
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
 
ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหน่วยของกองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์ 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลของกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์ 
ไลฟ์สไตล ์(“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สนิทรพัยส์ุทธ ิรวมถงึ งบกระแสเงนิสดส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกองทุนเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์  กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับ  
ความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการ  
ใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

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

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี
ส าหรบักองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและ 
ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432  
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 6, 7 3,256,669,626 3,869,894,543
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 332,926,761 317,773,297
ลกูหนี้คา่เชา่ 22,777,238 13,776,864
รายไดค้า้งรบั 12.3 14,975,465 39,127,648
ลกูหนี้อื่น 1,889,171 1,916,770
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 8 8,808,573 9,234,167
สนิทรพัยอ์ื่น 3,473,335 2,103,191

รวมสินทรพัย ์ 3,641,520,169 4,253,826,480

หน้ีสิน

เจา้หนี้อื่น 24,360,952 29,026,041
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ 87,938,342 86,143,466
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งชาํระ 3,201,637 5,116,229
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 50,845,090 55,622,190
หนี้สนิอื่น 2,851,857 2,867,390

รวมหน้ีสิน 169,197,878 178,775,316

สินทรพัยส์ทุธิ 3,472,322,291 4,075,051,164

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 9 3,300,000,000 3,300,000,000
กาํไรสะสม 9 172,322,291 775,051,164

สินทรพัยส์ทุธิ 3,472,322,291 4,075,051,164

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หน่วย 10.5221 12.3486
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 330,000,000 330,000,000

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

2



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ7)
สทิธกิารเชา่ในโครงการ
1. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

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

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 72,772,376

1,679,856,932 1,975,300,000 60.65
2 โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ

ทีต่ ัง้ 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์
อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 31,319,753

662,910,251 199,100,000 6.12

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 67,739,692 50,845,091 1.56

730,649,943 249,945,091 7.68
3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 29,951,379

1,001,637,529 1,031,424,535 31.67

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,412,144,404 3,256,669,626 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

30 กนัยายน พ.ศ . 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ่)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ7)
สทิธกิารเชา่ในโครงการ
1. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

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

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 73,206,063

1,680,290,619 2,526,223,583 65.28
2 โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ

ทีต่ ัง้ 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์
อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 30,699,091

662,289,589 407,709,466 10.54

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 67,739,692 55,622,190 1.44

730,029,281 463,331,656 11.98

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

เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 29,551,543

1,001,237,693 880,339,304 22.74

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,411,557,593 3,869,894,543 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 75,351,353 59,860,341 247,101,185 225,079,469
รายไดด้อกเบีย้ 81,928 102,242 242,597 271,070
รายไดอ้ื่น 711,485 446,954 1,712,754 1,667,751

รวมรายได้   76,144,766 60,409,537 249,056,536 227,018,290

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ชา่และบรกิาร 8,927,597 3,440,314 26,012,200 17,090,693
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 11, 12 1,210,097 1,278,791 3,692,248 3,781,225
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 11, 12 302,524 319,697 923,062 945,657
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 11, 12 504,207 532,829 1,538,437 1,575,159
คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 11, 12 7,650,057 7,329,895 24,961,905 25,583,674
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 2,542,001 325,923 3,752,645 1,276,019
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 2,564,677 1,865,569 6,761,745 10,035,443
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,164,443) (2,355,836) (2,936,244) (130,832,990)
คา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยั 830,840 88,564 2,117,208 460,476
คา่ใชจ้า่ยอื่น 1,210,970 721,625 2,955,556 3,267,320
ตน้ทุนทางการเงนิ 1,032,758 1,160,451 3,194,920 3,585,908

รวมค่าใช้จ่าย 25,611,285 14,707,822 72,973,682 (63,231,416)

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 50,533,481 45,701,715 176,082,854 290,249,706

รายการกาํไร(ขาดทุน)สทุธิจากเงินลงทุน

รายการ(ขาดทุน)กาํไรจากการเปลีย่นเปลง
ในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 6 (637,720,720) 52,813,710 (613,811,727) 25,139,526

รวมรายการ(ขาดทุน)กาํไรสทุธิจากเงินลงทุน (637,720,720) 52,813,710 (613,811,727) 25,139,526

การ(ลดลง)เพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (587,187,239) 98,515,425 (437,728,873) 315,389,232

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดเก้าเดือน
สิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน สิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 176,082,854 290,249,706
(ขาดทุน)กาํไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 6 (613,811,727) 25,139,526

การ(ลดลง)เพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (437,728,873) 315,389,232
จา่ยเงนิปันผล 10 (165,000,000) (252,780,000)

