
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์  
ไลฟ์สไตล์ ซึ่งประกอบดว้ย งบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และงบก าไร
ขาดทุนส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด
และข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญส าหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกองทุนเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้า  
เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 
โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย  การใช้วธิีการ
สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวิธกีาร  
สอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ
ได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ  ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจ 
แสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ี 
ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สินสิริ  ทงัสมบติั 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7352 
กรุงเทพมหานคร 
7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบดลุ

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม 

(ราคาทุน ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 : 3,408 ลา้นบาท

และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 3,380 ลา้นบาท) 6, 7, 8 3,864,868,467 3,834,899,006

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 13 244,272,112 237,675,948

ลูกหนีค่าเช่า 13 5,537,613 4,817,699

ลูกหนีอนื 13 1,142,447 1,372,928

ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 9 10,191,013 10,028,712

สนิทรพัยอ์นื 2,735,374 3,051,465

รวมสินทรพัย์ 4,128,747,026 4,091,845,758

หนีสิน

เจา้หนอีนื 13 46,754,012 28,709,249

เงนิมดัจาํรบัจากลูกคา้ 13 88,436,471 87,604,189

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งชาํระ 4,448,132 1,622,745

หนสีนิอนื 3,605,079 2,930,419

รวมหนีสิน 143,243,694 120,866,602

สินทรพัยส์ทุธิ 3,985,503,332 3,970,979,156

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 10 3,300,000,000 3,300,000,000

กาํไรสะสม 10 685,503,332 670,979,156

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 : 12.0772 บาทต่อหน่วย

(ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 12.0332 บาทต่อหน่วย)

คาํนวณจากหน่วยลงทนุทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด จาํนวน 330,000,000 หน่วย) 3,985,503,332 3,970,979,156

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พนืทีเฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายติุธรรม รอ้ยละของ

ประเภทเงินลงทุน ทีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่ายติุธรรม

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ7)

สทิธกิารเช่าในโครงการ

1. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ

ทตีงั 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเช่าทดีนิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000

- สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410

- สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารจอดรถยนต์รวมถงึ

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 19,602,546

- ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 89,546,824

1,696,631,380 2,248,600,000 58.18             

2. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ

ทตีงั 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 13,377,198

- ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 29,633,310

661,223,808 533,000,000 13.79

3. โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ

ทตีงั 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเช่าทดีนิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000

- สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 8,861,150

- ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 27,195,912

998,882,062 1,032,400,000 26.71

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,356,737,250 3,814,000,000 98.68

วนัครบอายุ

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์(หมายเหต ุ8)

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 6  ธนัวาคม พ.ศ. 2562 50,845,083 50,868,467

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 50,845,083 50,868,467 1.32

รวมเงนิลงทุน 3,407,582,333 3,864,868,467 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

30 กนัยายน พ.ศ. 2562
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พนืทีเฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายติุธรรม รอ้ยละของ

ประเภทเงินลงทุน ทีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่ายติุธรรม

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ7)

สทิธกิารเช่าในโครงการ

1. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ

ทตีงั 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเช่าทดีนิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000

- สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410

- สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารจอดรถยนต์รวมถงึ

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 19,602,546

- ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 54,769,211

1,661,853,767 2,141,100,000 55.83

2. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ

ทตีงั 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 13,377,198

- ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 29,155,313

660,745,811 623,000,000 16.25

3. โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ

ทตีงั 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเช่าทดีนิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000

- สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 8,861,150

- ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 19,830,926

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

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,314,116,654 3,768,800,000 98.28

วนัครบอายุ

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์(หมายเหต ุ8)

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 27 มถุินายน พ.ศ. 2562 15,872,231 15,880,252

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 6  ธนัวาคม พ.ศ. 2562 50,214,162 50,218,754

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 66,086,393 66,099,006 1.72

รวมเงนิลงทุน 3,380,203,047 3,834,899,006 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 13 104,722,051 99,765,042 307,371,140 297,868,762

รายไดด้อกเบยี 448,202 328,640 1,454,577 1,238,505

รายไดอ้นื 469,024 451,152 1,496,936 1,823,362

รวมรายได้   105,639,277 100,544,834 310,322,653 300,930,629

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และบรกิาร 12,149,412 11,959,453 36,531,940 34,409,124

