
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
ไลฟ์สไตล ์ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุน  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
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 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบดุล
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มนีาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม 
(ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : 3,390 ลา้นบาท
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 3,380 ลา้นบาท) 6, 7, 8 3,838,332,999 3,834,899,006

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13 224,223,506 237,675,948
ลูกหน้ีค่าเช่า 13 5,643,306 4,817,699
ลูกหน้ีอ่ืน 13 1,582,485 1,372,928
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 9 10,368,522 10,028,712
สินทรัพยอ่ื์น 3,395,839 3,051,465

รวมสินทรัพย์ 4,083,546,657 4,091,845,758

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืน 13 27,526,639 28,709,249
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 13 86,371,461 87,604,189
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งชาํระ 1,952,800 1,709,119
หน้ีสินอ่ืน 2,687,548 2,844,045

รวมหนีสิ้น 118,538,448 120,866,602

สินทรัพย์สุทธิ 3,965,008,209 3,970,979,156

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10 3,300,000,000 3,300,000,000
กาํไรสะสม 10 665,008,209 670,979,156

สินทรัพยสุ์ทธิ (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : 12.0151 บาทต่อหน่วย
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 12.0332 บาทต่อหน่วย)
คาํนวณจากหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด จาํนวน 330,000,000 หน่วย) 3,965,008,209 3,970,979,156

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 28 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พืน้ท่ีเฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
สิทธิการเช่าในโครงการ
1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน
ท่ีตั้ง1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

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

รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 19,602,546
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 57,437,489

1,664,522,045 2,204,100,000 57.42
2. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต
ท่ีตั้ง439 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 29,272,344

660,862,842 548,000,000 14.28
3. โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
ท่ีตั้ง234 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 26,294,414

997,980,564 1,019,900,000 26.57

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,323,365,451 3,772,000,000 98.27

วนัครบอายุ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15,936,942 15,934,672
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 6  ธนัวาคม พ.ศ. 2562 50,420,421 50,398,327

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 66,357,363 66,332,999 1.73

รวมเงินลงทุน 3,389,722,814 3,838,332,999 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 28 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

31 มีนาคม พ.ศ. 2562
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พืน้ท่ีเฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
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 54,769,231

1,661,853,787 2,141,100,000 55.83                      
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 29,155,313

660,745,811 623,000,000 16.25                      
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 19,830,926

991,517,076 1,004,700,000 26.20                      

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,314,116,674 3,768,800,000 98.28                      

วนัครบอายุ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15,872,231 15,880,252
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 6  ธนัวาคม พ.ศ. 2562 50,214,162 50,218,754

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 66,086,393 66,099,006 1.72                        

รวมเงินลงทุน 3,380,203,067 3,834,899,006 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 28 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบริการ 13 101,042,666 99,861,590
รายไดด้อกเบ้ีย 495,268 458,563
รายไดอ่ื้น 478,988 904,239

รวมรายได้   102,016,922 101,224,392

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 11,196,778 10,387,551
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12, 13 1,208,512 1,210,322
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 12, 13 302,128 302,580
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12, 13 503,547 504,301
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 12, 13 8,597,610 8,984,404
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 271,233 253,973
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 3,331,676 2,348,398
ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 245,361 297,733
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,120,249 864,673

รวมค่าใช้จ่าย 31,777,094 25,153,935

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 70,239,828 76,070,457

รายการ (ขาดทุน) กําไรสุทธิจากเงนิลงทุน

(ขาดทุน) กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (6,085,775) 28,122,766

รวมรายการ (ขาดทุน) กําไรสุทธิจากเงนิลงทุน (6,085,775) 28,122,766

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 64,154,053 104,193,223

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 28 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 70,239,828 76,070,457
รายการ (ขาดทุน) กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (6,085,775) 28,122,766

การเพิม่ขึน้สุทธิของสินทรัพย์สุทธิทีเ่กิดจากการดาํเนินงาน 64,154,053 104,193,223
จ่ายเงินปันผล 11 (70,125,000) (72,600,000)

การ (ลดลง) เพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด (5,970,947) 31,593,223
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,970,979,156 3,970,630,286