การ(ลดลง)เพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด (602,728,873) 62,609,232
สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 4,075,051,164 4,002,857,411

สินทรพัยส์ทุธิสิ้นงวด 3,472,322,291 4,065,466,643

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การ(ลดลง)เพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด (437,728,873) 315,389,232

ปรบักระทบรายการเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน :

คา่ตดัจาํหน่ายสว่นลดรบัจากเงนิลงทุน - 50,694

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 7 507,000 3,096,226

ขาดทุน(กาํไร)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นเปลง

ในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 7 613,811,727 (25,139,526)

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (2,936,244) (130,832,990)

การซือ้เงนิลงทุน (2,233,261) (17,105,617)   

การขายเงนิลงทุน - 19,000,000

ลกูหนี้คา่เชา่(เพิม่ขึน้)ลดลง (6,064,130) 133,642,199

รายไดค้า้งรบัลดลง 24,152,183 32,170,591

ลกูหนี้อื่นลดลง 27,599 58,909

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชลีดลง 425,594 554,549

สนิทรพัยอ์ื่น(เพิม่ขึน้)ลดลง (1,300,826) 213,175

เจา้หนี้อื่นลดลง (3,525,638) (19,510,217)

เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้เพิม่ขึน้(ลดลง) 1,794,876 (4,183,640)

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย(ลดลง)เพิม่ขึน้ (1,914,592) 9,453,273

หนี้สนิอื่น(ลดลง)เพิม่ขึน้ (15,533) 33,983

ตน้ทุนทางการเงนิ 3,194,920 3,585,908

รายไดด้อกเบีย้ (242,597) (321,764)

ดอกเบีย้จา่ย (3,194,920) (3,585,908)

ดอกเบีย้รบั 173,279 248,622

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 184,930,564 316,817,699

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตอ่)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (4,777,100) (5,058,552)

จา่ยเงนิปันผล 10 (165,000,000) (252,780,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (169,777,100) (257,838,552)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 15,153,464 58,979,147

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 317,773,297 260,542,407

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 332,926,761 319,521,554

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้

ซือ้เงนิลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 6,490,132 7,827,307

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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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 
 
เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซือ้ขายไดต้ัง้แต่วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั เป็นบรษิทัจดัการกองทุน โดยมธีนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมบีรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดัการฯ เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัต์เพื่อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุน
ก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“แนวปฏบิตัทิางบญัช”ี) 
ส่วนเรื่องทีแ่นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้ไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนรวมฯ ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดย
สภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชขีองขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย 
ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการ
จดัท างบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
กองทุนรวมฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้  
 
1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มกี าไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า

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

กองทุนรวมฯ 
2) รายจ่ายในการเสนอขายครัง้แรก และการเสนอขายครัง้ต่อ ๆ ไป (ถา้ม)ี ทีไ่ดบ้นัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นคา่ใชจ้่ายตลอดระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากรายจ่ายนัน้ 
 
ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลระหว่างกาลทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชมีมีูลค่าต ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ สงวนสทิธทิี่จะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นัน้ และให้สะสมเงนิปันผลดงักล่าวเพื่อ
น าไปจ่ายรวมกบัเงนิปันผลทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดสิน้ปีบญัช ี
 
บรษิัทจดัการฯ ได้แก้ไขเพิม่เติมโครงการเรื่องหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผลให้เป็นไปประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่18 สงิหาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป โดยมปีระเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 
 
การจ่ายเงนิปันผล 
 
ขอ้ก าหนดนโยบายและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นดงันี้ 
 
1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มกี าไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีทัง้นี้ ก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ หมายถงึก าไรสุทธทิีห่กัดว้ย
รายการเงนิส ารองเฉพาะเพือ่การดงันี้ 
(ก) การซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรอืปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมตามแผนทีก่ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน

ในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนังสอืชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปี หรอื
ทีบ่รษิทัจดัการฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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(ข) การช าระหนี้เงนิกูย้มืหรอืภาระผูกพนัของกองทุนรวมตามนโยบายการกูย้มืเงนิทีก่ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน

ในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนังสอืชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปี หรอื
ทีบ่รษิทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(ค) การจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดทีใ่หส้ทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน
ในล าดบัแรก (ถา้ม)ี  

 
2) ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะตอ้งพจิารณาถงึความจ าเป็นในการด ารง

เงนิสดของกองทุนรวมใหเ้หมาะสม ทัง้นี้ ตามแนวทางทีบ่รษิทัจดัการฯ ก าหนด 
 
3) บรษิทัจดัการฯ ตอ้งไมกู่ย้มืเงนิเพือ่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
4) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการฯ จ่ายเงนิปันผล 
 
