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1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม
เมื่อวนัที่ 26 มถิุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มกีารก าหนดอายุโครงการ บรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 
กสกิรไทย จ ากดั (“บรษิทัจดัการฯ”) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ระดมเงนิทุนและน าเงนิทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
หรอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 
เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซือ้ขายไดต้ัง้แต่วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 
บรษิัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด เป็นบรษิัทจัดการกองทุน โดยมีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมบีรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดัการฯ เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 ยงัคงส่งผลกระทบทาง
ลบอย่างต่อเนื่องต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ ส าหรบัรอบระยะเวลา 3 เดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
ศูนย์การค้าของกองทุนรวมฯ มอีตัราการเช่าที่ลดลงจากระดบัปกติ ท าให้การรบัรู้รายได้ค่าเช่าลดลง กองทุนรวมฯ  
ไดต้ดิตามเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษถงึผลกระทบทีม่ตี่ออุตสาหกรรมศูนยก์ารคา้และธุรกจิใหเ้ช่า 
เพือ่ทีจ่ะสามารถประเมนิผลและวางแผนในการแกไ้ขผลกระทบทีม่ตี่อธุรกจิ 
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3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน  ทีส่มาคมบรษิทั
จดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์  
(“แนวปฏบิตัทิางบญัชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้ไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนรวมฯปฏบิตัติามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชขีองขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลตามกฎหมายที่เป็น
ภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการ
จดัท างบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ ยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่
ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถือปฏบิตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนได้รวมอยู่ในผลการ
ด าเนินงานส าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบนี้ ไมม่สีาระส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 
 

5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
กองทุนรวมฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้  
 
1 ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มกี าไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธปิระจ าปี 
2 ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้ 
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ทัง้นี้ ก าไรสทุธแิละก าไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นก าไรสทุธแิละก าไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มร่วมรายการดงัต่อไปนี้ 
 

1 ก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์ หลกัทรพัย์และ/หรอืทรพัย์สนิของ
กองทุนรวมฯ 

2 รายจ่ายในการเสนอขายครัง้แรก และการเสนอขายครัง้ต่อ ๆ ไป (ถา้ม)ี ทีไ่ดบ้นัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชี
และทยอยตดัเป็นคา่ใชจ้่ายตลอดระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากรายจ่ายนัน้ 

 

ในการพิจารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่า 
ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ สงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นัน้ และใหส้ะสมเงนิปันผลดงักล่าว
เพือ่น าไปจ่ายรวมกบัเงนิปันผลทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดสิน้ปีบญัช ี
 

บริษัทจัดการฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติ 
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่9 มถิุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมปีระเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 
 

การจ่ายเงนิปันผล 
 

ขอ้ก าหนด นโยบายและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นดงันี้ 
 

1) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ไม่รวมก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรอืการสอบทานการประเมินค่ า
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยป์ระจ าปี  

 

2) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมไดโ้ดย
การจ่ายเงนิปันผลตาม (1) ต้องไม่ท าให้กองทุนรวมฯ เกดิยอดขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มี
การจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

 

เงือ่นไขและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 

1) ในกรณีที่มบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้
ในส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืในส่วนทีเ่กนิกวา่รอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด หากบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดดงักล่าวเป็นบุคคลตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงาน
อื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งจะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น โดยบรษิทัจดัการฯ จะน าเงนิปันผลส่วนที่
ไม่ได้จ่ายดงักล่าวนัน้มาใชเ้พื่อประโยชน์กองทุนรวมฯ ต่อไปหรอืเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

2) ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน 
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการฯ จะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนที่มสีทิธใินการไดร้บัเงนิปันผลของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายทีอ่ยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใชว้ธิกีารเฉลีย่ตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่ายเงินปันผล ทัง้นี้  เว้นแต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งจะประกาศก าหนดสัง่การหรอืผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น 
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การลดทุน 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มสีภาพคล่องสว่นเกนิจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืหลายกรณี ดงัต่อไปนี้ 
 

ก) กองทุนรวมฯ มกีารจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื 
ข) มูลค่าอสังหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ที่กองทุนรวมฯ ลงทุน  หรือมีไว้ลดลงจาก 