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12, 13 1,237,285 1,241,336 3,665,964 3,682,627

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 12, 13 309,321 310,334 916,491 920,657

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 12, 13 515,535 517,223 1,527,485 1,534,428

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 12, 13 9,203,853 8,658,885 27,280,371 26,909,807

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 277,260 264,658 1,100,808 785,342

ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินโครงการ 4,443,060 3,089,870 12,172,315 7,784,617

ค่าใชจ้า่ยในการประกนัภยั 249,135 244,130 743,467 784,563

ค่าใชจ้า่ยอนื 895,089 723,108 8,199,811 2,279,368

รวมค่าใช้จ่าย 29,279,950 27,008,997 92,138,652 79,090,533

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 76,359,327 73,535,837 218,184,001 221,840,096

รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทุน

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 4,334,672 (13,613,034) 2,590,175 5,335,509

รวมรายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทุน 4,334,672 (13,613,034) 2,590,175 5,335,509

การเพิมขนึในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 80,693,999 59,922,803 220,774,176 227,175,605

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดเก้าเดือน

สินสดุวนัที 30 กนัยายน สินสดุวนัที 30 กนัยายน
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรพัยสุ์ทธิ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิมขนึในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 218,184,001 221,840,096

รายการกาํไรสทุธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 2,590,175 5,335,509

การเพิมขนึสทุธิของสินทรพัยส์ทุธิทีเกิดจากการดาํเนินงาน 220,774,176 227,175,605

จา่ยเงนิปันผล 11 (206,250,000) (217,800,000)

การเพิมขนึของสินทรพัยสุ์ทธิในระหว่างงวด 14,524,176 9,375,605

สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 3,970,979,156 3,970,630,286

สินทรพัยส์ทุธิปลายงวด 3,985,503,332 3,980,005,891

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขนึในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงานสาํหรบังวด 220,774,176 227,175,605

รายการปรบักระทบการเพมิขนึสุทธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน

สาํหรบังวดใหเ้ป็นเงนิสดสุทธทิไีดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน :

ค่าตดัจาํหน่ายสว่นเกนิจากเงนิลงทนุ (758,690) (338,879)

รายการกาํไรสทุธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 10 (2,590,175) (5,335,509)

การซอืเงนิลงทนุ (30,978,450)     (49,521,958)     

การขายเงนิลงทุน 16,000,000 104,000,000

ลูกหนีค่าเช่าเพมิขนึ (719,914) (297,535)

ลูกหนีอนืลดลง (เพมิขนึ) 230,481 (201,061)

ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัชเีพมิขนึ (162,301) (191,108)

สนิทรพัยอ์นืลดลง (เพมิขนึ) 540,889 (546,142)

เจา้หนอีนืเพมิขนึ (ลดลง) 6,402,617 (889,236)

เงนิมดัจาํรบัจากลูกคา้เพมิขนึ 832,282 5,686,858

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ยเพมิขนึ (ลดลง) 2,825,387 (23,762)

หนสีนิอนืเพมิขนึ 674,660 1,132,072

รายไดด้อกเบยี (695,887) (899,626)

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 471,089 837,448

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 212,846,164 280,587,167

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จา่ยเงนิปันผล 11 (206,250,000) (217,800,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (206,250,000) (217,800,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสทุธิ 6,596,164 62,787,167

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 237,675,948 225,399,550

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 244,272,112 288,186,717

รายการทีไมใ่ช่เงินสด

รายการทไีมใ่ช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสนิสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี

ซอืเงนิลงทนุโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 12,144,136 658,947

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

7



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมลูและอตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน 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

ข้อมลูผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธติน้งวด 12.0332 12.0322 12.2650 12.1874 12.1121 12.0690

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทุน :

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.6612 0.6722 0.7534 0.8317 0.8147 0.7779

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากการลงทุน 0.0078 0.0162 (0.0908) (0.0165) (0.0336) (0.0321)

หกั จา่ยเงนิปันผล (0.6250) (0.6600) (0.7100) (0.7600) (0.7720) (0.7430)

รวมรายได ้(ค่าใชจ้า่ย) จากกจิกรรมลงทุนทงัสนิ 0.0440 0.0284 (0.0474) 0.0552 0.0091 0.0028