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,965,008,209 4,002,223,509

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 28 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด 64,154,053 104,193,223
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน
สาํหรับงวดใหเ้ป็นเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
ค่าตดัจาํหน่ายส่วนลดรับจากเงินลงทุน (270,970) (97,362)
รายการขาดทุน (กาํไร) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 10 6,085,775 (28,122,766)
การซ้ือเงินลงทุน (2,584,478)          (16,106,425)        
การขายเงินลงทุน - 14,000,000         
ลูกหน้ีค่าเช่า (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (825,607) 1,213,216
ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (209,557) (379,466)
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (339,810) (469,113)
สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (125,195) 35,794
เจา้หน้ีอ่ืนลดลง (7,846,930) (653,440)
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (1,232,728) 4,146,378
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 243,681 (1,813)
หน้ีสินอ่ืน (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (156,497) 517,859
รายไดด้อกเบ้ีย (224,298) (917,239)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 5,119 917,210

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 56,672,558 78,276,056

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายเงินปันผล 11 (70,125,000) (72,600,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (70,125,000) (72,600,000)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิม่ขึน้สุทธิ (13,452,442) 5,676,056
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 237,675,948 225,399,550

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 224,223,506 231,075,606

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี

ซ้ือเงินลงทุนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 7,166,310 1,104,109

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 28 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 12.0332 12.0322 12.2650 12.1874 12.1121 12.0690

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน :

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.2128 0.2305 0.2684 0.2835 0.2756 0.2551

รายการ (ขาดทุน) กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลงทุน (0.0184) 0.0852 (0.2301) (0.0451) (0.0940) (0.0362)

หกั จ่ายเงินปันผล (0.2125) (0.2200) (0.2600) (0.2600) (0.2720) (0.2650)

รวม (ค่าใชจ่้าย) รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน (0.0181) 0.0957 (0.2217) (0.0216) (0.0904) (0.0461)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 12.0151 12.1279 12.0433 12.1658 12.0217 12.0229

อัตราส่วนของการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 1.62 2.62 0.31 1.96 1.50 1.82

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เติมท่ีสําคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 3,965,008 4,002,224 3,974,305 4,014,744 3,967,181 3,967,587

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.80 0.63 0.71 0.71 0.76 0.78

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.77 1.90 2.91 3.03 3.04 2.90

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขาย

เงินลงทุนระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 0.36 0.22 0.03 0.07 0.05 0.10

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 3,969,457 3,982,880 4,024,402 4,020,518 3,986,878 3,975,640

* มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินและการซ้ือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซ้ือคืนและคาํนวณโดย

ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 28 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลเพิม่เติม
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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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 (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 
เม่ือวันท่ี  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ  
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน โดยมีธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
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 
ได้มีการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐาน 
การบญัชีไทยฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัท า
ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 
ท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดย 
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 ไดป้รับปรุงเพื่ออธิบายใหช้ดัเจนวา่การโอนจาก หรือโอนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน จะท าได้ก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงต้องมีหลักฐาน 
การเปล่ียนแปลงการใช้งานสนับสนุน โดยการเปล่ียนแปลงการใช้งานจะเกิดข้ึนเม่ืออสังหาริมทรัพยน์ั้ น 
เขา้นิยามหรือส้ินสุดการเป็นไปตามนิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน การเปล่ียนแปลงความตั้งใจของ
ฝ่ายบริหารเพียงอยา่งเดียวไม่ไดใ้หห้ลกัฐานเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงการใชง้าน 
 
บริหารของกองทุนรวมฯไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ 

ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคบัใช้ 
 
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ส่งผลให้กองทุนรวมฯ รับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้ งหมดท่ี 
กองทุนรวมฯ เป็นผูเ้ช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและ
สัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กองทุนรวมฯ ตอ้งรับรู้สินทรัพย ์(สิทธิในการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า) และหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า เวน้แต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นหรือเป็นสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 
 
ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯก าลงัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกองทุนรวมฯ 
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
 
กองทุนรวมฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มาถือปฏิบติัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
เป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ กองทุนรวมฯ 
ได้ใช้วิธีปฏิบัติท่ีผ่อนปรนส าหรับสัญญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วและสัญญาท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใต้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 มาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบติัทางบญัชีของกองทุนรวมฯ  
ท่ีไม่เป็นสาระส าคญัในเร่ือง การบญัชีส าหรับตน้ทุนการท าใหเ้สร็จส้ินตามสัญญา 
 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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4 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/หรือทรัพยสิ์น 

