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1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เมเจอร์ ซนีีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม
เมื่อวนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มกีารก าหนดอายุโครงการ บรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 
กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว 
 
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 ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) 
เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ ส าหรบัรอบระยะเวลา 9 เดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 กนัยายน พ.ศ. 2563  
 
ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์การค้าทุกแห่งของกองทุนรวมฯ ต้องปิดลงชัว่คราวตามประกาศของ
กรุงเทพมหานคร และได้เปิดท าการในวนัที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยปฎิบตัิตามมาตรการป้องกันโรค
ตามทีร่าชการก าหนดเพื่อป้องกนัการระบาดของ COVID-19 ตามค าสัง่ศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ 3/2563 กองทุนรวมฯ ไดย้กเว้นค่าเช่าและค่าบรกิารให้กบั 
ผูเ้ช่าบางส่วน รายการดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขสญัญาเช่า ท าใหก้ารรบัรูร้ายไดค้่าเช่าลดลง ในสามไตรมาสแรก
ของปี พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ไดต้ดิตามเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษถงึผลกระทบทีม่ตี่อ
อุตสาหกรรมศูนย์การคา้และธุรกจิใหเ้ช่า เพื่อทีจ่ะสามารถประเมนิผลและวางแผนในการแกไ้ขผลกระทบทีม่ตี่อ
ธุรกจิ 
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3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์  
ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(“แนวปฏบิตัทิางบญัช”ี) 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท า
ตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ช้
ในการจดัท างบการเงนิส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

1) การน าแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่มาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 และ 
2) การน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ

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

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน  
 

กองทุนรวมฯ เลอืกทีจ่ะไม่น าขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทีม่ผีลต่อการคาดการณ์
ทางการเงนิ ในอนาคตมาใชป้ระกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนทีว่ดัดว้ย
มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 10) 
 

การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 
 

ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัช ีกองทุนรวมฯ ไดร้บัการยกเวน้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้ห้เช่าเนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 กองทุนรวมฯ เลอืกที่จะน าขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
เพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 โดยการปรบัลดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่รบก าหนดทีไ่ดร้บัยกเวน้ตลอด
ช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการยกเวน้ค่าเช่า และกลบัรายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละดอกเบีย้จากหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นระหว่างงวด 
จ านวน 461,111 บาท และ 432,344 บาท ตามล าดบั แทนการปรบัปรุงมูลค่าสินทรพัย์สิทธกิารใช้และ 
วดัมลูค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่าจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าใหม่ 
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5 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
5.1 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 

 
กองทุนรวมฯ ได้น าแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคม
บรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปฏบิตัิ
ตามแนวปฏิบตัิทางบญัชฉีบบัดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่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                

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บาท บาท บาท 
    

สินทรพัย ์    
รายไดค้า้งรบั - 153,003,783 153,003,783 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
   ตามมลูค่ายุตธิรรม 3,862,100,000 (85,264,091) 3,776,835,909 
รวมสินทรพัย ์ 3,862,100,000 67,739,692 3,929,839,692 
    
หน้ีสิน    
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 67,739,692 67,739,692 
รวมหน้ีสิน - 67,739,692 67,739,692 
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5 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
5.1 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ผลกระทบจากการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีในเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน  
 
กองทุนรวมฯ ได้น าแนวปฏิบตัิทางบญัชมีาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบจากการน าแนวปฏบิตัทิางบญัชใีนเรื่องเครื่องมอืทางการเงนิ มาถอืปฏบิตัไิม่มสีาระส าคญั 
 
ผลกระทบจากการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีในเร่ืองสญัญาเช่า  
 
กองทุนรวมฯ ได้น าแนวปฏิบตัิทางบญัชีมาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการรบัรู้
หนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ทัง้นี้ หนี้สิน  
ตามสญัญาเช่า รบัรูด้้วยมูลค่าปัจจุบนัของหนี้สนิที่จะต้องช าระ คดิลดด้วยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่  ณ วนัที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่ทีก่องทุนรวมน ามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื อตัรารอ้ยละ 
8.14 - 8.40 ต่อปี 
 