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธปิลายงวด 12.0772 12.0606 12.2176 12.2426 12.1212 12.0718

อตัราส่วนของการเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน

ต่อมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉลียระหว่างงวด (รอ้ยละ) 5.56 5.69 5.45 6.68 6.47 6.19

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั

และข้อมลูประกอบเพิมเติมทีสาํคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธปิลายงวด (พนับาท) 3,985,503 3,980,006 4,031,816 4,040,086 4,000,005 3,983,718

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลยี

ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 2.32 1.98 2.19 2.22 2.36 2.38

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงนิลงทุนต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลยี

ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 5.50 7.54 8.39 9.03 9.10 8.83

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัของการซอืขาย

เงนิลงทุนระหว่างงวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลยี

ระหว่างงวด (รอ้ยละ)* 1.19 1.37 0.51 2.73 5.20 5.22

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลยีระหว่างงวด (พนับาท) 3,969,606 3,989,806 4,010,026 4,027,449 3,984,713 3,978,738

* มลูค่าการซอืขายเงนิลงทุนระหว่างงวดไมไ่ดร้วมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตวัสญัญาใชเ้งนิและการซอืขายเงนิลงทุนโดยมสีญัญาขายคนืหรอืซอืคนื

และคาํนวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลยีถ่วงนําหนกัตามระยะเวลาทมีอียู่ในระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 28 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูเพิมเติม
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

9 

 
1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสังหาริมทรพัย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  โครงการได้จัดตัง้และจดทะเบียน 
เป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มีการก าหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบรษิัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน า 
เงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์และจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 
เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ  
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซื้อขายไดต้ัง้แต่วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั เป็นบรษิทัจดัการกองทุน โดยมธีนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดัการฯ เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบญัชี 
 
2.1 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงนิระหว่างกาล ขอ้มูลทางการเงนิหลกั (คอื งบดุล งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน งบก าไรขาดทุน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั)  
ไดน้ าเสนอในรปูแบบทีส่อดคลอ้งกบัรปูแบบของงบการเงนิประจ าปีซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชไีทย 
ฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบย่อ  
บรษิัทได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์อย่างไรกต็าม ไดม้กีารแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละ
รูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัที่ 106 เรื่อง การบญัชีส าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทย  
ที่จ ัดท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล  
ทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบาย  
การบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
รายจ่ายทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราวในระหว่างงวดปีบญัชจีะแสดงเป็นค่าใชจ้่ายหรอืค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี
โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายหรอืค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ีณ วนัสิน้งวดปีบญัชี 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบายให้ชัดเจนว่าการโอนจาก หรือโอนมาเป็น
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จะท าไดก้ต็่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการใชง้านของอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งตอ้ง
มีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงการใช้งานสนับสนุน โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจะเกิดขึ้น  
เมื่ออสงัหาริมทรพัย์นัน้เข้านิยามหรือสิ้นสุดการเป็นไปตามนิยามของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุ น  
การเปลี่ยนแปลงความตัง้ใจของฝ่ายบรหิารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้หลกัฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน  
การเปลีย่นแปลงการใชง้าน 
 
ผูบ้รหิารของกองทุนรวมฯก าลงัอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกองทุนรวมฯ 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกบั

กองทุนรวมฯ ซ่ึงกองทุนรวมฯ ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังกล่าว 
มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ส่งผลให้กองทุนรวมฯ รบัรู้สัญญาเช่าเกือบทัง้หมด 
ทีก่องทุนรวมฯ เป็นผู้เช่าในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
และสญัญาเช่าการเงินอีกต่อไป กองทุนรวมฯ ต้องรบัรู้สินทรพัย์ (สิทธิในการใช้สินทรพัย์ที่เช่า)  
และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้หรอืเป็นสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต ่า 
 
ผูบ้รหิารของกองทุนรวมฯก าลงัอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกองทุนรวมฯ 
 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาท่ีท ากบัลูกค้า 
 
กองทุนรวมฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้มาถอืปฏบิตัิ
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบับนี้เป็นรายการปรบัปรุงกับก าไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ 
กองทุนรวมฯ ได้ใช้วธิปีฏิบตัิที่ผ่อนปรนส าหรบัสญัญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและสญัญาที่มกีารเปลี่ยนแปลงภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติไม่มีลกระทบที่เป็นสาระส าคัญต่อวิธีปฏิบัต ิ
ทางบญัชขีองกองทุนรวมฯ 
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4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
บรษิทัจดัการฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 4 ครัง้  
 
1. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 
2. ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้ 
 
ทัง้นี้ ก าไรสุทธแิละก าไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นก าไรสุทธแิละก าไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่รวมรายการดงัต่อไปนี้ 
 
1. ก าไรหรอืขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์ หลกัทรพัย์และ/หรอืทรพัย์สนิ 

ของกองทุนรวมฯ 
2. รายจ่ายในการเสนอขายครัง้แรก และการเสนอขายครัง้ต่อ ๆ  ไป (ถา้ม)ี ทีไ่ดบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ้่ายตลอดระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากรายจ่ายนัน้ 
 
ในการพิจารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชมีีมูลค่า 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ สงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นัน้ และใหส้ะสมเงนิปันผล
ดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงนิปันผลทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดสิน้ปีบญัช ี
 
บรษิัทจดัการฯ ได้แก้ไขเพิม่เติมโครงการเรื่องหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติ 
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่9 มถิุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมปีระเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 
 
การจ่ายเงนิปันผล 
 
ขอ้ก าหนด นโยบายและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นดงันี้ 
 
1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ไม่รวมก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรอืการสอบทาน 
การประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยป์ระจ าปี  

 
2) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม

ไดโ้ดยการจ่ายเงนิปันผลตาม (1) ต้องไม่ท าใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชี
ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 
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4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 
การจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 
 
เงือ่นไขและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 
1) ในกรณีที่มีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืในส่วนที่ 
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดดังกล่าวเป็นบุคคลตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  ทัง้นี้ เว้นแต่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งจะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนั 
เป็นอย่างอื่น โดยบรษิัทจดัการฯ จะน าเงนิปันผลส่วนที่ไม่ได้จ่ายดงักล่าวนัน้มาใช้เพื่อประโยชน์กองทุน
ต่อไปหรอืเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน 

หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการฯ จะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินการไดร้บั
เงนิปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วธิกีารเฉลี่ยตามสดัส่วนการ  
ถอืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่ายเงนิปันผล  
ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งจะประกาศก าหนด สัง่การ 
หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น 

 
การลดทุน 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มสีภาพคล่องส่วนเกนิจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืหลายกรณี ดงัต่อไปนี้ 

 
ก) กองทุนรวมฯ มกีารจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื 
ข) มลูค่าอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทุนรวมฯ ลงทุน หรอืมไีวล้ดลงจากการ

ประเมนิค่าหรอืสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ และ/หรอื 
ค) กองทุนรวมฯ มรีายการทางบญัชทีีเ่ป็นรายการค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชซีึง่ทยอยตดัจ่าย  
 
หากบรษิัทจดัการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการฯ  
จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุรวมฯ 
 

2) บรษิทัจดัการฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การประมาณการ 

 
ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มี
ผลกระทบต่อการน านโยบายการบัญชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรพัย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย  
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชขีอง
กองทุนรวมฯ และแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีส่ าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบั 
งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

6 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใชว้ธิรีาคาตลาดในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิซึ่งมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มี 
สภาพคล่อง หรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนรวมฯ  จะใช้วิธ ี
ราคาทุนหรอืวธิรีายไดใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแทน 
 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กองทุนรวมฯจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถ
สงัเกตไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมูลค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับ 
ตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 
 
ขอ้มลูระดบัที ่1 : ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ

อย่างเดยีวกนั  
ขอ้มลูระดบัที ่2 : ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบัที่ 1 ที่สามารถสงัเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) 
ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  

ขอ้มลูระดบัที ่3 : ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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6 การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     
สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 50,868,467 - 50,868,467 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ - - 3,814,000,000 3,814,000,000 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - 50,868,467 3,814,000,000 3,864,868,467 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
 ตรวจสอบแล้ว 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     
สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 66,099,006 - 66,099,006 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ - - 3,768,800,000 3,768,800,000 