เงือ่นไขและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 
1) ในกรณีทีม่บีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวน

หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้
ในส่วนทีเ่กนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยจะน าเงนิปันผลส่วนทีไ่ม่ไดจ้่าย
ดงักล่าวนัน้มาใชเ้พื่อประโยชน์กองทุนรวมต่อไปหรอืเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

 
2) ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุน 

ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการฯ จะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนที่มสีทิธใินการไดร้บัเงนิปันผลของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วธิีการเฉลี่ยตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่ายเงนิปันผล (ยอดรวมของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่มสีทิธิในการได้รบัเงนิปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุน 
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด) ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งจะประกาศ
ก าหนดสัง่การหรอืผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น 

 
บรษิทัจดัการฯ ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเรื่องการลดทุนใหเ้ป็นไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่9 มถิุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมปีระเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การลดทุน 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มสีภาพคล่องสว่นเกนิจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืหลายกรณี ดงัต่อไปนี้ 

 
(ก) กองทุนรวมฯ มกีารจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื 
(ข) มลูค่าอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทุนรวมฯ ลงทุน หรอืมไีวล้ดลงจากการประเมนิค่า

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

2) บรษิทัจดัการฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

5 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มผีลกระทบ 
ต่อการน านโยบายการบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะ
แตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชขีองกองทุนรวมฯ 
และแหล่งที่มาของขอ้มูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิส าหรบั 
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนและขอ้สมมุติฐานที่ส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี  ซึ่งมผีลกระทบส าคญัต่อ 
การรบัรูจ้ านวนเงนิในขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลประกอบดว้ย มลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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6 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

 

6.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิให้ผู้อื่น  
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า 
กองทุนรวมฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ  
ซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่ ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มี 
สภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องได้ กองทุนรวมฯ จะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมูลค่ายุตธิรรมนัน้
ใหม้ากทีสุ่ด 
 

ขอ้มลูระดบัที ่1 : ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัย์หรอืหนี้สิน 
อยา่งเดยีวกนั 

ขอ้มลูระดบัที ่2 : ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบัที ่1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง 
(ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรอืโดยอ้อม (ได้แก่ ขอ้มูลที่ค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบั
สนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  

ขอ้มลูระดบัที ่3 : ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดอ้้างองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  
 

ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 3,256,669,626 3,256,669,626 
รวมสนิทรพัย ์ - - 3,256,669,626 3,256,669,626 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

 ตรวจสอบแล้ว 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 3,869,894,543 3,869,894,543 
รวมสนิทรพัย ์ - - 3,869,894,543 3,869,894,543 
 

ไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรมในระหว่างงวดและไม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิ
มลูคา่ในระหวา่งงวด 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.2 การวดัมลูค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมลูระดบัท่ี 3) 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 
เงินลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย ์
 บาท 
  
ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 3,869,894,543 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 1,093,810 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (507,000) 
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ในระหวา่งงวด  (613,811,727) 
ยอดสิน้งวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 3,256,669,626 
 

6.3 ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม 
 
ผูจ้ดัการกองทุน ไดท้ าการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ส าหรบัการรายงานในงบการเงนิ รวมถงึมูลค่า
ยุตธิรรมระดบัที่ 3 โดยผูป้ระเมนิราคาได้รายงานโดยตรงต่อบรษิัทจดัการฯ ผู้จดัการกองทุนจดัให้มีสอบทาน
ขอ้มลูระหวา่ง บรษิทัจดัการฯ และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพื่อพจิารณากระบวนการประเมนิมลูค่า
ยตุธิรรมในแต่ละไตรมาส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานรายไตรมาสของกองทุนรวมฯ  
 
ขอ้มูลหลกัทีผู่ป้ระเมนิราคาใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 ไดแ้ก่ อตัราคดิลดกระแสเงนิสดพจิารณา
จากสถานที่ตัง้โครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทนที่ไม่มี
ความเสี่ยง ซึ่งในที่นี้ผู้ประเมินได้ก าหนดอตัราคิดลดกระแสเงนิสด ส าหรบัทรพัย์สินที่ท าการประเมินราคา  
อยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 9.50 ถงึ รอ้ยละ 11.50 ต่อปี โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรฐับาลบวกกบั
ความเสีย่งจากประเภทธุรกจิ การบรกิาร การตลาดและจากภาวะเศรษฐกจิ  



