
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
 
ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหน่วยของกองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์ 
 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์
ไลฟ์สไตล์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 มนีาคม 
พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ รวมถึง งบกระแสเงินสดส าหรับ 
งวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกองทุน 
เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวม
อสังหาริมทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุน 
ในโครงสรา้งพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า
จะพบเรื่องที่มีนัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 



ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี
ส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรสัต ์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการน า
ขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงระหว่างวนัที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่อง
ดงักล่าว 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432  
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 8,9 37,941,832 37,820,921
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามราคายตุธิรรม 8,10 3,724,533,276 3,862,100,000
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 239,039,454 271,199,873
ลกูหน้ีคา่เชา่ 26,403,826 6,631,898
รายไดค้า้งรบั 15.3 147,024,035 -
ลกูหน้ีอื่น 1,428,028 777,325
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 11 10,315,620 10,038,627
สนิทรพัยอ์ื่น 2,731,093 2,390,458

รวมสินทรพัย ์ 4,189,417,164 4,190,959,102

หนี้สิน

เจา้หน้ีอื่น 35,175,432 63,701,998
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ 90,106,846 86,826,065
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งชาํระ 3,916,976 4,326,496
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 65,957,311 -
หน้ีสนิอื่น 11,335,141 2,863,233

รวมหนี้สิน 206,491,706 157,717,792

สินทรพัยส์ทุธิ 3,982,925,458 4,033,241,310

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 12 3,300,000,000 3,300,000,000
กาํไรสะสม 12 682,925,458 733,241,310

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : 12.0694 บาทต่อหน่วย
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 12.2219 บาทต่อหน่วย)
คาํนวณจากหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด จาํนวน 330,000,000 หน่วย) 3,982,925,458 4,033,241,310

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทนุ ราคายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทนุ ที่กองทนุรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่ายตุิธรรม

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ10)
สทิธกิารเชา่ในโครงการ
1.โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ
ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนต์

รวมถงึงานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 78,201,905

1,685,286,461 2,243,060,549 59.62

2.โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ
ทีต่ ัง้ 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,155,745

661,746,243 457,505,358 12.16

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 67,739,692 65,957,311 1.75

729,485,935 523,462,669 13.91

3.โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซูกู ิอเวนิว รชัโยธนิ
ทีต่ ัง้ 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 31,387,153

1,003,073,303 958,010,058 25.46

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,417,845,699 3,724,533,276 98.99

วนัครบอายุ
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์(หมายเหต  ุ9)
พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 4 มถุินายน พ.ศ. 2563 37,917,890 37,941,832

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 37,917,890 37,941,832 1.01

รวมเงนิลงทุน 3,455,763,589 3,762,475,108 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

31 มีนาคม พ.ศ . 2563
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทนุ ราคายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทนุ ที่กองทนุรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่ายตุิธรรม

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ10)
สทิธกิารเชา่ในโครงการ
1.โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ
ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนต์

รวมถงึงานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 75,292,681

1,682,377,237 2,279,100,000 58.44
2.โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ
ทีต่ ัง้ 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,023,594

661,614,092 529,000,000 13.56
3.โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซูกู ิอเวนิว รชัโยธนิ
ทีต่ ัง้ 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,692,381

1,002,378,531 1,054,000,000 27.03

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,346,369,860 3,862,100,000 99.03

วนัครบอายุ
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์(หมายเหต  ุ9)
พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 4 มถุินายน พ.ศ. 2563 37,801,748 37,820,921

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 37,801,748 37,820,921 0.97

รวมเงนิลงทุน 3,384,171,608 3,899,920,921 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 87,639,412 101,042,666
รายไดด้อกเบีย้ 277,418 495,268
รายไดอ้ื่น 544,885 478,988

รวมรายได้   88,461,715 102,016,922

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ชา่และบรกิาร 7,263,505 11,196,778
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 14,15 1,233,911 1,208,512
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 14,15 308,478 302,128
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 14,15 514,130 503,547
คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 14,15 8,470,104 8,597,610
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 285,929 271,233
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 4,603,466 3,331,676
คา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยั 250,990 245,361
คา่ใชจ้า่ยอื่น 2,063,043 6,120,249

