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1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม

เมื่อวนัที่ 26 มถุินายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มกีารกําหนดอายุโครงการ บรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 

กสกิรไทย จาํกดั (“บรษิทัจดัการฯ”) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ระดมเงนิทุนและนําเงนิทุนสว่นใหญ่ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

หรอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 

เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซือ้ขายไดต้ัง้แต่วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั เป็นบรษิทัจดัการกองทุน โดยมธีนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมบีรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดัการฯ เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 ยงัคงส่งผลกระทบทางลบ

อย่างต่อเนื่องต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ สําหรบัรอบระยะเวลา 9 เดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

ศูนย์การค้าของกองทุนรวมฯ มอีตัราการเช่าที่ลดลงจากระดบัปกติ ทําให้การรบัรู้รายได้ค่าเช่าลดลง กองทุนรวมฯ  

ไดต้ดิตามเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษถงึผลกระทบทีม่ต่ีออุตสาหกรรมศูนยก์ารคา้และธุรกจิใหเ้ช่า 

เพือ่ทีจ่ะสามารถประเมนิผลและวางแผนในการแกไ้ขผลกระทบทีม่ตี่อธุรกจิ 
 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสีาํหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัต์เพื่อการลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุน

กําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“แนวปฏบิตัทิางบญัช”ี) 

ส่วนเรื่องทีแ่นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้ไม่ไดก้ําหนดไว ้กองทุนรวมฯ ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดย

สภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชขีองขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย 

ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการ

จดัทาํงบการเงนิสาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ ยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19)  

ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนได้รวมอยู่ในผลการ

ดาํเนินงานสาํหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบนี้ ไมม่สีาระสาํคญัต่อกองทุนรวมฯ 

 

5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

กองทุนรวมฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้  

 

1 ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มกีําไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธปิระจาํปี 

 

2 ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกีาํไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้

 

ทัง้นี้ กาํไรสทุธแิละกาํไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นกาํไรสทุธแิละกาํไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มร่วมรายการดงัต่อไปนี้ 

 

1 กําไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์ หลกัทรพัย์และ/หรอืทรพัย์สนิของ

กองทุนรวมฯ 

 

2 รายจ่ายในการเสนอขายครัง้แรก และการเสนอขายครัง้ต่อ ๆ ไป (ถา้ม)ี ทีไ่ดบ้นัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นคา่ใชจ้่ายตลอดระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากรายจ่ายนัน้ 

 

ในการพิจารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่า 

ตํ่ากวา่หรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ สงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นัน้ และใหส้ะสมเงนิปันผลดงักล่าว

เพือ่นําไปจ่ายรวมกบัเงนิปันผลทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดสิน้ปีบญัช ี

 

บรษิัทจดัการฯ ได้แก้ไขเพิม่เติมโครงการเรื่องหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผลให้เป็นไปประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่18 สงิหาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป โดยมปีระเดน็ทีส่าํคญัดงันี้ 
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การจ่ายเงนิปันผล 

 

ขอ้กาํหนดนโยบายและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นดงันี้ 

 

1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มกีําไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 90 ของกําไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีทัง้นี้ กําไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ หมายถงึกําไรสุทธทิีห่กัดว้ย

รายการเงนิสาํรองเฉพาะเพือ่การดงันี้ 

(ก) การซ่อมแซม บํารุงรกัษา หรอืปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมตามแผนทีก่ําหนดไวอ้ยา่งชดัเจน

ในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนังสอืชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี รายงานประจาํปี หรอื

ทีบ่รษิทัจดัการฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(ข) การชําระหนี้เงนิกูย้มืหรอืภาระผูกพนัของกองทุนรวมตามนโยบายการกูย้มืเงนิทีก่ําหนดไวอ้ย่างชดัเจน

ในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนังสอืชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี รายงานประจาํปี หรอื

ทีบ่รษิทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(ค) การจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดทีใ่หส้ทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน

ในลาํดบัแรก (ถา้ม)ี  

 

2) ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะตอ้งพจิารณาถงึความจําเป็นในการดํารง

เงนิสดของกองทุนรวมใหเ้หมาะสม ทัง้นี้ ตามแนวทางทีบ่รษิทัจดัการฯ กาํหนด 

 