 บาท 
  

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  93,005,229 
หกั : ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า 
    ณ วนัทีน่ าใชเ้ป็นครัง้แรก (25,265,537) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 67,739,692 
 
กองทุนรวมฯ รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่ป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยจ านวนเดยีวกบัหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมาของจ านวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าหรอืค่าเช่าคา้งช าระทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กองทุนรวมฯ ไม่มีสญัญาเช่าที่เป็นสญัญาที่สร้างภาระที่ต้องน ามา
ปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีน่ าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการน าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตั ิ 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ 
 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทัง้หมดจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีแ่สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
หรอืขาดทุน และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
 

หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดเป็นหนี้สินทางการเงนิที่วดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเว้น
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน หนี้สนิดงักล่าวรวมถงึหนี้สนิตราสาร
อนุพันธ์ซึ่งวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ส าหรบัหนี้สินทางการเงินที่ว ัดมูลค่าภายหลงัด้วย  
ราคาทุนตดัจ าหน่าย กองทุนรวมรบัรูด้อกเบีย้จ่ายโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ 
 

สญัญาเช่า 
 

ผูเ้ช่า 
 

กองทุนรวมฯ มสีญัญาเช่าทีด่นิซึ่งมรีะยะเวลาการเช่าคงทีจ่ านวน 3 ปี ถงึ 21 ปี และจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน  
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ รบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกองทุนรวม สามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์
ตามสญัญาเช่า เป็นสินทรพัย์สิทธกิารใช้ และหนี้สินตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ช าระจะปันส่วนเป็น  
การจ่ายช าระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรบัรู้ในก าไรหรือขาดทุนตลอด
ระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ ทัง้นี้ กองทุนรวมฯ 
ใชว้ธิมีลูค่ายุตธิรรมส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่ป็นไปตามค านิยามของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 

กองทุนรวมฯ จะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัรา
ดอกเบีย้โดยนัยได ้กองทุนรวมฯ จะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึ
การกู้ยมื เพื่อให้ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่มีมูลค่าใกล้เคยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุ สญัญา และเงื่อนไข 
ทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้จะรบัรู้ด้วยจ านวนที่รบัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า รวมถึงค่าเช่าจ่ายที่ได้
ช าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สุทธิจากเงนิจูงใจที่ได้รบัตามสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก  
และตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
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5 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
5.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
นโยบายการบญัชทีีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการน าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตั ิ(ต่อ) 
 
สญัญาเช่า (ต่อ) 
 
ผูใ้หเ้ช่า 
 
ผูใ้ห้เช่าต้องรบัรูก้ารจ่ายช าระตามสญัญาเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดโ้ดยใชว้ธิเีสน้ตรงหรอื
เกณฑท์ีเ่ป็นระบบอื่นใด ผูใ้หเ้ช่าตอ้งใชเ้กณฑ์ทีเ่ป็นระบบอื่นใด หากเกณฑ์นัน้สะทอ้นไดด้กีว่าถงึรปูแบบ
ทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัประโยชน์ทีล่ดลงจากสนิทรพัยอ์า้งองิ 
 

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

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

ของกองทุนรวมฯ 
2 รายจ่ายในการเสนอขายครัง้แรก และการเสนอขายครัง้ต่อ ๆ ไป (ถ้าม)ี ทีไ่ดบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ้่ายตลอดระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากรายจ่ายนัน้ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 
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 าไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงนิปันผลตาม (1) ต้องไม่ท าใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชี
ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

 
เงือ่นไขและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 
1) ในกรณีที่มีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่า 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. หรอืหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น โดยบรษิัท
จดัการฯ จะน าเงนิปันผลส่วนที่ไม่ได้จ่ายดงักล่าวนัน้มาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน 

หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการฯ จะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินการไดร้บั
เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่วน 
การถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่าย 
เงนิปันผล ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งจะประกาศก าหนด
สัง่การหรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
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6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 
การลดทุน 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มสีภาพคล่องส่วนเกนิจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืหลายกรณี ดงัต่อไปนี้ 