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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7 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 ได้จ่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที่ 26 มถิุนายน พ.ศ. 2550  
ถงึวนัที ่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
วนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2610 (รวมระยะเวลา 50 ปี 5 เดือน 30 วนั) โดย  
ณ วนัจดทะเบยีนการเช่ากองทุนรวมฯ ตกลงช าระค่าเช่าทรพัยเ์ป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 16.4 ลา้นบาท ทัง้นี้กองทุนรวมฯ 
ไดช้ าระเงนิดงักล่าว ณ วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2560 
 

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

โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที่  26 มถิุนายน พ.ศ. 2550  
ถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2571 (รวมระยะเวลา 20 ปี 8 เดอืน 4 วนั) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค
ของอาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 618 ลา้นบาท 
 

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 าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย: พนับาท) 
   รายการก าไร     รายการก าไร  
 มูลค่า ณ วนัท่ี  (ขาดทุน) สินทรพัยส่์วนเพ่ิม ตดัจ าหน่าย มูลค่า ณ วนัท่ี  (ขาดทุน) 
 1 มกราคม พ.ศ. 2565  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น ในงวดเก้าเดือน ในงวดเก้าเดือน 30 กนัยายน พ.ศ. 2565  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น 
 (ตรวจสอบแล้ว)  ณ วนัท่ี 1 มกราคม ส้ินสดุวนัท่ี ส้ินสดุวนัท่ี (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
  ราคา  พ.ศ. 2565 30 กนัยายน 30 กนัยายน  ราคา  พ.ศ. 2565 

ช่ือสินทรพัย ์ ราคาทุน ประเมิน วนัท่ีประเมิน (ตรวจสอบแล้ว) พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ราคาทุน ประเมิน วนัท่ีประเมิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
           
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 1,663,891    64 (498) 1,663,457    
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ - สทิธกิารเช่าอาคารใหม ่ 16,400    - - 16,400    
รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 1,680,291 2,526,224 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 845,933 64 (498) 1,679,857 1,975,300 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 295,443 
           
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ 662,289 407,710 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (254,579) 620 - 662,909 199,100 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 (463,809) 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ - สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 67,740 55,622  (12,118) - - 67,740 50,845  (16,895) 
รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ   730,029 463,332  (266,697) 620 - 730,649 249,945  (480,704) 
           
โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซููก ิอเวนิว รชัโยธนิ 1,001,238 880,339 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (120,899) 409 (9) 1,001,638 1,031,425 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 29,787 
รวม 3,411,558 3,869,895  458,337 1,093 (507) 3,412,144 3,256,670  (155,474) 
           
     ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุในระหว่างงวด  (613,811) 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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8 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 

 

ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชปีระกอบดว้ย ค่าตอบแทนสทิธกิารเชื่อมต่อทางเดนิยกระดบัสถานีรชัโยธนิ โครงการรถไฟฟ้า
สายสเีขยีวกบัห้างสรรพสนิค้าเมเจอร์ รชัโยธนิ มรีะยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับตัง้แต่วนัที่เปิดใช้ทางเดนิยกระดบั 
ซึง่ทยอยรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตลอดอายสุญัญา และคา่จดทะเบยีนกองทุนรายปี จ านวน 1 ปี ซึง่ช าระในระหวา่งปี  
 
รายการเคลื่อนไหวของคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชสี าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด 9,234,167 
รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายระหวา่งงวด (753,985) 
ยอดสิน้งวด 8,808,573 
 

9 ส่วนของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทุนทีจ่ดทะเบยีน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ มจี านวน 
330,000,000 หน่วย มลูคา่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิทุนส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 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 าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด 775,051,164 
ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ 176,082,854 
ขาดทุนสุทธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (613,811,727) 
จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10) (165,000,000) 
ยอดสิน้งวด 172,322,291 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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10 เงินปันผล 

 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 30 มนีาคม พ.ศ. 2565 0.2150 70.950 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 22 มถิุนายน พ.ศ. 2565 0.1450 47.850 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 20 กนัยายน พ.ศ. 2565 0.1400 46.200 
    165.000 

 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 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 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 15 มถิุนายน พ.ศ. 2564 0.1010 33.330 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 20 กนัยายน พ.ศ. 2564 0.5475 180.675 
4 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 0.2310 76.230 
    329.010 

 

11 ค่าใช้จ่าย 

 
บรษิัทจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  
หน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ ทีค่ านวณ
โดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามทีเ่กดิจรงิ 
เชน่ คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนคดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ ที่ค านวณโดยบรษิัท
จดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุนรวมฯ โดยเรยีกเกบ็
จากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนตามสญัญาการจา้งทีท่ าขึน้ระหว่างกองทุนรวมฯ กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งสรุปได้
ดงันี้ 
 