รวมค่าใช้จ่าย 24,993,556 31,777,094

กาํไรจากการลงทนุสทุธิ 63,468,159 70,239,828

รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ

รายการขาดทุนจากการเปลีย่นเปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 8,9 (56,034,011) (6,085,775)

รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (56,034,011) (6,085,775)

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 7,434,148 64,154,053

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 63,468,159 70,239,828
รายการขาดทุนสทุธจิากเงนิลงทุน (56,034,011) (6,085,775)

การเพ่ิมขึน้สทุธิของสินทรพัยส์ทุธิที่เกิดจากการดาํเนินงาน 7,434,148 64,154,053
จา่ยเงนิปันผล 13 (57,750,000) (70,125,000)

การลดลงของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด (50,315,852) (5,970,947)
สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 4,033,241,310 3,970,979,156

สินทรพัยส์ทุธิสิ้นงวด 3,982,925,458 3,965,008,209

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานสาํหรบังวด 7,434,148 64,154,053
รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน
สาํหรบังวดใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน :
คา่ตดัจาํหน่ายสว่นลดรบัจากเงนิลงทุน (116,142) (270,970)
รายการขาดทุนจากการเปลีย่นเปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 12 56,034,011 6,085,775
ปรบัปรงุรายไดค้า่เชา่ 5,979,748 -
การซือ้เงนิลงทุน (5,355,786)    (2,584,478)    
ลกูหน้ีคา่เชา่เพิม่ขึน้ (19,771,928) (825,607)
ลกูหน้ีอื่นเพิม่ขึน้ (650,703) (209,557)
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ (276,993) (339,810)
สนิทรพัยอ์ื่นเพิม่ขึน้ (203,550) (125,195)
เจา้หน้ีอื่นลดลง (26,906,927) (7,846,930)
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้เพิม่ขึน้ (ลดลง) 3,280,781 (1,232,728)
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย (ลดลง) เพิม่ขึน้ (409,520) 243,681
หน้ีสนิอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 8,471,908 (156,497)
ตน้ทุนทางการเงนิ 897,984 -
ดอกเบีย้จา่ย (897,984) -
รายไดด้อกเบีย้ (161,276) (224,298)
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 24,191 5,119

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 27,371,962 56,672,558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (1,782,381) -
จา่ยเงนิปันผล 13 (57,750,000) (70,125,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (59,532,381) (70,125,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (32,160,419) (13,452,442)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 271,199,873 237,675,948

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 239,039,454 224,223,506

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี

จดัประเภทเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยก์บัรายไดค้า้งรบั (หมายเหตุ 5.1) 153,003,783 -
ซือ้เงนิลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 8,087,296 7,166,310

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
8



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม
เมื่อวนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มกีารก าหนดอายุโครงการ บรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจดัการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว 
 
เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซือ้ขายไดต้ัง้แต่วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั เป็นบรษิทัจดัการกองทุน โดยมธีนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัจิากฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดัการฯ เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) เหตุการณ์
ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ ส าหรบัรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2563  
 
ตัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2563 ศนูยก์ารคา้ทุกแห่งของกองทนุรวมฯ ตอ้งปิดลงชัว่คราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร 
กองทุนรวมฯไดย้กเวน้ค่าเช่าและค่าบรกิารใหก้บัผูเ้ช่าบางส่วน รายการดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขสญัญาเช่า ท าใหก้าร
รบัรู้รายได้ค่าเช่าลดลง ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 ศูนย์การค้ายงัคงปิดท าการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
กองทุนรวมฯ ไดต้ดิตามเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษถงึผลกระทบทีม่ตี่ออุตสาหกรรมศนูยก์ารคา้และ
ธุรกจิใหเ้ชา่ เพือ่ทีจ่ะสามารถประเมนิผลและวางแผนในการแกไ้ขผลกระทบทีม่ตี่อธุรกจิ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน   
ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(แนวปฏบิตัทิางบญัช)ี 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท า
ตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ช้
ในการจดัท างบการเงนิส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
1) การน าแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหมม่าถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 และ 
2) การน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
มาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในเรือ่งดงัต่อไปนี้  