3) บรษิทัจดัการฯ ตอ้งไมกู่ย้มืเงนิเพือ่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 

4) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการฯ จ่ายเงนิปันผล 

 

เงือ่นไขและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี้ 

 

1) ในกรณีทีม่บุีคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้

ในส่วนทีเ่กนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยจะนําเงนิปันผลส่วนทีไ่ม่ไดจ้่าย

ดงักล่าวนัน้มาใชเ้พื่อประโยชน์กองทุนรวมต่อไปหรอืเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด 

 

2) ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุน 

ทีจ่ําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการฯ จะคํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที่มสีทิธใินการไดร้บัเงนิปันผลของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วธิีการเฉลี่ยตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณจ่ายเงนิปันผล (ยอดรวมของจาํนวนหน่วย

ลงทุนที่มสีทิธิในการได้รบัเงนิปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุน 

ที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด) ทัง้นี้  เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

จะประกาศกาํหนดสัง่การหรอืผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บรษิทัจดัการฯ ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเรื่องการลดทุนใหเ้ป็นไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่

วนัที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมปีระเดน็ทีส่าํคญัดงันี้ 

 

การลดทุน 

 

1) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มสีภาพคล่องสว่นเกนิจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืหลายกรณี ดงัต่อไปนี้ 

 

(ก) กองทุนรวมฯ มกีารจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื 

(ข) มูลค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทุนรวมฯ ลงทุน หรอืมไีว้ลดลงจากการ

ประเมนิคา่หรอืสอบทานการประเมนิคา่ทรพัยส์นิ และ/หรอื 

(ค) กองทุนรวมฯ มรีายการทางบญัชทีีเ่ป็นรายการคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชซีึง่ทยอยตดัจ่าย  

 

หากบรษิทัจดัการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการฯ จะจ่าย

สภาพคล่องสว่นเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 

 

2) บรษิทัจดัการฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 

 

6 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มผีลกระทบ 

ต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะ

แตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยสาํคญัในการนํานโยบายการบญัชขีองกองทุนรวมฯ 

และแหล่งที่มาของขอ้มูลที่สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิสําหรบั 

ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัความไม่แน่นอนและขอ้สมมุตฐิานทีส่าํคญัในการกําหนดนโยบายการบญัช ีซึ่งมผีลกระทบสาํคญัต่อการ

รบัรูจ้าํนวนเงนิในขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลประกอบดว้ย มลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

 

7.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิให้ผู้อื่น 

โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า 

กองทุนรวมฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ 

ซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่ม ี

สภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี

สภาพคล่องได้ กองทุนรวมฯ จะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมูลค่ายุตธิรรมนัน้

ใหม้ากทีส่ดุ 

 

ขอ้มลูระดบัที ่1 : ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรบัสินทรพัย์หรอืหนี้สิน 

อยา่งเดยีวกนั 

ขอ้มลูระดบัที ่2 : ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบัที ่1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง 

(ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรอืโดยอ้อม (ได้แก่ ขอ้มูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรบั

สนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  

ขอ้มลูระดบัที ่3 : ขอ้มลูสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  

 

ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัย ์     

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 3,847,987,554 3,847,987,554 

รวมสนิทรพัย ์ - - 3,847,987,554 3,847,987,554 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรมในระหว่างงวดและไม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิ

มลูคา่ในระหวา่งงวด 

 

7.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที่ 2 ได้แก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมูลค่า

ยุตธิรรมของหลกัทรพัย์คํานวณจากเสน้อตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหนี้ไทย ณ วนัทําการสุดท้าย 

ของวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

7.3 การวดัมลูค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระสาํคญั (ข้อมลูระดบัท่ี 3) 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 

เงินลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย ์

 บาท 

  

ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 3,821,475,515 

เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 4,460,998 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (3,096,226) 

กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้ในระหวา่งงวด  25,147,267 

ยอดสิน้งวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 3,847,987,554 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

15 

 

7.4 ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม 

 

ผูจ้ดัการกองทุน ไดท้ําการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สําหรบัการรายงานในงบการเงนิ รวมถงึมูลค่า