ของกองทุนรวมฯ 
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 าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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4 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 ทั้งน้ี เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศก าหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน โดยบริษทัจดัการฯ จะน า 
เงินปันผลส่วนท่ีไม่ไดจ่้ายดงักล่าวนั้นมาใชเ้พ่ือประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ 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 หรือมีไวล้ดลงจาก 

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

2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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5 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. 2561 
 

6 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯ จะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้
ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กองทุนรวมฯจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูล
ท่ีน 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 าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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6 การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 66,332,999 - 66,332,999 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 3,772,000,000 3,772,000,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 66,332,999 3,772,000,000 3,838,332,999 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  - 66,099,006 - 66,099,006 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 3,768,800,000 3,768,800,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 66,099,006 3,768,800,000 3,834,899,006 

 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวดและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการประเมิน
มูลค่าในระหวา่งงวด 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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6 การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
6.2 เทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที ่2 

 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมูลค่า
ยติุธรรมของหลกัทรัพยค์  านวณจากเส้นอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหน้ีไทย ณ วนัท าการสุดทา้ย
ของวนัท่ีในงบดุล 
 

6.3 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระส าคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,768,800,000 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 9,248,797 

ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในระหวา่งงวด  (6,048,797) 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 3,772,000,000 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,768,000,000 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 2,891,090 
ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในระหวา่งงวด  28,108,910 
ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 3,799,000,000 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวธีิการประมาณการมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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6 การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
6.4 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
ราคาอยู่ท่ีอตัราร้อยละ 12 ถึง ร้อยละ 13 ต่อปี โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากพนัธบัตรรัฐบาล 
บวกกบัความเส่ียงจากประเภทธุรกิจ การบริการ การตลาดและจากภาวะเศรษฐกิจ  
 

7 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 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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7 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

 
2) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต 

ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง
วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2572 (รวมระยะเวลา 21 ปี 8 เดือน 4 วนั) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของ
อาคารโครงการ 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 ไดจ่้ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึง
วนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
โครงการ 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 าระเงินดงักล่าว 
ณ วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

 
ในระหวา่งงวด กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ผลจากการประเมินราคาท าใหเ้งินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เท่ากบั 3,772 ลา้นบาท และท าให้มีขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 6 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้น 
งบก าไรขาดทุน รายละเอียดการประเมินราคาแสดงในตารางดงัน้ี 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
 

มูลค่า ณ วนัที ่  รายการก าไร สินทรัพย์ส่วนเพิม่ มูลค่า ณ วนัที ่  รายการก าไร (ขาดทุน) 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  (ขาดทุน) ในงวดสามเดือน 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

 (ตรวจสอบแล้ว)  ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ส้ินสุดวนัที่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  ณ วนัที ่31 มนีาคม 
    ณ วนัที ่31 ธันวาคม 31 มนีาคม   พ.ศ. 2562 

ช่ือสินทรัพย์ ราคาทุน ราคาประเมนิ วนัทีป่ระเมนิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ราคาทุน ราคาประเมนิ วนัทีป่ระเมนิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
          

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 1,645,454 -  479,246 2,668 1,648,122 -  539,578 
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน -          

   สิทธิการเช่าอาคารใหม่ 16,400 -  - - 16,400 -  - 

รวมโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 1,661,854 2,141,100 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 479,246 2,668 1,664,522 2,204,100 27 กมุภาพนัธ์ 2562 539,578 
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต   660,746 623,000 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 (37,746) 117 660,863 548,000 27 กมุภาพนัธ์ 2562 (112,863) 
โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์          

   ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  991,517 1,004,700 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 13,183 6,463 997,980 1,019,900 27 กมุภาพนัธ์ 2562 21,920 

รวม 3,314,117 3,768,800  454,683 9,248 3,323,365 3,772,000  448,635 
          

    ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในระหวา่งงวด  (6,048) 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

20 

 
8 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 66,357,363 66,332,999 66,086,393 66,099,006 