 
ก) กองทุนรวมฯ มกีารจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื 
ข) มูลค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทุนรวมฯ ลงทุน หรอืมีไว้ลดลงจาก 

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

2) บรษิทัจดัการฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

7 การประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบ
ต่อการน านโยบายการบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจที่มนีัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชี 
ของกองทุนรวมฯ และแหล่งที่มาของข้อมูลที่ส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่มาใช้
เช่นเดยีวกบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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8 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน 
ให้ผู้อื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด)  
ณ วันที่ว ัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรพัย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบญัชีที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น  
ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัย์หรอืหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถ  
หาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมลูค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิ
มลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์
หรอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด 
 
ขอ้มลูระดบัที ่1 : ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ

อย่างเดยีวกนั  
ขอ้มลูระดบัที ่2 : ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบัที่ 1 ที่สามารถสงัเกตได้

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

ขอ้มลูระดบัที ่3 : ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้้างองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  
 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 20,076,050 - 20,076,050 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ - - 3,816,017,038 3,816,017,038 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - 20,076,050 3,816,017,038 3,836,093,088 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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8 การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 37,820,921 - 37,820,921 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ - - 3,862,100,000 3,862,100,000 

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

ไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวดและไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการ
ประเมนิมลูค่าในระหว่างงวด 
 

8.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 
 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยซ์ึง่มูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมลูค่า
ยุตธิรรมของหลกัทรพัยค์ านวณจากเสน้อตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหนี้ไทย ณ วนัท าการสุดทา้ย
ของวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

8.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3) 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 

เงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย ์

30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม 3,862,100,000 
รายการปรบัปรุง (หมายเหตุ 5) (85,264,091) 
ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม (ตามทีป่รบัปรุงใหม่) 3,776,835,909 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 3,913,001 
ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด  (1,619,493) 
ผลก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ในระหว่างงวด  36,887,621 

ยอดสิน้งวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 3,816,017,038 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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8 การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
8.4 ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 
ผูจ้ดัการกองทุน ไดท้ าการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ส าหรบัการรายงานในงบการเงนิ รวมถงึ
มลูค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 โดยผูป้ระเมนิราคาไดร้ายงานโดยตรงต่อบรษิทัจดัการฯ ผูจ้ดัการกองทุนจดัใหม้ี
สอบทานขอ้มูลระหว่าง บรษิัทจดัการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพื่อพิจารณากระบวนการ
ประเมนิมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละไตรมาส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานรายไตรมาสของกองทุนรวมฯ  
 
ขอ้มูลหลกัที่ผู้ประเมนิราคาใช้ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมระดบัที่ 3 ได้แก่ อตัราคดิลดกระแสเงนิสด
พิจารณาจากสถานที่ตัง้โครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัรา
ผลตอบแทนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง ซึ่งในที่นี้ผู้ประเมนิไดก้ าหนดอตัราคดิลดกระแสเงนิสด ส าหรบัทรพัย์สนิ  
ทีท่ าการประเมนิราคาอยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 12 ถงึ รอ้ยละ 13 ต่อปี โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนจาก
พนัธบตัรรฐับาลบวกกบัความเสีย่งจากประเภทธุรกจิ การบรกิาร การตลาดและจากภาวะเศรษฐกจิ  

 
9 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนที่แสดงมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่ 
30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
เงินลงทุนในพนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด 37,820,921 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 38,101,111 
พนัธบตัรทีค่รบก าหนดในระหว่างงวด (56,000,000) 
ค่าตดัจ าหน่ายส่วนลดรบัจากเงนิลงทุน 174,364 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน (20,346) 

ยอดสิน้งวด 20,076,050 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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10 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 

กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์คอมเพลก็ซ์ ขนาดใหญ่จ านวน 3 โครงการ 
คอื โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ อาคารโครงการ เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ และโครงการศูนย์การค้า
ไลฟ์สไตล ์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) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
 

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 
 

กองทุนรวมฯ ไดร้บัค ามัน่จากผูใ้หส้ทิธใินการต่ออายุสทิธกิารเช่าในโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ
ทัง้หมดต่อไปไดอ้กี 30 ปี นับจากวนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 
 

เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเช่าเพิม่เตมิในพืน้ทีแ่บ่งเช่า ในโครงการ 
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ โดยพืน้ทีแ่บ่งเช่าดงักล่าวมพีืน้ที ่78.76 ตารางเมตร และมรีะยะเวลาการเช่า
ตัง้แต่วนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 26 มถิุนายน 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 ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ 
ก) สทิธกิารเช่าทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ข) สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
 

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) สทิธกิารเช่าทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ข) สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
 

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



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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10 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(ต่อ) 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563  
มดีงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
  

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

ยอดตน้งวดตามทีป่รบัปรุงใหม่ 3,776,835,909 
รายการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน  
   - จากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 43,276,604 
   - จากการกระทบยอดทางบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ (4,095,475) 

ยอดสิน้งวด 3,816,017,038 

 
นอกเหนือจากผลของการปิดศูนยก์ารคา้ในเดอืนเมษายนถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ไม่ไดน้ า
ขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวกบัสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มาใชใ้นการวดัมูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุน ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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10 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(ต่อ) 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

        รายการก าไร  
 มูลค่า ณ วนัท่ี  รายการก าไร สินทรพัยส่์วนเพ่ิม ตดัจ าหน่าย มูลค่า ณ วนัท่ี  (ขาดทุน) 
 1 มกราคม พ.ศ. 2563  (ขาดทุน) ในงวดเก้าเดือน ในงวดเก้าเดือน 30 กนัยายน พ.ศ. 2563  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น 

 (ปรบัปรงุใหม่)  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
  ราคา  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน  ราคา  พ.ศ. 2563 

ช่ือสินทรพัย์ ราคาทุน ประเมิน วนัท่ีประเมิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 ราคาทุน ประเมิน วนัท่ีประเมิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

           
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ 1,665,977 -  499,619 2,417 - 1,668,394 -  630,419 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ - สทิธกิารเช่าอาคารใหม่ 16,400 -  - - - 16,400 -  - 
รวมโครงการ เมเจอร์ ซนีีเพล็กซ์ รชัโยธนิ 1,682,377 2,181,996 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 499,619 2,417 - 1,684,794 2,315,213 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 630,419 
           
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ 661,614 485,943 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 (175,671) 534 - 662,148 453,728 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 (208,420) 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ - สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 67,740 67,740  - - - 67,740 63,644  (4,096) 
รวมโครงการ เมเจอร์ ซนีีเพล็กซ์ รงัสติ   729,354 553,683  (175,671) 534 - 729,888 517,372  (212,516) 
           
โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล์ ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ 1,002,379 1,041,157 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 38,778 961 (1,619) 1,001,721 983,432 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 (18,289) 

รวม 3,414,110 3,776,836  362,726 3,912 (1,619) 3,416,403 3,816,017  399,614 

           

     ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทุนในระหว่างงวด  36,888 

 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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11 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี  

 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชปีระกอบด้วย ค่าตอบแทนสทิธกิารเชื่อมต่อทางเดนิยกระดบัสถานีรชัโยธนิ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขยีวกับห้างสรรพสนิค้าเมเจอร์ รชัโยธนิ มรีะยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับตัง้แต่วนัที่เปิดใช้
ทางเดินยกระดับซึ่งทยอยรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญา และค่าจดทะเบียนกองทุนรายปี จ านวน 1 ปี  
ซึง่ช าระในระหว่างปี  
 
รายการเคลื่อนไหวของค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชสี าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

  

พ.ศ. 2563 
บาท 

   

ยอดตน้งวด  10,038,627 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้  514,217 
รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายระหว่างงวด  (394,825) 

ยอดสิน้งวด  10,158,019 

 
12 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทุนทีจ่ดทะเบยีน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 
มจี านวน 330,000,000 หน่วย มลูค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิทุนส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 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 ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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12 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 
รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
  บาท 
   

ยอดตน้งวด  733,241,310 
ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ  62,970,430 
ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน  37,328,386 
จ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ (หมายเหตุ 13)  (90,750,000) 

