237 3,310,027 3,790,200  480,173 

          

    ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในระหวา่งงวด  18,963 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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7 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน  ราคาทุน  
 ตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 12,920,579 12,915,856 58,667,943 58,669,410 

พนัธบตัรรัฐบาล - - 14,100,285 14,108,031 
รวมตราสารหน้ี 12,920,579 12,915,856 72,768,228 72,777,441 
(ขาดทุน)ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     
   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (4,723) - 9,213 - 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 12,915,856 12,915,856 72,777,441 72,777,441 

 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีระยะเวลาครบก าหนดดงัน้ี 
 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ก าหนดช าระ  
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
      

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 12,920,579 - - 12,920,579 

รวมตราสารหน้ี 12,920,579 - - 12,920,579 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     

   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (4,723) - - (4,723) 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 12,915,856 - - 12,915,856 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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7 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีระยะเวลาครบก าหนดดงัน้ี 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 

 ก าหนดช าระ  
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 58,667,943 - - 58,667,943 
พนัธบตัรรัฐบาล 14,100,285 - - 14,100,285 
รวมตราสารหน้ี 72,768,228 - - 72,768,228 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     

   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 9,213 - - 9,213 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 72,777,441 - - 72,777,441 

 
8 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทุนท่ีจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 
มีจ านวน 330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินทุนมีดงัน้ี 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

 จ านวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 330,000,000 3,300,000,000 
   

ยอดตน้งวด 330,000,000 3,300,000,000 

ออกจ าหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดส้ินงวด 330,000,000 3,300,000,000 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

21 

 
8 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ส าหรับปีส้ินสุด 

 วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 จ านวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 330,000,000 3,300,000,000 
   

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 

ออกจ าหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดส้ินปี 330,000,000 3,300,000,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมมีดงัน้ี 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ส าหรับงวด  
 หกเดือนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มถุินายน วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด/ปี 670,630,286 747,453,574 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 148,304,257 325,299,981 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึน   
   จากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 18,948,543 (93,573,269) 

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 9) (145,200,000) (308,550,000) 

ยอดส้ินงวด/ปี 692,683,086 670,630,286 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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9 เงนิปันผล 

 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที ่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 0.220 72.60 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 0.220 72.60 

    145.20 

 

รายละเอียดเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที ่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 0.260 85.80 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 0.225 74.25 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 0.225 74.25 
4 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 0.225 74.25 

    308.55 

 
10 ค่าใช้จ่าย 

 
บริษัทจัดการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษทัจดัการฯ มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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10 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ท่ีค  านวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
ตามท่ีเกิดจริง เช่น ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ ท่ีค  านวณโดยบริษทั
จดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมฯ  
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างท่ีท าข้ึนระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู ้บริหาร
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 
1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้

ค่าเช่าสุทธิของกองทุนรวมฯ 
2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการท าสัญญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้น ๆ ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่า
ของค่าเช่ารายเดือน ซ่ึงอตัราน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทและอายขุองสัญญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ซ่ึงค านวณ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธิ
จากอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งหมายถึงรายไดท้ั้งหมดท่ีกองทุนรวมฯ ไดรั้บจากอสังหาริมทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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11 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น บริษัทยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับกองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของกองทุนรวมฯ  
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ ค านึงถึง
เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่  
ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33 
 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 
ก) รายได้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั      
   (มหาชน) และบริษทัในเครือ     
   - รายไดค้่าเช่าและบริการ 48,410,626 48,126,201 96,982,961 96,309,376 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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11 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ข) ค่าใช้จ่าย 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั     
   (มหาชน) และบริษทัในเครือ     
   - ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 9,006,395 9,585,152 17,738,596 19,723,431 

     
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน      
   กสิกรไทย จ ากดั     
   - ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,230,969 1,235,155 2,441,291 2,509,516 

     
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     
   - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 512,904 514,648 1,017,204  1,045,632 

     
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     
   - ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 307,742 308,789 610,323 627,379 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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11 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   - ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืน 781,678 1,495,949 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 4,903,460 5,131,966 
   - เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 4,955,912 4,955,912 
   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั   
   - เจา้หน้ีอ่ืน 825,308 855,849 
   
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - เงินฝากธนาคาร 5,641,332 6,207,056 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 175,598 356,604 
   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - เงินฝากธนาคาร 282,476,061 218,008,472 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 105,359 213,962 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
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12 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กก าหนดใหร้ายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน อย่างไรก็ตามไม่มีความความแตกต่างระหว่างงบการเงิน  
และรายงานส่วนการด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านั้น ดงันั้นจึงไม่มีความจ าเป็นในการแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

13 ภาระผูกพนั 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพนัระยะยาวเก่ียวกับ 
การเช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีจอดรถ จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีผกูพนัตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดงักล่าว มีดงัน้ี 
 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ไม่เกิน 1 ปี 10,671,060 10,500,650 
2 - 5 ปี 41,965,354 41,986,201 

มากกวา่ 5 ปี 55,024,685 60,339,368 

 107,661,099 112,826,219 

 


	20180810-mjlf-fs-2q2018-01-th
	20180810-mjlf-fs-2q2018-02-th
	20180810-mjlf-fs-2q2018-03-th