รวมตราสารหน้ี 66,357,363 66,332,999 66,086,393 66,099,006 
(ขาดทุน) ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     
   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (24,364) - 12,613 - 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 66,332,999 66,332,999 66,099,006 66,099,006 

 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีระยะเวลาครบก าหนดดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

 บาท บาท บาท บาท 
      

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 66,357,363 - - 66,357,363 

รวมตราสารหน้ี 66,357,363 - - 66,357,363 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     

   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (24,364) - - (24,364) 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 66,332,999 - - 66,332,999 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีระยะเวลาครบก าหนดดงัน้ี 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 66,086,393 - - 66,086,393 
รวมตราสารหน้ี 66,086,393 - - 66,086,393 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     

   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 12,613 - - 12,613 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 66,099,006 - - 66,099,006 

 
9 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี  

 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชีประกอบดว้ย ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ือมต่อทางเดินยกระดบัสถานีรัชโยธิน โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต กบัห้างสรรพสินคา้เมเจอร์ รัชโยธิน มีระยะเวลาการอนุญาต  
15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดใชท้างเดินยกระดบั และค่าจดทะเบียนกองทุนรายปี จ านวน 1 ปี ช าระกลางปี ทยอยรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญา 
 
รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 

พ.ศ. 2562 
บาท 

พ.ศ. 2561 
บาท 

   

ยอดตน้ปี/งวด 10,028,712 51,325 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 482,490 10,080,580 

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี/งวด (142,680) (103,193) 

ยอดส้ินปี/งวด 10,368,522 10,028,712 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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10 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทุนท่ีจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 
มีจ านวน 330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินทุนมีดงัน้ี 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 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 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ส าหรับปีส้ินสุด 

 วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 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 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

23 

 
10 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมมีดงัน้ี 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ส าหรับงวด  
 สามเดือนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 31 มีนาคม   วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด/ปี 670,979,156 670,630,286 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 70,239,828 295,622,512 
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึน   
   จากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน (6,085,775) (6,523,642) 

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 11) (70,125,000) (288,750,000) 

ยอดส้ินงวด/ปี 665,008,209 670,979,156 
 

11 เงนิปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที ่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 0.213 70.13 

    70.13 
 

รายละเอียดเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 19 กนัยายน พ.ศ. 2561 0.220 72.60 
4 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 0.215 70.95 

    288.75 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

24 

 
12 ค่าใช้จ่าย 

 
บริษัทจัดการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษทัจดัการฯ มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
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 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

25 

 
12 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 
 
3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 

ซ่ึงค านวณ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธิ

จากอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งหมายถึงรายไดท้ั้งหมดท่ีกองทุนรวมฯ ไดรั้บจากอสังหาริมทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์

 
13 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและ
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ ค านึงถึง
เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกองทุนรวมฯ เป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
  

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.00 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน 
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13 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 
ก) รายได้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   - รายไดค้่าเช่าและบริการ 49,955,316 48,572,335 

 
ข) ค่าใช้จ่าย 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั   
   - ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,208,512 1,210,322 
   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 302,128 302,580 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 503,547 504,301 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   - ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 8,357,231 8,732,201 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

27 

 
13 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ค) ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   - ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืน 2,359,300 2,039,460 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 5,060,839 5,244,763 
   - เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 4,955,912 4,955,912 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั   
   - เจา้หน้ีอ่ืน 821,118 850,705 
   

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - เงินฝากธนาคาร 3,485,854 9,976,268 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 342,132 354,460 
   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - เงินฝากธนาคาร 219,538,282 226,505,228 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 205,279 212,676 

 
14 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กก าหนดใหร้ายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน อยา่งไรกต็ามไม่มีความความแตกต่างระหวา่งงบการเงินและ
รายงานส่วนการด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านั้น ดงันั้นจึงไม่มีความจ าเป็นในการแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

28 

 
15 ภาระผูกพนั 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพันระยะยาวเก่ียวกับ 
การเช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีจอดรถ จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีผกูพนัตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดงักล่าว มีดงัน้ี 
 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ไม่เกิน 1 ปี 10,696,260 10,683,660 
2 - 5 ปี 55,053,084 43,295,227 

มากกวา่ 5 ปี 35,271,780 49,710,002 

 101,021,124 103,688,889 
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