 
การวดัมลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน  
 
กองทุนรวมฯ เลือกที่จะไม่น าข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์  COVID-19 ที่มีผลต่อการคาดการณ์ทางการเงนิ 
ในอนาคตมาใชป้ระกอบเทคนิคการวดัมลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 10) 
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5 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
5.1 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 

 
กองทุนรวมฯ ได้น าแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุน  
ในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคม
บรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปฏบิตัิ
ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
และไม่ไดท้ าการปรบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 
ซึง่เป็นแนวทางทีส่ามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดของแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัดงักล่าว ทัง้นี้กองทุนรวมฯ 
ไดท้ าการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้ก าหนดของแนวปฏบิตัทิางบญัชใีนยอดยกมา 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชใีหม่
เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562                    

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท 
รายการใหม่ตาม  

แนวปฏิบติัทางบญัชี
เร่ือง สญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563                

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บาท บาท บาท 
    
สินทรพัย ์    
รายไดค้า้งรบั - 153,003,783 153,003,783 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
   ตามมลูคา่ยุตธิรรม 3,862,100,000 (85,264,091) 3,776,835,909 
รวมสินทรพัย ์ 3,862,100,000 67,739,692 3,929,839,692 

    
หน้ีสิน    
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 67,739,692 67,739,692 
รวมหน้ีสิน - 67,739,692 67,739,692 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
5.1 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ผลกระทบจากการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีในเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน  
 
กองทุนรวมฯ ได้น าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถือปฏิบตัติัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบจากการน าแนวปฏบิตัทิางบญัชใีนเรือ่งเครือ่งมอืทางการเงนิ มาถอืปฏบิตัไิมม่สีาระส าคญั 
 
ผลกระทบจากการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีในเร่ืองสญัญาเช่า  
 
กองทุนรวมฯ ได้น าแนวปฏิบตัิทางบญัชีมาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการรบัรู้
หนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ทัง้นี้ หนี้สนิ  
ตามสญัญาเช่า รบัรูด้้วยมูลค่าปัจจุบนัของหนี้สนิที่จะต้องช าระ คดิลดด้วยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่  ณ วนัที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่กองทุนรวมน ามาใช้ในการคดิลด
ดงักล่าว คอื อตัรารอ้ยละ 8.14 - 8.40 ต่อปี 
 
 บาท 
  

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  93,005,229 
หกั: ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชา่ 
    ณ วนัทีน่ าใชเ้ป็นครัง้แรก (25,265,537) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 67,739,692 
 
กองทุนรวมฯ รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่ป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยจ านวนเดยีวกบัหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจ านวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าหรอืค่าเช่าค้างช าระที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กองทุนรวมฯ ไม่มสีญัญาเช่าทีเ่ป็นสญัญาทีส่รา้งภาระทีต่อ้ง
น ามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีน่ าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ ได้เปลี่ยนวธิีการรบัรู้รายได้จากเดิมที่รบัรู้รายได้ตามเกณฑ์สทิธิตามมาตรฐาน 
การบญัชฉีบบัที ่106 เรือ่งการบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน เป็นการรบัรูร้ายได้
โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชใีหม ่ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
5.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการแนวทางปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตั ิ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทัง้หมดจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่แสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
หรอืขาดทุน และวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 
 
หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดเป็นหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเว้น
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน หนี้สนิดงักล่าวรวมถงึหนี้สนิตราสาร
อนุพนัธ์ซึ่งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย กองทุนรวม รบัรูด้อกเบีย้จ่ายโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
สญัญาเชา่ 
 
ผูเ้ชา่ 
 
กองทุนรวมฯ มสีญัญาเชา่ทีด่นิซึง่มรีะยะเวลาการเชา่คงทีจ่ านวน 3 ปี ถงึ 21 ปี และจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน  
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ รบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกองทุนรวม สามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์
ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ช าระจะปันส่วนเป็น  
การจ่ายช าระหนี้สินและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุนตลอด
ระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ ทัง้นี้ กองทุนรวมฯ 
ใชว้ธิมีลูคา่ยตุธิรรมส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่ป็นไปตามค านิยามของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
 