1. คา่ธรรมเนียมการเกบ็ค่าเชา่และค่าบรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ไดร้บัในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของรายได้

คา่เชา่สุทธขิองกองทุนรวมฯ 
2. ค่าคอมมชิชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบรหิารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมกีารท าสญัญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายใหม่หรอืมกีารต่อสญัญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืนของผูเ้ช่ารายนัน้ ๆ ในอตัรา 0.50 - 1.50 เท่า
ของคา่เชา่รายเดอืน ซึง่อตัรานี้ขึน้อยูก่บัประเภทและอายขุองสญัญาเชา่ 

3. ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ซึง่ค านวณ ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4. ค่าธรรมเนียมพเิศษเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการบรหิาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธิ
จากอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งหมายถึงรายได้ทัง้หมดที่กองทุนรวมฯ ได้รบัจากอสงัหารมิทรพัย์หกัด้วยต้นทุนและ
คา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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12 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที่มอี านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรอื  
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถงึบรษิทัที่ท าหน้าที่ถอืหุ้น บรษิทัย่อยและกจิการที่เป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและ  
มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชกิ
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 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 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) นายทะเบยีน 
 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ 
 
12.1 รายได้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  
 ส าหรบังวดสามเดือน  
 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน  
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 นโยบายการ 
 บาท บาท ก าหนดราคา 
    
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั     
   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื    
   - รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 29,411,231 40,228,134 ราคาตลาด 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  
 ส าหรบังวดเก้าเดือน  
 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน  
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 นโยบายการ 
 บาท บาท ก าหนดราคา 
    
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั     
   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื    
   - รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 107,956,971 119,669,561 ราคาตลาด 

 
12.2 ค่าใช้จ่าย 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  
 ส าหรบังวดสามเดือน  
 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน  
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 นโยบายการ 
 บาท บาท ก าหนดราคา 
    
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั    
   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื    
   - คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 7,650,057 7,329,895 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
    
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั    
   - คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,210,097 1,278,791 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)    
   - คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 302,524 319,697 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
    
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)    
   - คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 504,207 532,829 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  
 ส าหรบังวดเก้าเดือน  
 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน  
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 นโยบายการ 
 บาท บาท ก าหนดราคา 
    
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั    
   (มหาชน) และบรษิทัในเครอื    
   - คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 24,961,905 25,583,674 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
    
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั    
   - คา่ธรรมเนียมการจดัการ 3,692,248 3,781,225 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)    
   - คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 923,062 945,657 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
    
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)    
   - คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,538,437 1,575,159 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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12.3 ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือบริการ 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื   
   - ลูกหนี้คา่เชา่และลกูหนี้อื่น 87,318 91,510 
   - รายไดค้า้งรบั 14,975,465 39,127,648 
   - เจา้หนี้อื่น 2,294,961 1,895,518 
   - เงนิมดัจ ารบัจากลกูคา้ 3,459,900 3,459,900 
   - หนี้สนิอื่น 2,273,152 2,814,842 
   
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั   
   - เจา้หนี้อื่น 366,511 1,315,931 
   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 304,141,547 268,377,107 
   - เจา้หนี้อื่น 91,628 328,983 
   
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 28,785,215 49,396,190  
   - เจา้หนี้อื่น 152,713 548,304  

 
13 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กก าหนดใหร้ายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอให้ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานด าเนินงาน อย่างไรกต็ามไมม่คีวามความแตกต่างระหวา่งงบการเงนิและรายงาน
ส่วนการด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกจิเดยีวคอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้ 
ดงันัน้จงึไมม่คีวามจ าเป็นในการแสดงขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

24 

 
14 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 
ในระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อเงนิลงทุน โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝาก
ธนาคารเป็นจ านวนสุทธ ิ1.09 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด  
 

15 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

 
เมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กองทุนรวมฯเขา้ท าสญัญาเช่า และสญัญาบรกิารฉบบัใหม่ส าหรบัพื้นที่เช่าโรงภาพยนตร ์
และโบว์ลิง่ ณ อาคารโครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ เป็นระยะเวลา 14 ปี 10 เดอืน และโครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์
รงัสติ เป็นระยะเวลา 5 ปี 7 เดอืน กบับรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั 
ซึง่เป็นผูเ้ชา่รายเดมิ 
 
เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กองทุนรวมฯเขา้ท าสญัญาเช่า และสญัญาบรกิารฉบบัใหม่ส าหรบัพืน้ทีส่ านักงาน ณ อาคาร
โครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ เป็นระยะเวลา 3 ปี กบับรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผูเ้ช่า
รายเดมิ 
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