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

 
ไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวดและไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการ
ประเมนิมลูค่าในระหว่างงวด 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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6 การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
6.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 
เงินลงทุนในหลักทรพัย์ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรพัย์ค านวณจากเส้นอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหนี้ไทย   
ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัทีใ่นงบดุล 
 

6.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3) 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 

เงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย ์

30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม 3,768,800,000 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 42,620,596 
ผลก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ในระหว่างงวด  2,579,404 

ยอดปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 3,814,000,000 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 

เงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย ์

30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม 3,768,000,000 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 5,958,085 
ผลก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ในระหว่างงวด  5,341,915 

ยอดปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 3,779,300,000 

 
ไม่มกีารเปลีย่นแปลงส าหรบัวธิกีารประมาณการมลูค่ายุตธิรรมระหว่างงวด 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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6 การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
6.4 ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 
ผูจ้ดัการกองทุนฯ ไดท้ าการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ าหรบัการรายงานในงบการเงนิ รวมถงึ
มลูค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 โดยผูป้ระเมนิราคาไดร้ายงานโดยตรงต่อบรษิทัจดัการฯ ผูจ้ดัการกองทุนจดัใหม้ี
สอบทานข้อมูลระหว่าง บริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพื่อพิจารณา
กระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมในแต่ละไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับวนัที่รายงานรายไตรมาสของ
กองทุนฯ  
 
ขอ้มูลหลกัที่ผู้ประเมนิราคาใช้ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมระดบัที่ 3 ได้แก่ อตัราคดิลดกระแสเงนิสด
พิจารณาจากสถานที่ตัง้โครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัรา
ผลตอบแทนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง ซึ่งในที่นี้ผู้ประเมนิไดก้ าหนดอตัราคดิลดกระแสเงนิสด ส าหรบัทรพัย์สนิ  
ทีท่ าการประเมนิราคาอยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 12 ถงึ รอ้ยละ 13 ต่อปี โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนจาก
พนัธบตัรรฐับาลบวกกบัความเสีย่งจากประเภทธุรกจิ การบรกิาร การตลาดและจากภาวะเศรษฐกจิ  
 

7 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 

กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่จ าน วน  
3 โครงการ คอื โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ อาคารโครงการ เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ และโครงการ
ศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ โดยมรีายละเอยีดการลงทุนดงัต่อไปนี้ 

 
1) โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ 

ก) สทิธกิารเช่าทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ข) สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ค) สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ง) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550  
ถงึวนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของ
อาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,571 ลา้นบาท 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(ต่อ) 

 
2) โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ 

ก) สทิธกิารเช่าทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ข) สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550 
ถึงวันที่  1 มีนาคม พ.ศ. 2572 (รวมระยะเวลา 21 ปี  8 เดือน 4 วัน) รวมถึงกรรมสิทธิใ์นงานระบบ
สาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 618 ลา้นบาท 
 

3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ  
ก) สทิธกิารเช่าทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ข) สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที่ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
ถึงวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของ
อาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 963 ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสทิธกิารเช่าเพิม่เติมในพื้นที่แบ่งเช่า ในโครงการ 
เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ โดยพืน้ทีแ่บ่งเช่าดงักล่าวมพีืน้ที ่78.76 ตารางเมตร และมรีะยะเวลาการเช่าตัง้แต่
วนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2610 (รวมระยะเวลา 50 ปี 5 เดือน 30 วนั โดย  
ณ วนัจดทะเบยีนการเช่ากองทุนรวมฯ ตกลงช าระค่าเช่าทรพัยเ์ป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 16.4 ล้านบาท ทัง้นี้กองทุนรวมฯ 
ไดช้ าระเงนิดงักล่าว ณ วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(ต่อ) 

 
ในระหว่างงวด กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิราคาอสิระประเมนิราคาเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวมฯ โดยวธิพีจิารณาจากรายได ้(Income Approach) ผลจากการประเมนิราคาท าให้ 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มมีูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 เท่ากบั 3,814 ล้านบาท และท าใหม้ีก าไรสุทธทิี่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 3 ล้านบาท  
ซึง่ไดบ้นัทกึไวใ้นงบก าไรขาดทุน รายละเอยีดการประเมนิราคาแสดงในตารางดงันี้ 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