กองทุนรวมฯ จะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัรา
ดอกเบีย้โดยนัยได ้กองทุนรวมฯ จะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึ
การกู้ยมื เพื่อให้ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าใกล้เคยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญัญา และเงื่อนไข  
ทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้จะรบัรู้ด้วยจ านวนที่รบัรู้เริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า รวมถึงค่าเช่าจ่ายที่ได้
ช าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สุทธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และ
ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
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5 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
5.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
สญัญาเชา่ (ต่อ) 
 
ผูใ้หเ้ชา่ 
ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูก้ารจ่ายช าระตามสญัญาเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดโ้ดยใชว้ธิเีสน้ตรงหรอื
เกณฑท์ีเ่ป็นระบบอื่นใด ผูใ้หเ้ช่าตอ้งใชเ้กณฑท์ีเ่ป็นระบบอื่นใด หากเกณฑน์ัน้สะทอ้นไดด้กีว่าถงึรปูแบบ
ทีผู่ใ้หเ้ชา่ไดร้บัประโยชน์ทีล่ดลงจากสนิทรพัยอ์า้งองิ 
 

6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
บรษิทัจดัการฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้  
 
1 ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธปิระจ าปี 
2 ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได ้
 
ทัง้นี้ ก าไรสุทธแิละก าไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นก าไรสุทธแิละก าไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มร่วมรายการดงัต่อไปนี้ 
 
1 ก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์ หลกัทรพัย์และ/หรอืทรพัย์สนิ  

ของกองทุนรวมฯ 
2 รายจ่ายในการเสนอขายครัง้แรก และการเสนอขายครัง้ต่อ ๆ ไป (ถา้ม)ี ทีไ่ดบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นคา่ใชจ้่ายตลอดระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากรายจ่ายนัน้ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 
ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชมีมีูลค่า 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ สงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นัน้ และใหส้ะสมเงนิปันผล
ดงักล่าวเพือ่น าไปจ่ายรวมกบัเงนิปันผลทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดสิน้ปีบญัช ี
 
บรษิัทจดัการฯ ได้แก้ไขเพิม่เตมิโครงการเรื่องหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมต ิ
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 าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมนิค่าหรอืการสอบทาน 
การประเมนิคา่อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยป์ระจ าปี  

 
2) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงนิปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชี
ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

 
เงือ่นไขและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 
1) ในกรณีที่มบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืในส่วนทีเ่กนิกว่า
รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดดงักล่าว
เป็นบุคคลตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งจะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น  โดยบรษิัท
จดัการฯ จะน าเงนิปันผลส่วนที่ไม่ได้จ่ายดงักล่าวนัน้มาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไปหรอืเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
2) ในการพิจารณาจ่ายเงนิปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน 

หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการฯ จะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินการไดร้บั
เงนิปันผลของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายทีอ่ยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใชว้ธิกีารเฉลี่ยตามสดัส่วนการถอื
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่ายเงนิปันผล  
ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งจะประกาศก าหนดสัง่การหรอื
ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

16 

 
6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 
การลดทุน 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มสีภาพคล่องสว่นเกนิจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืหลายกรณี ดงัต่อไปนี้ 

 
ก) กองทุนรวมฯ มกีารจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื 
ข) มูลค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทุนรวมฯ ลงทุน  หรอืมไีว้ลดลงจาก 

การประเมนิคา่หรอืสอบทานการประเมนิคา่ทรพัยส์นิ และ/หรอื 
ค) กองทุนรวมฯ มรีายการทางบญัชทีีเ่ป็นรายการคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชซีึง่ทยอยตดัจ่าย  
 
หากบรษิทัจดัการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการฯ  
จะจ่ายสภาพคล่องสว่นเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

2) บรษิทัจดัการฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

7 การประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบ
ต่อการน านโยบายการบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชขีอง
กองทุนรวมฯ และแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีส่ าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบั 
งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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8 การวดัมลูค่ายติุธรรม 

 
8.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรอืเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน 
ให้ผู้อื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด)  
ณ วนัที่วดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น  
ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัย์หรอืหนี้สินที่มีลกัษณะเดียวกันหรอืไม่สามารถ  
หาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมลูคา่ยุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิ
มลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์
หรอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด 
 