ยุตธิรรมระดบัที่ 3 โดยผูป้ระเมนิราคาได้รายงานโดยตรงต่อบรษิทัจดัการฯ ผู้จดัการกองทุนจดัให้มสีอบทาน

ขอ้มลูระหวา่ง บรษิทัจดัการฯ และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพื่อพจิารณากระบวนการประเมนิมลูค่า

ยตุธิรรมในแต่ละไตรมาส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานรายไตรมาสของกองทุนรวมฯ  

 

ขอ้มูลหลกัทีผู่ป้ระเมนิราคาใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 ไดแ้ก่ อตัราคดิลดกระแสเงนิสดพจิารณา

จากสถานที่ตัง้โครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทนที่ไม่มี

ความเสี่ยง ซึ่งในที่นี้ผู้ประเมินได้กําหนดอตัราคดิลดกระแสเงนิสด สําหรบัทรพัย์สินที่ทําการประเมินราคา 

อยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 10.5 ถงึ รอ้ยละ 11.5 ต่อปี โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรฐับาลบวกกบั

ความเสีย่งจากประเภทธุรกจิ การบรกิาร การตลาดและจากภาวะเศรษฐกจิ  

 

8 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนทีแ่สดงมลูค่ายตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 

เงินลงทุนในพนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 บาท 

  

ยอดตน้งวด 10,060,954 

เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 8,997,481 

คา่ตดัจาํหน่ายส่วนเพิม่จากเงนิลงทุน (50,694) 

พนัธบตัรทีค่รบกาํหนดในระหวา่งงวด (19,000,000) 

ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (7,741) 

ยอดสิน้งวด - 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 

กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์คอมเพลก็ซ์ ขนาดใหญ่จํานวน 3 โครงการ 

คอื โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ อาคารโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ และโครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์

ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ โดยมรีายละเอยีดการลงทุนดงัต่อไปนี้ 
 

1) โครงการ เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์รชัโยธนิ 

ก) สทิธกิารเชา่ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 

ข) สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 

ค) สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 

ง) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
 

โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที่ 26 มถุินายน พ.ศ. 2550  

ถงึวนัที ่26 มถุินายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคาร

โครงการ ณ วนัทาํสญัญาเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 1,571 ลา้นบาท 
 

กองทุนรวมฯ ได้รบัคํามัน่จากผู้ให้สทิธิในการต่ออายุสิทธิการเช่าในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รชัโยธิน

ทัง้หมดต่อไปไดอ้กี 30 ปี นบัจากวนัทีส่ญัญาสิน้สดุลง 
 

เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสทิธกิารเช่าเพิม่เติมในพื้นที่แบ่งเช่า ในโครงการ 

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ โดยพืน้ทีแ่บ่งเช่าดงักล่าวมพีืน้ที ่78.76 ตารางเมตร และมรีะยะเวลาการเช่าตัง้แต่

วนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2610 (รวมระยะเวลา 50 ปี 5 เดือน 30 วนั) โดย  

ณ วนัจดทะเบยีนการเช่ากองทุนรวมฯ ตกลงชําระค่าเช่าทรพัยเ์ป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 16.4 ลา้นบาท ทัง้นี้กองทุนรวมฯ 

ไดช้าํระเงนิดงักล่าว ณ วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2560 
 

2) โครงการ เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์รงัสติ 

ก) สทิธกิารเชา่ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ประมาณ 21 ปี 

ข) สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ประมาณ 21 ปี 

ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
 

โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที่ 26 มถุินายน พ.ศ. 2550  

ถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2571 (รวมระยะเวลา 20 ปี 8 เดอืน 4 วนั) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค

ของอาคารโครงการ ณ วนัทาํสญัญาเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 618 ลา้นบาท 
 

3) โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์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 วนัทาํสญัญาเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 963 ลา้นบาท 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 

 
        (หน่วย: พนับาท) 

   รายการกาํไร     รายการกาํไร  

 มูลค่า ณ วนัท่ี  (ขาดทุน) สินทรพัยส่์วนเพ่ิม ตดัจาํหน่าย มูลค่า ณ วนัท่ี  (ขาดทุน) 