ยอดสิน้งวด  742,790,126 

 
13 เงินปันผล 

 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 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 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 19 มถิุนายน พ.ศ. 2563 0.100 33.000 

    90.750 

 
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 ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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14 ค่าใช้จ่าย 

 

บรษิัทจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ  
ทีค่ านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
ตามทีเ่กดิจรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนคดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ ที่ค านวณโดย
บรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวมฯ  
โดยเรยีกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 

1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ได้รบัในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของ
รายไดค้่าเช่าสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผู้เช่าและการบรหิารจดัการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการ  
ท าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายใหม่หรอืมกีารต่อสญัญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืนของผูเ้ช่ารายนัน้ ๆ  
ในอตัรา 0.50 - 1.50 เท่าของค่าเช่ารายเดอืน ซึง่อตัรานี้ขึน้อยู่กบัประเภทและอายุของสญัญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม
ฯ ซึง่ค านวณ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4. ค่าธรรมเนียมพเิศษเพือ่สรา้งแรงจงูใจในการบรหิาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธิ
จากอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งหมายถงึรายไดท้ัง้หมดทีก่องทุนรวมฯ ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย์หกัด้วยต้นทุน
และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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15 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที่มอี านาจควบคุมกองทุนรวมฯ 
หรอืถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กองทุนรวมฯ รวมถึงบรษิัทที่ท าหน้าที่ถอืหุ้น บรษิัทย่อยและกจิการที่เป็นบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้
บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มสีิทธอิอกเสยีงไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงาน
ของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ลกัษณะของความสมัพนัธก์บักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของกองทุนรวมฯ เป็นดงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  

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

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรบังวดสามเดือน ส าหรบังวดเก้าเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั      
   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื     
   - รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 40,547,991 53,296,538 120,762,495 153,364,952 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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15 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
15.2 ค่าใช้จ่าย 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรบังวดสามเดือน ส าหรบังวดเก้าเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน      
   กสกิรไทย จ ากดั     
   - ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,253,732 1,237,285 3,715,030 3,665,964 
     
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     
   - ค่าธรรมเนียมผูด้แูล     
       ผลประโยชน์ 313,432 309,321 928,757 916,491 
     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)     
   - ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 522,388 515,535 1,547,929 1,527,485 
     
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั     
   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื     
   - ค่าธรรมเนียมบรหิาร     
       อสงัหารมิทรพัย ์ 8,141,521 9,203,853 24,283,918 27,280,371 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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15 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
15.3 ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการขายและซื้อบริการ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน)  
   และบรษิทัในเครอื   
   - ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่น, สุทธ ิ 109,003,060 3,225,468 
   - รายไดค้า้งรบั 132,527,179 - 
   - สนิทรพัยอ์ื่น - 26,750 
   - เจา้หนี้อื่น 7,542,116 38,346,688 
   - เงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้ 4,955,912 4,955,912 
   
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั   
   - เจา้หนี้อื่น 425,559 858,698 
   
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 34,511,354 21,559,831 
   - เจา้หนี้อื่น 177,316 357,791 
   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 206,214,530 249,640,042 
   - เจา้หนี้อื่น 106,390 214,674 

 
ในระหว่างงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ผู้บรหิารของกองทุนฯ ไดพ้จิารณา 
ตัง้ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้ค่าเช่าจากบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัในเครอื เป็นจ านวนทัง้สิน้ 34.44 ลา้นบาท และ 101.32 ลา้นบาท ตามล าดบั 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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16 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 
 

17 ข้อมูลเก่ียวกบัการซื้อขายเงินลงทุน 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อเงนิลงทุน โดยไม่รวมเงนิลงทุน
ในเงนิฝากธนาคารเป็นจ านวนสุทธ ิ42.01 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 1.05 ต่อมูลค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลี่ย
ระหว่างงวด และได้ขายเงินลงทุนเป็นจ านวนสุทธิ 56.00 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.39 ต่อมูลค่า
สนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด 
 
 