ขอ้มลูระดบัที ่1 : ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ

อยา่งเดยีวกนั  
ขอ้มลูระดบัที ่2 : ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบัที่ 1 ที่สามารถสงัเกตได้

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

ขอ้มลูระดบัที ่3 : ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  
 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย - 37,941,832 - 37,941,832 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 3,724,533,276 3,724,533,276 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - 37,941,832 3,724,533,276 3,762,475,108 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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8 การวดัมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
8.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 37,820,921 - 37,820,921 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 3,862,100,000 3,862,100,000 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - 37,820,921 3,862,100,000 3,899,920,921 

 
ไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรมในระหว่างงวดและไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการ
ประเมนิมลูคา่ในระหวา่งงวด 
 

8.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยซ์ึง่มลูคา่ยตุธิรรมอยูใ่นระดบัที ่2 ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยมลูค่า
ยตุธิรรมของหลกัทรพัยค์ านวณจากเสน้อตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหนี้ไทย ณ วนัท าการสุดทา้ย
ของวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

8.3 การวดัมลูค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมลูระดบัท่ี 3) 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 

เงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย ์

31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม 3,862,100,000 
รายการปรบัปรุง (หมายเหตุ 5) (85,264,091) 
ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม (ตามทีป่รบัใหม)่ 3,776,835,909 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 3,736,147 
ผลขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ในระหวา่งงวด  (56,038,780) 

ยอดสิน้งวด ณ วนัที ่31 มนีาคม 3,724,533,276 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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8 การวดัมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
8.4 ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม 

 
ผูจ้ดัการกองทุนฯ ไดท้ าการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ าหรบัการรายงานในงบการเงนิ รวมถงึ
มลูคา่ยุตธิรรมระดบัที ่3 โดยผูป้ระเมนิราคาไดร้ายงานโดยตรงต่อบรษิทัจดัการฯ ผูจ้ดัการกองทุนจดัใหม้ี
สอบทานขอ้มูลระหว่าง บรษิทัจดัการฯ และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพื่อพจิารณากระบวนการ
ประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมในแต่ละไตรมาส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานรายไตรมาสของกองทุนฯ  
 
ขอ้มูลหลกัที่ผู้ประเมนิราคาใช้ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที่ 3 ได้แก่ อตัราคดิลดกระแสเงนิสด
พิจารณาจากสถานที่ตัง้โครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัรา
ผลตอบแทนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง ซึ่งในที่นี้ผูป้ระเมนิได้ก าหนดอตัราคดิลดกระแสเงนิสด ส าหรบัทรพัย์สนิ  
ทีท่ าการประเมนิราคาอยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 12 ถงึ รอ้ยละ 13 ต่อปี โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนจาก
พนัธบตัรรฐับาลบวกกบัความเสีย่งจากประเภทธุรกจิ การบรกิาร การตลาดและจากภาวะเศรษฐกจิ  

 
9 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนที่แสดงมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่
31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 
เงินลงทุนในพนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด 37,820,921 
คา่ตดัจ าหน่ายส่วนลดรบัจากเงนิลงทุน 116,142 
ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิลงทุน 4,769 

ยอดสิน้งวด 37,941,832 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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10 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 

กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเชา่อาคารไลฟ์สไตล ์เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์คอมเพลก็ซ ์ขนาดใหญ่จ านวน 3 โครงการ 
คอื โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ อาคารโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ และโครงการศูนย์การคา้
ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ โดยมรีายละเอยีดการลงทุนดงัต่อไปนี้ 

 

1) โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ 
ก) สทิธกิารเชา่ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ข) สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ค) สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเชา่ 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 
 

สทิธกิารเช่าในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รชัโยธนิทัง้หมด กองทุนรวมฯ ได้รบัค ามัน่จากผู้ให้สทิธ ิ  
ในการต่ออายสุทิธกิารเชา่ต่อไปไดอ้กี 30 ปี นบัจากวนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 
 

เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเช่าเพิม่เตมิในพืน้ทีแ่บ่งเช่า ในโครงการ 
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ โดยพืน้ทีแ่บ่งเช่าดงักล่าวมพีืน้ที ่78.76 ตารางเมตร และมรีะยะเวลาการเช่า
ตัง้แต่วนัที่ 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 
ลา้นบาท ทัง้นี้กองทุนรวมฯ ไดช้ าระเงนิดงักล่าว ณ วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2560 
 

2) โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ 
ก) สทิธกิารเชา่ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ประมาณ 21 ปี 
ข) สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ประมาณ 21 ปี 
ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550 
ถงึวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2571 (รวมระยะเวลา 20 ปี 8 เดอืน 4 วนั) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบ
สาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 618 ลา้นบาท 

 

3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ  
ก) สทิธกิารเชา่ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ข) สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
ถงึวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของ
อาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 963 ลา้นบาท 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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10 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(ต่อ) 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563  
มดีงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
  

ยอดตน้งวด 3,862,100,000 
ผลกระทบจากการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางบญัชใีหม่ (หมายเหตุ 5) (85,264,091) 
  

ยอดตน้งวดตามทีป่รบัปรุงใหม่ 3,776,835,909 
รายการขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน  
   - จากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ (50,520,252) 
   - จากการกระทบยอดทางบญัช ี (1,782,381) 

ยอดสิน้งวด 3,724,533,276 

 
นอกเหนือจากผลของการปิดศูนยก์ารคา้ในเดอืนเมษายน และการคาดการณ์ว่าศูนยก์ารคา้จะยงัคงปิดถงึเดอืนมถิุนายน 
พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ไม่ได้น าข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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10 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(ต่อ) 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

   รายการก าไร สินทรพัยส่์วนเพ่ิม   รายการก าไร (ขาดทุน) 
 มูลค่า ณ วนัท่ี  (ขาดทุน) ในงวดสามเดือน มูลค่า ณ วนัท่ี  ท่ียงัไม่เกิดขึน้ 

 1 มกราคม พ.ศ. 2563  ท่ียงัไม่เกิดขึน้ ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

 (ปรบัปรงุใหม)่  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  พ.ศ. 2563 
ช่ือสินทรพัย ์ ราคาทุน ราคาประเมิน วนัท่ีประเมิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 ราคาทุน ราคาประเมิน วนัท่ีประเมิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

          

โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 1,665,977 -  499,619 2,909 1,668,886 -  557,775 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ -          

   สทิธกิารเช่าอาคารใหม่ 16,400 -  - - 16,400 -  - 
รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 1,682,377 2,181,996 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 499,619 2,909 1,685,286 2,243,061 14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 557,775 

          

โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ   661,614 485,943  (175,671) 132 661,746 457,506 14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 (204,240) 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ  -          
   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 67,740 67,740 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - - 67,740 65,957 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 (1,783) 
รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ   729,354 553,683 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 (175,671) 132 729,486 523,463  (206,023) 
          

โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์          
   ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ  1,002,379 1,041,157 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 38,778 695 1,003,074 958,010 14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 (45,064) 

รวม 3,414,110 3,776,836  362,726 3,736 3,417,846 3,724,534  306,688 
          

    ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุนในระหวา่งงวด  (56,038) 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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11 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี  

 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชปีระกอบดว้ย ค่าตอบแทนสทิธกิารเชื่อมต่อทางเดนิยกระดบัสถานีรชัโยธนิ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสเีขยีวกบัห้างสรรพสนิค้าเมเจอร์ รชัโยธิน มรีะยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับตัง้แต่วนัที่เปิดใช้
ทางเดนิยกระดบัซึ่งทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญาและค่าจดทะเบยีนกองทุนรายปี จ านวน 1 ปี ช าระ
กลางปี  
 
รายการเคลื่อนไหวของคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชสี าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

  

พ.ศ. 2563 
บาท 

   

ยอดตน้งวด  10,038,627 
คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้  411,373 
รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายระหวา่งงวด  (134,380) 

ยอดสิน้งวด  10,315,620 

 
12 ส่วนของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทุนที่จดทะเบยีน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 
มจี านวน 330,000,000 หน่วย มลูคา่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิทุนส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 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 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