 1 มกราคม พ.ศ. 2564  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น ในงวดเก้าเดือน ในงวดเก้าเดือน 30 กนัยายน พ.ศ. 2564  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น 

 (ตรวจสอบแล้ว)  ณ วนัท่ี 1 มกราคม ส้ินสดุวนัท่ี ส้ินสดุวนัท่ี (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

  ราคา  พ.ศ. 2564 30 กนัยายน 30 กนัยายน  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    3,571 (3,096) 1,666,051    

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 3,571 (3,096) 1,682,451 2,483,877 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 801,426 

           

โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ 661,653 421,327 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (240,326) 632 - 662,285 424,233 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 (238,052) 

โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ - สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 67,740 62,210  (5,530) - - 67,740 57,151  (10,589) 

รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ   729,393 483,537  (245,856) 632 - 730,025 481,384  (248,641) 

           

โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซููก ิอเวนิว รชัโยธนิ 1,000,821 971,142 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (29,679) 258 - 1,001,079 882,726 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 (118,353) 

รวม 3,412,190 3,821,476  409,286 4,461 (3,096) 3,413,555 3,847,987  434,432 

           

     กําไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุในระหว่างงวด  25,146 
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10 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 

 

ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชปีระกอบดว้ย ค่าตอบแทนสทิธกิารเชื่อมต่อทางเดนิยกระดบัสถานีรชัโยธนิ โครงการรถไฟฟ้า

สายสเีขยีวกบัห้างสรรพสนิค้าเมเจอร์ รชัโยธนิ มรีะยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับตัง้แต่วนัที่เปิดใช้ทางเดนิยกระดบั 

ซึง่ทยอยรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตลอดอายสุญัญา และคา่จดทะเบยีนกองทุนรายปี จาํนวน 1 ปี ซึง่ชาํระในระหวา่งปี  

 

รายการเคลื่อนไหวของคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชสีาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 บาท 

  

ยอดตน้งวด 10,074,844 

คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 475,424 

รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายระหวา่งงวด (1,029,973) 

ยอดสิน้งวด 9,520,295 
 

11 ส่วนของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทุนที่จดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระแล้ว 

มจีาํนวน 330,000,000 หน่วย มลูคา่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิทุนสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 จาํนวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 330,000,000 3,300,000,000 

   

ยอดตน้งวด 330,000,000 3,300,000,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดสิน้งวด 330,000,000 3,300,000,000 
 

รายการเคลื่อนไหวของกาํไรสะสมสาํหรบัเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด 702,857,411 

กาํไรจากการลงทุนสทุธ ิ 290,249,706 

กาํไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 25,139,526 

จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 12) (252,780,000) 

ยอดสิน้งวด 765,466,643 
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12 เงินปันผล 

 

รายละเอยีดเงนิปันผลสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัราต่อ  

   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 

     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 26 มนีาคม พ.ศ. 2564 0.1175 38.775 

2 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 18 มถุินายน พ.ศ. 2564 0.1010 33.330 

3 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 20 กนัยายน พ.ศ. 2564 0.5475 180.675 

    252.780 
 

รายละเอยีดเงนิปันผลสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัราต่อ  

   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 

     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 20 มนีาคม พ.ศ. 2563 0.1750 57.750 

2 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 19 มถุินายน พ.ศ. 2563 0.1000 33.000 

3 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 - - - 

4 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 0.1000 33.000 

    123.750 
 

13 ค่าใช้จ่าย 

 

บรษิัทจดัการฯ จะคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

หน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในทํานองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

คาํนวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ  

ที่คํานวณโดยบรษิัทจดัการฯ และรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ตามทีเ่กดิจรงิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนคดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในทํานองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ ที่คํานวณโดยบรษิัท

จดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้ร ับค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมฯ  

โดยเรยีกเกบ็จากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนตามสญัญาการจา้งทีท่าํขึน้ระหว่างกองทุนรวมฯ กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

 

1. คา่ธรรมเนียมการเกบ็ค่าเชา่และค่าบรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ไดร้บัในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของรายได้

คา่เชา่สทุธขิองกองทุนรวมฯ 

2. ค่าคอมมชิชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบรหิารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมกีารทาํสญัญาเช่า

กบัผูเ้ชา่รายใหมห่รอืมกีารต่อสญัญา โดยคาํนวณจากอตัราคา่เชา่รายเดอืนของผูเ้ชา่รายนัน้ ๆ ในอตัรา 0.50 - 1.50 

เท่าของคา่เชา่รายเดอืน ซึง่อตัรานี้ขึน้อยูก่บัประเภทและอายขุองสญัญาเชา่ 

3. ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

ซึง่คาํนวณ ณ วนัทาํการสดุทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4. ค่าธรรมเนียมพเิศษเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการบรหิาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธิ

จากอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งหมายถึงรายได้ทัง้หมดที่กองทุนรวมฯ ได้รบัจากอสงัหารมิทรพัย์หกัด้วยต้นทุนและ

คา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์

 

14 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที่มอีํานาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรอื 

ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุนรวมฯ 

รวมถงึบรษิทัที่ทําหน้าที่ถอืหุ้น บรษิทัย่อยและกจิการที่เป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการ 

ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและ 

มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชกิ

ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 

คาํนึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ลกัษณะของความสมัพนัธก์บักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของกองทุนรวมฯ เป็นดงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึง่ถอืหน่วยลงทุนรอ้ยละ 33.00 

บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั ผูจ้ดัการกองทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

รายการทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ 
 

14.1 รายได้ 
 

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดเก้าเดือน 

 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั      

   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื     

   - รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 40,228,134 40,547,991 119,669,561 120,762,495 
 

14.2 ค่าใช้จ่าย 
 

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดเก้าเดือน 

 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน      

   กสกิรไทย จาํกดั     

   - คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 1,278,791 1,253,732 3,781,225 3,715,030 
     

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)     

   - คา่ธรรมเนยีมผูด้แูล     

       ผลประโยชน์ 319,697 313,432 945,657 928,757 
     

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)     

   - คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 532,829 522,388 1,575,159 1,547,929 
     

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั     

   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื     

   - คา่ธรรมเนยีมบรหิาร     

       อสงัหารมิทรพัย ์ 7,329,895 8,141,521 25,583,674 24,283,918 
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14.3 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือบริการ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)  

   และบรษิทัในเครอื   

   - ลกูหนี้คา่เชา่และลกูหนี้อื่น 24,614 147,167,000 

   - รายไดค้า้งรบั 50,563,855 82,734,446 

   - เจา้หนี้อื่น 1,376,101 10,739,130 

   - เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ 5,052,704 5,102,704 

   - หนี้สนิอื่น 2,236,081 3,289,602 

   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั   

   - เจา้หนี้อื่น 429,119 435,403 

   

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)   

   - เงนิฝากธนาคาร 30,476,163 6,871,302 

   - เจา้หนี้อื่น 178,800 181,418 

   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)   

   - เงนิฝากธนาคาร 289,045,390 253,671,105 

   - เจา้หนี้อื่น 107,280 108,851 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ กลบัรายการผลขาดทุนด้านเครดติ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ค่าเช่าจากบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิัทในเครอื

จาํนวนทัง้สิน้ 137.85 ลา้นบาท เนื่องจากกองทุนรวมฯ ไดร้บัชาํระเงนิทัง้จาํนวน  
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15 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดําเนินงานไดถู้กกําหนดใหร้ายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่นําเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุด

ดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานดาํเนินงาน อย่างไรกต็ามไมม่คีวามความแตกต่างระหวา่งงบการเงนิและรายงาน

สว่นการดาํเนินงาน 

 

กองทุนรวมฯ ดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกจิเดยีวคอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้ 

ดงันัน้จงึไมม่คีวามจาํเป็นในการแสดงขอ้มลูจาํแนกตามสว่นงาน 

 

16 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ ได้ซื้อเงนิลงทุน โดยไม่รวมเงนิลงทุน 

ในเงนิฝากธนาคารเป็นจํานวนสุทธ ิ13.46 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัราร้อยละ 0.33 ต่อมูลค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลี่ย

ระหว่างงวด และได้ขายเงนิลงทุนเป็นจํานวนสุทธ ิ19.00 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.47 ต่อมูลค่าสนิทรพัย์

สทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด 

 