การประเมนิคา่หรอืสอบทานการประเมนิคา่ทรพัยส์นิ และ/หรอื 
ค) กองทุนรวมฯ มรีายการทางบญัชทีีเ่ป็นรายการคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชซีึง่ทยอยตดัจ่าย  
 
หากบรษิทัจดัการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการฯ จะจ่าย
สภาพคล่องสว่นเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

2) บรษิทัจดัการฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

6 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อ
การน านโยบายการบญัชมีาใช้ และจ านวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึน้จรงิอาจจะ
แตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชขีองกองทุนรวมฯ 
และแหล่งทีม่าของขอ้มูลทีส่ าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัความไม่แน่นอนและขอ้สมมุตฐิานทีส่ าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี ซึ่งมผีลกระทบส าคญัต่อการ
รบัรูจ้ านวนเงนิในขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลประกอบดว้ย มลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

13 

 
7 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

 
7.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิให้ผู้อื่น  
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า 
กองทุนรวมฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ  
ซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มี 
สภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องได้ กองทุนรวมฯ จะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมูลค่ายุตธิรรม
นัน้ใหม้ากทีสุ่ด 
 
ขอ้มลูระดบัที ่1 : ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่าง

เดยีวกนั  
ขอ้มลูระดบัที ่2 : ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบัที ่1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง 

(ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรอืโดยอ้อม (ได้แก่ ขอ้มูลที่ค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบั
สนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  

ขอ้มลูระดบัที ่3 : ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  
 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย - 10,020,486 - 10,020,486 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 3,785,107,299 3,785,107,299 
รวมสนิทรพัย ์ - 10,020,486 3,785,107,299 3,795,127,785 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

14 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 ตรวจสอบแล้ว 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย - 10,060,954 - 10,060,954 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 3,821,475,515 3,821,475,515 
รวมสนิทรพัย ์ - 10,060,954 3,821,475,515 3,831,536,469 
 
ไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรมในระหว่างงวดและไม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิ
มลูคา่ในระหวา่งงวด 
 

7.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที่ 2 ได้แก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมูลค่า
ยตุธิรรมของหลกัทรพัยค์ านวณจากเสน้อตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหนี้ไทย ณ วนัท าการสดุทา้ยของ
วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

7.3 การวดัมลูค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมลูระดบัท่ี 3) 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 
เงินลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์
 บาท 
  
ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 3,821,475,515 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 1,596,710 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (3,096,226) 
ผลขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ในระหวา่งงวด  (34,868,700) 
ยอดสิน้งวด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 3,785,107,299 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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7.4 ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม 

 
ผูจ้ดัการกองทุน ไดท้ าการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ส าหรบัการรายงานในงบการเงนิ รวมถงึมูลค่า
ยุตธิรรมระดบัที่ 3 โดยผูป้ระเมนิราคาได้รายงานโดยตรงต่อบรษิัทจดัการฯ ผู้จดัการกองทุนจดัให้มีสอบทาน
ขอ้มลูระหวา่ง บรษิทัจดัการฯ และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพื่อพจิารณากระบวนการประเมนิมลูค่า
ยตุธิรรมในแต่ละไตรมาส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานรายไตรมาสของกองทุนรวมฯ  
 
ขอ้มูลหลกัทีผู่ป้ระเมนิราคาใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 ไดแ้ก่ อตัราคดิลดกระแสเงนิสดพจิารณา
จากสถานที่ตัง้โครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทนที่ไม่มี
ความเสีย่ง ซึ่งในทีน่ี้ผูป้ระเมนิไดก้ าหนดอตัราคดิลดกระแสเงนิสด ส าหรบัทรพัยส์นิทีท่ าการประเมนิราคาอยู่ที่
อตัรารอ้ยละ 10.5 ถงึ รอ้ยละ 11.5 ต่อปี โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรฐับาลบวกกบัความ
เสีย่งจากประเภทธุรกจิ การบรกิาร การตลาดและจากภาวะเศรษฐกจิ  
 

8 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนที่แสดงมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนระหว่าง งวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 
31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
เงินลงทุนในพนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 บาท 
  
ยอดตน้งวด 10,060,954 
คา่ตดัจ าหน่ายส่วนเพิม่จากเงนิลงทุน (32,342) 
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (8,126) 
ยอดสิน้งวด 10,020,486 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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9 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 
กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์คอมเพลก็ซ์ ขนาดใหญ่จ านวน 3 โครงการ 
คอื โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ อาคารโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ และโครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์
ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ โดยมรีายละเอยีดการลงทุนดงัต่อไปนี้ 
 
1) โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 

ก) สทิธกิารเชา่ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ข) สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ค) สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ง) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550 ถงึ
วนัที่ 26 มถิุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
โครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,571 ลา้นบาท 
 
กองทุนรวมฯ ได้รบัค ามัน่จากผู้ให้สิทธิในการต่ออายุสิทธิการเช่าในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รชัโยธิน
ทัง้หมดต่อไปไดอ้กี 30 ปี นบัจากวนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 
 
เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสทิธกิารเช่าเพิม่เติมในพื้นที่แบ่งเช่า ในโครงการ 
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ โดยพืน้ทีแ่บ่งเช่าดงักล่าวมพีืน้ที ่78.76 ตารางเมตร และมรีะยะเวลาการเช่าตัง้แต่
วนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถงึวนัที่ 26 มถิุนายน พ.ศ. 2610 (รวมระยะเวลา 50 ปี 5 เดอืน 30 วนั) โดย ณ 
วนัจดทะเบยีนการเช่ากองทุนรวมฯ ตกลงช าระค่าเช่าทรพัย์เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 16.4 ลา้นบาท ทัง้นี้กองทุน
รวมฯ 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) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550 ถงึ
วนัที ่29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2571 (รวมระยะเวลา 20 ปี 8 เดอืน 4 วนั) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค
ของอาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 618 ลา้นบาท 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ  

ก) สทิธกิารเชา่ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ข) สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
 
โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที่ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
ถงึวนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
โครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 963 ลา้นบาท 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 (หน่วย: พนับาท) 
   รายการก าไร     รายการก าไร  
 มูลค่า ณ วนัท่ี  (ขาดทุน) สินทรพัยส่์วนเพ่ิม ตดัจ าหน่าย มูลค่า ณ วนัท่ี  (ขาดทุน) 
 1 มกราคม พ.ศ. 2564  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น ในงวดสามเดือน ในงวดสามเดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น 
 (ตรวจสอบแล้ว)  ณ วนัท่ี 1 มกราคม ส้ินสดุวนัท่ี ส้ินสดุวนัท่ี (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
  ราคา  พ.ศ. 2564 31 มีนาคม 31 มีนาคม  ราคา  พ.ศ. 2564 

ช่ือสินทรพัย ์ ราคาทุน ประเมิน วนัท่ีประเมิน (ตรวจสอบแล้ว) พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ราคาทุน ประเมิน วนัท่ีประเมิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
           
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 1,665,576 -  684,821 1,260 (3,096) 1,663,740 -  744,896 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ - สทิธกิารเช่าอาคารใหม ่ 16,400 -  - - - 16,400 -  - 
รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 1,681,976 2,366,797 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 684,821 1,260 (3,096) 1,680,140 2,425,036 12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 744,896 
           
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ 661,653 421,327 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (240,326) 228 - 661,881 425,520 12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 (236,361) 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ - สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 67,740 62,210  (5,530) - - 67,740 60,665  (7,074) 
รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ   729,393 483,537  (245,856) 228 - 729,621 486,185  (243,435) 
           
โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซููก ิอเวนิว รชัโยธนิ 1,000,821 971,142 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (29,679) 108 - 1,000,929 873,886 12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 (127,044) 
รวม 3,412,190 3,821,476  409,286 1,596 (3,096) 3,410,690 3,785,107  374,417 
           
     ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุในระหว่างงวด  (34,869) 
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10 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 

 

ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชปีระกอบดว้ย ค่าตอบแทนสทิธกิารเชื่อมต่อทางเดนิยกระดบัสถานีรชัโยธนิ โครงการรถไฟฟ้า
สายสเีขยีวกบัห้างสรรพสนิค้าเมเจอร์ รชัโยธนิ มรีะยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับตัง้แต่วนัที่เปิดใช้ทางเดนิยกระดบั 
ซึง่ทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายสุญัญา และคา่จดทะเบยีนกองทุนรายปี จ านวน 1 ปี ซึง่ช าระในระหวา่งปี  
 

รายการเคลื่อนไหวของคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชสี าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