   รายการก าไร สินทรพัยส่์วนเพ่ิม   รายการก าไร (ขาดทุน) 
 มูลค่า ณ วนัท่ี  (ขาดทุน) ในงวดเก้าเดือน มูลค่า ณ วนัท่ี  ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  ท่ียงัไม่เกิดข้ึน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

 (ตรวจสอบแล้ว)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  พ.ศ. 2562 
ช่ือสินทรพัย ์ ราคาทุน ราคาประเมิน วนัท่ีประเมิน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ราคาทุน ราคาประเมิน วนัท่ีประเมิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

          

โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ 1,645,454 -  479,246 34,777 1,680,231 -  551,969 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ -          
   สทิธกิารเช่าอาคารใหม่ 16,400 -  - - 16,400 -  - 
รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ 1,661,854 2,141,100 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 479,246 34,777 1,696,631 2,248,600 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 551,969 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ   660,746 623,000 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 (37,746) 478 661,224 533,000 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 (128,224) 
โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์          
   ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ  991,517 1,004,700 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 13,183 7,365 998,882 1,032,400 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 33,518 

รวม 3,314,117 3,768,800  454,683 42,620 3,356,737 3,814,000  457,263 
          

    ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทุนในระหว่างงวด  2,580 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน  ราคาทุน  
 ตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 50,845,083 50,868,467 66,086,393 66,099,006 
รวมตราสารหนี้ 50,845,083 50,868,467 66,086,393 66,099,006 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จาก     
   การเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน 23,384 - 12,613 - 

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ 50,868,467 50,868,467 66,099,006 66,099,006 

 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มรีะยะเวลาครบก าหนดดงันี้ 
 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

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

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 50,845,083 - - 50,845,083 
รวมตราสารหนี้ 50,845,083 - - 50,845,083 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จาก     
   การเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน 23,384 - - 23,384 

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ 50,868,467 - - 50,868,467 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มรีะยะเวลาครบก าหนดดงันี้ 
 
 31 ธนัวาคม 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 
รวมตราสารหนี้ 66,086,393 - - 66,086,393 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จาก     
   การเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน 12,613 - - 12,613 

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ 66,099,006 - - 66,099,006 

 
9 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี  

 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชปีระกอบด้วย ค่าตอบแทนสทิธกิารเชื่อมต่อทางเดนิยกระดบัสถานีรชัโยธนิ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต กบัหา้งสรรพสนิคา้เมเจอร์ รชัโยธนิ มรีะยะเวลาการอนุญาต  
15 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ปิดใชท้างเดนิยกระดบั และค่าจดทะเบยีนกองทุนรายปี จ านวน 1 ปี ช าระกลางปี ทยอยรบัรู้
เป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญา 
 
รายการเคลื่อนไหวของค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 
พ.ศ. 2562 

บาท 
พ.ศ. 2561 

บาท 
   

ยอดตน้งวด/ปี 10,028,712 51,325 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 604,913 10,080,580 
รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายระหว่างงวด/ปี (442,612) (103,193) 

ยอดสิน้งวด/ปี 10,191,103 10,028,712 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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10 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ทุนทีจ่ดทะเบยีน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 
มจี านวน 330,000,000 หน่วย มลูค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิทุนมดีงันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 จ านวน  
 หน่วยลงทุน บาท 
   

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

ยอดตน้งวด 330,000,000 3,300,000,000 
ออกจ าหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดสิน้งวด 330,000,000 3,300,000,000 

 
 ตรวจสอบแล้ว 

 ส าหรบัปีส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 จ านวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

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

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 
ออกจ าหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดสิน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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10 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมมดีงันี้ 

 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ส าหรบังวด  
 เก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบัปีส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด/ปี 670,979,156 670,630,286 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 218,184,001 295,622,512 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้   
   จากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทุน 2,590,175 (6,523,642) 
จ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ (หมายเหตุ 11) (206,250,000) (288,750,000) 