24 

 
12 ส่วนของผูถ้ือหน่วยลงทุน (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
  บาท 
   

ยอดตน้งวด  733,241,310 
ก าไรจากการลงทุนสทุธ ิ  63,468,159 
ขาดทุนสุทธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้   
   จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุน  (56,034,011) 
จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 13)  (57,750,000) 

ยอดสิน้งวด  682,925,458 

 
13 เงินปันผล 

 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 20 มนีาคม พ.ศ. 2563 0.175 57.750 

    57.750 

 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 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 
4 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 0.185 61.050 

    267.300 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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14 ค่าใช้จ่าย 

 

บรษิทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
หน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 
 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ  
ทีค่ านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ 
ตามทีเ่กดิจรงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนคดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ 
ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ ที่ค านวณโดย
บรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวมฯ  
โดยเรยีกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กบัผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 

1. คา่ธรรมเนียมการเกบ็คา่เชา่และคา่บรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ไดร้บัในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของรายได้
คา่เชา่สุทธขิองกองทุนรวมฯ 

2. ค่าคอมมชิชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบรหิารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมกีารท า
สญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายใหม่หรอืมกีารต่อสญัญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืนของผู้เช่ารายนัน้ ๆ  
ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่าของคา่เชา่รายเดอืน ซึง่อตัรานี้ขึน้อยูก่บัประเภทและอายขุองสญัญาเชา่ 

3. คา่ธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ซึง่ค านวณ ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4. คา่ธรรมเนียมพเิศษเพื่อสรา้งแรงจงูใจในการบรหิาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธิ
จากอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งหมายถงึรายไดท้ัง้หมดทีก่องทุนรวมฯ ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย์หกัดว้ยต้นทุน
และคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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15 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรอืกจิการที่มอี านาจควบคุมกองทุนรวมฯ 
หรอืถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบั
กองทุนรวมฯ รวมถงึบรษิทัที่ท าหน้าทีถ่อืหุ้น บรษิทัย่อยและกจิการทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้
บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหน่วยลงทุนที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงาน
ของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ลกัษณะของความสมัพนัธก์บักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของกองทุนรวมฯ เป็นดงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
  

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึง่ถอืหน่วยลงทุนรอ้ยละ 33.00 
บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ 
 
15.1 รายได้ 
 

 ส าหรบังวดสามเดือน 
 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั    
   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื   
   - รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 42,156,625 49,955,316 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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15 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
15.2 ค่าใช้จ่าย 
 

 ส าหรบังวดสามเดือน 

 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน    
   กสกิรไทย จ ากดั   
   - คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,233,911 1,208,512 
   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 308,478 302,128 
   

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 514,130 503,547 
   

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั   
   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื   
   - คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 8,470,104 8,597,610 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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15 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
15.3 ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือบริการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)  
   และบรษิทัในเครอื   
   - ลูกหนี้คา่เชา่และลกูหนี้อื่น 19,608,157 3,225,468 
   - รายไดค้า้งรบั 147,024,035 - 
   - สนิทรพัยอ์ื่น - 26,750 
   - เจา้หนี้อื่น 9,602,944 38,346,688 
   - เงนิมดัจ ารบัจากลกูคา้ 4,955,912 4,955,912 
   
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั   
   - เจา้หนี้อื่น 842,529 858,698 
   
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 1,153,211 21,559,831 
   - เจา้หนี้อื่น 351,054 357,791 
   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 237,886,243 249,640,042 
   - เจา้หนี้อื่น 210,632 214,674 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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16 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กก าหนดใหร้ายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงาน ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถงึบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรร
ทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน อย่างไรกต็ามไม่มคีวามความแตกต่างระหว่าง
งบการเงนิและรายงานส่วนการด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกจิเดยีวคอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านัน้ ดงันัน้จงึไมม่คีวามจ าเป็นในการแสดงขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 

17 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อเงนิลงทุน โดยไม่รวมเงนิลงทุน
ในเงนิฝากธนาคารเป็นจ านวนสุทธ ิ3.7 ลา้นบาท (หมายเหตุ 10) โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.09 ต่อมลูค่าสนิทรพัย์
สุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด 
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