  บาท 
   

ยอดตน้งวด  10,074,844 
คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้  260,449 
รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายระหวา่งงวด  (437,384) 
ยอดสิน้งวด  9,897,909 
 

11 ส่วนของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทุนที่จดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 
มจี านวน 330,000,000 หน่วย มลูคา่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิทุนส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 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 
 

รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
  บาท 
   

ยอดตน้งวด  702,857,411 
ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ   60,991,820  
ขาดทุนสุทธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน   (34,876,826) 
จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 12)  (38,775,000) 
ยอดสิน้งวด  690,197,405 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินปันผล 

 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 
     
1 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 26 มนีาคม พ.ศ. 2564 0.1175 38.775 
    38.775 

 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 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 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 - - - 
4 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 0.100 33.000 
    123.750 

 

13 ค่าใช้จ่าย 
 
บรษิัทจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  
หน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ที่ค านวณโดยบรษิัทจดัการฯ และรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ตามทีเ่กดิจรงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนคดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ ที่ค านวณโดยบรษิัท
จดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้ร ับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมฯ  
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 
1. คา่ธรรมเนียมการเกบ็ค่าเชา่และค่าบรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ไดร้บัในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของรายได้

คา่เชา่สุทธขิองกองทุนรวมฯ 
2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจัดหาผู้เช่าและการบริหารจัดการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการ  

ท าสญัญาเช่ากบัผู้เช่ารายใหม่หรอืมกีารต่อสญัญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืนของผูเ้ช่ารายนัน้ ๆ  
ในอตัรา 0.50 - 1.50 เท่าของคา่เชา่รายเดอืน ซึง่อตัรานี้ขึน้อยูก่บัประเภทและอายขุองสญัญาเชา่ 

3. ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ซึง่ค านวณ ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4. ค่าธรรมเนียมพเิศษเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการบรหิาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายได้
สุทธจิากอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่หมายถงึรายไดท้ัง้หมดทีก่องทุนรวมฯ ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนและ
คา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ 

 

14 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรอืถูก
ควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถงึบรษิทัทีท่ าหน้าทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อยและกจิการทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิก ารที่
เกีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหน่วยลงทุนทีม่สีิทธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มและมี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับกองทุนรวมฯ ผู้บรหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้
สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 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 
 
14.1 รายได้ 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  
 ส าหรบังวดสามเดือน  
 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 นโยบายการ 
 บาท บาท ก าหนดราคา 
    
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั     
   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื    
   - รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 37,653,395 42,156,625 ราคาตลาด 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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14.2 ค่าใช้จ่าย 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  
 ส าหรบังวดสามเดือน  
 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 นโยบายการ 
 บาท บาท ก าหนดราคา 
    
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั    
   - คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,232,343 1,233,911 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)    
   - คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 308,437 308,478 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
    
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)    
   - คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 513,125 514,130 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
    
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั    
   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื    
   - คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 9,581,041 8,470,104 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

24 

 
14.3 ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือบริการ 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)  
   และบรษิทัในเครอื   
   - ลูกหนี้คา่เชา่และลกูหนี้อื่น 193,685,734 147,167,000 
   - รายไดค้า้งรบั 72,158,284 82,734,446 
   - เจา้หนี้อื่น 8,034,897 10,739,130 
   - เงนิมดัจ ารบัจากลกูคา้ 5,052,704 5,102,704 
   - หนี้สนิอื่น 3,911,230 3,289,602 
   
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั   
   - เจา้หนี้อื่น 435,216 435,403 
   
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 18,806,928 6,871,302 
   - เจา้หนี้อื่น 181,340 181,418 
   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 212,851,901 253,671,105 
   - เจา้หนี้อื่น 108,804 108,851 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ มผีลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ของลูกหนี้ค่าเช่าจากบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 137.85 ลา้นบาท  



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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15 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กก าหนดใหร้ายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอให้ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานด าเนินงาน อย่างไรกต็ามไมม่คีวามความแตกต่างระหวา่งงบการเงนิและรายงาน
ส่วนการด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดยีวคอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านัน้ ดงันัน้จงึไมม่คีวามจ าเป็นในการแสดงขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 

16 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อเงนิลงทุน โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิ
ฝากธนาคารเป็นจ านวนสทุธ ิ1.60 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.04 ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด  
 
 
 


