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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2558 สำหรับการ
ดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ภายใต้  
การจัดการของบริษัทประจำงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงานประจำปีฉบับนี้ประกอบด้วย รายละเอียด  
การลงทุนของกองทุน รายงานผลการดำเนินการและรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั้ง  
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลและผลการดำเนินงาน
ของกองทุนในรอบบัญชีประจำปี 2558 ที่ผ่านมา  
 ปี 2558 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในไตรมาสสี่ 
แต่ โมเมนตัมของการฟื้นตัวยังคงอ่อนแรงลงเหลือร้อยละ 0.3 ในไตรมาสนี้ จากร้อยละ 1.1   
ในไตรมาสก่อน มีการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุน ส่วนการลงทุนภาครัฐเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น  
ในปลายไตรมาส โดยการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนมีนาคมได้ถึงเกือบร้อยละ 10 ของงบประมาณ
เทียบกับร้อยละ 3-5 ต่อเดือนในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ สะท้อนความพยายามของ
ภาครัฐพยายามเร่งการเบิกจ่ายออกมาให้เร็วขึ้นเพื่อประคองการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ  
ที่อ่อนแรง นอกจากนี้ กนง.ยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติมอีกร้อยละ 0.25 ลงมา
ที่ร้อยละ 1.75 เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวอีกทางหนึ่งในสภาวะที่แรงกดดันเงินเฟ้อติดลบเป็นผล
จากราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลง นอกจากนี้ การส่งออกยังคงไม่สดใสเช่นเดียวกับภูมิภาค 
ท่ามกลางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำตามราคาน้ำมัน รวมทั้งอียู
ตัดสิทธิประโยชน์ที่ให้กับสินค้าไทยหลายรายการ อย่างไรก็ตาม มูลค่านำเข้าหดตัวมากกว่าส่งออก 
ผลจากการนำเข้าเชื้อเพลิงหดตัวกว่า 40% ผลจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงแรง ทำให้การส่งออกสุทธิ
ยังคงเกินดุล จะยังเป็นตัวช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับไตรมาสก่อน และยังส่งผล
ให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 32.54 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม  
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 จากปีก่อน ชะลอลงจากร้อยละ 3.0   
ในไตรมาสแรก แต่มีการขยายตัวร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน ซึ่งการฟื้นตัวของยังคงเป็นไปอย่าง
ช้าๆ และเปราะบาง ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สำคัญ ขณะที่ภาคครัวเรือนยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายโดยชะลอการซื้อสินค้าคงทน แต่สินค้า  
ไม่คงทนและบริการยังเติบโตได้ เนื่องจากจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และสถาบันการเงิน
ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อหลังหนี้ครัวเรือนในระดับสูงเป็นข้อจำกัด ขณะที่การส่งออกยังคง
ติดลบสอดคล้องกับภูมิภาคตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง โดยเฉพาะยุโรปที่มีความ
เสี่ยงจากปัญหาหนี้สินของกรีซและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมทั้งราคาสินค้าส่งออก  
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ไม่สดใสตามราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
พิจารณาจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังคงเกินดุลอย่างต่อเนื่อง เหตุจากราคาน้ำมันร่วงลงแรง และ
อุปสงค์ในประเทศชะลอตัว ส่งผลให้เงินบาทยังคงแข็งค่ากว่าภูมิภาคซึ่งส่งผลกระทบกับความ
สามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยบางส่วน ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายการเงิน จึงมีมติปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 ในการประชุมช่วงปลายเดือนเมษายน เป็นครั้งที่สอง
ในปีนี้มาที่ร้อยละ 1.5 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงต่อการเติบโตมากขึ้น ท่ามกลางอัตรา
เงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่องจากต้นปีเหตุจากราคาน้ำมันโลกที่ทรงตัวในระดับต่ำต่อเนื่องเพื่อประคอง
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงเดือน 
พฤษภาคม-มิถุนายนชัดเจนมากขึ้นหลังจากเงินบาทค่อนข้างแข็งเมื่อเทียบกับค่าเงินอาเซียนโดย
ไตรมาสสองเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 3.8 จากไตรมาสแรก มาปิดที่ 33.77 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า 
ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด ด้วยแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยว และการค้า
ชายแดนที่ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน รายได้เกษตรกรและผลผลิต
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกยังซบเซา ผลจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีนจะส่งผลต่อการส่งออกและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับจีนมีการปรับระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนให้อ่อนค่าลง รวมทั้งความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเป็นครั้งแรก
ในรอบ 9 ปีหลังเศรษฐกิจสหรัฐมีการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ฉุดให้ค่าเงินตลาดเกิดใหม่รวมทั้งเงินบาท