ยอดสิน้งวด/ปี 685,503,332 670,979,156 
 

11 เงินปันผล 
 

รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 22 มนีาคม พ.ศ. 2562 0.213 70.125 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 20 มถิุนายน พ.ศ. 2562 0.213 70.125 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 19 กนัยายน พ.ศ. 2562 0.200 66.000 

    206.250 
 

รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 22 มนีาคม พ.ศ. 2561 0.220 72.600 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 20 มถิุนายน พ.ศ. 2561 0.220 72.600 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 19 กนัยายน พ.ศ. 2561 0.220 72.600 
4 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 0.215 70.950 

    288.750 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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12 ค่าใช้จ่าย 

 
บรษิัทจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ  
ทีค่ านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น 
ๆ ตามทีเ่กดิจรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ  
ทีค่ านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 
ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์จากกองทุนรวมฯ  
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ได้รบัในอัตราไม่เกินร้อยละ 3  

ของรายไดค้่าเช่าสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจัดหาผู้เช่าและการบริหารจัดการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการ 

ท าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายใหม่หรอืมกีารต่อสญัญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืนของผูเ้ช่ารายนัน้ ๆ  
ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่าของค่าเช่ารายเดอืน ซึง่อตัรานี้ขึน้อยู่กบัประเภทและอายุของสญัญาเช่า 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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12 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์(ต่อ) 
 
3. ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.3 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

ซึง่ค านวณ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 
4. ค่าธรรมเนียมพเิศษเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการบรหิาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายได้

สุทธจิากอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งหมายถึงรายได้ทัง้หมดที่กองทุนรวมฯ ได้รบัจากอสงัหารมิทรพัย์หกัด้วย
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ 

 
13 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที่มอี านาจควบคุมกองทุนรวมฯ 
หรอืถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กองทุนรวมฯ รวมถึงบรษิัทที่ท าหน้าที่ถอืหุ้น บรษิัทย่อยและกจิการที่เป็นบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้
บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงาน
ของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ลกัษณะของความสมัพนัธก์บักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของกองทุนรวมฯ เป็นดงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึง่ถอืหน่วยลงทุนรอ้ยละ 
33.00 

บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
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ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

26 

 
13 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ 
 
ก) รายได้ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือน ส าหรบังวดเก้าเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั      
   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื     
   - รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 53,296,538 50,571,691 153,364,952 147,554,652 

 
ข) ค่าใช้จ่าย 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือน ส าหรบังวดเก้าเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน      
   กสกิรไทย จ ากดั     
   - ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,237,285 1,241,336 3,665,964 3,682,627 
     

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     
   - ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 309,321 310,334 916,491 920,657 
     

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)     
   - ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 515,535 517,223 1,527,485 1,534,428 
     

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั     
   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื     
   - ค่าธรรมเนยีมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 8,946,524 8,415,819 26,517,643 26,154,415 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
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13 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

ค) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการขายและซื้อบริการ 
 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัใน
เครอื   
   - ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่น 2,175,548 2,039,460 
   - เจา้หนี้อื่น 23,135,415 5,244,763 
   - เงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้ 4,955,912 4,955,912 
   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั   
   - เจา้หนี้อื่น 851,442 850,705 
   

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 5,944,859 9,976,268 
   - เจา้หนี้อื่น 354,767 354,460 
   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 237,123,369 226,505,228 
   - เจา้หนี้อื่น 212,860 212,676 

 

14 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กก าหนดใหร้ายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงาน ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรร
ทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน อย่างไรกต็ามไม่มคีวามความแตกต่างระหว่าง
งบการเงนิและรายงานส่วนการด าเนินงาน 
 

กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกจิเดยีวคอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านัน้ ดงันัน้จงึไม่มคีวามจ าเป็นในการแสดงขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 
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15 ภาระผกูพนั 

 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพันระยะยาว
เกีย่วกบัการเช่าทีด่นิและพืน้ทีจ่อดรถ จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีผ่กูพนัตอ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาเชา่ดงักล่าว มดีงันี้ 
 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ไม่เกนิ 1 ปี 10,721,460 10,683,660 
2 - 5 ปี 43,846,203 43,295,227 
มากกว่า 5 ปี 41,117,931 49,710,002 

 95,685,594 103,688,889 
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