อ่อนค่าลงและมีความผันผวนตาม โดยในช่วงไตรมาสสามเงินหยวนจีนอ่อนค่าลงร้อยละ 2.4   
มาปิดที่ 6.35 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 7.5 มาปิดที่ 36.4 บาท  
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่งจัดว่าอ่อนค่าปานกลางเมื่อเทียบกับค่าเงินอาเซียน  
ที่อ่อนค่าลงร้อยละ 3 - 16 ในช่วงเวลาเดียวกัน ต่อมาทางการจีนยืนยันจะดูแลอัตราแลกเปลี่ยน
ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น พร้อมกับมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ทำให้ตลาดคลายความกังวล
ต่อภาวะสงครามค่าเงินและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนลงบ้าง ส่วนในประเทศ มีปัจจัยลบจาก
เหตุลอบวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคม เข้ามาส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและอุปสงค์ในประเทศเพียงระยะสั้น นอกจากนี้   
ในเดือนกันยายนรัฐบาลใหม่มีการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผ่านทางด้าน
เศรษฐกิจฐานรากมูลค่ากว่าแสนล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและย่อม 
พร้อมกับจะเดินหน้าแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อปรับระบบคมนาคมของ
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภายใน
ประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสำคัญ ผลจากแรงกระตุ้นทางการคลังได้เข้ามา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณใหม่ โดยมีการเร่งการใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 จากปีก่อน ประกอบกับการใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นทั้งในกลุ่มสินค้าจำเป็นถึงสินค้าคงทน 
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ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ทยอยออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ส่งผลให้ความ
เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับดีขึ้นเป็นเดือนที่สาม และปัจจัยชั่วคราวจาก
การเร่งซื้อรถยนต์ และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปี นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวที่  
ฟื้นตัวดีขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 หลังเกิดเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร ช่วยให้ดุลบริการและ
เงินโอนกลับมาเกินดุล ประกอบกับการหดตัวของการนำเข้าที่มากกว่าการส่งออกผลจากอุปสงค์ใน
ประเทศที่อ่อนแรงและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอันเป็นผลจากอุปทานส่วนเกินในตลาดโลก ยังผลให้
ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาสสี่เกินดุลสูงถึง 1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อรวมทั้งปี ดุลบัญชีเดิน
สะพัดเกินดุลสูงถึง 3.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8 ของจีดีพี ทำสถิติสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ช่วยให้เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งได้ช่วยลดทอน  
ผลกระทบจากเงินทุนไหลออกในช่วงครึ่งปีหลังที่ตลาดมีความกังวลต่อการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
ของสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีในช่วงปลายปีพร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะทยอยปรับอัตรา  
ดอกเบี้ยในระยะต่อไป ทำให้ตลาดคลายความกังวลลงบ้างกว่าช่วงไตรมาสสาม ซึ่งเป็นช่วงที่  
เงินบาทอ่อนค่ามากสุดในปีนี้ เงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเดือนกันยายน มาปิดที่ 36.0 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม  
 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
สไตล์ ภายใต้การจัดการของบริษัทในปี 2558 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 เท่ากับ 4,021.87 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.1874 บาท   
โดยในรอบการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 กองทุนมีรายได้
จากการลงทุนรวมทั้งสิ้น 483.45 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 125.86   
ล้านบาท ทำให้กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 357.60 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการกำไรสุทธิ
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในรอบการดำเนินงาน
เดียวกันนี้จำนวน 362.11 ล้านบาท  
 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้
บริการที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 
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รายงานสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้ม 
ธุรกิจค้าปลีกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ปี 2558 เป็นปีที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีกไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการลงทุน  
ในเขตใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร แต่มีการขยายการลงทุนในเขตชานเมืองหลายโครงการ   
ตามแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของรัฐบาล โดยในปี 2558 พื้นที่ค้าปลีก  
ในกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 172,000.00 ตารางเมตร และมีการเปิดศูนย์การค้า  
ขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ เช่น Central Festival East Ville พื้นที่ประมาณ 64,500.00 ตารางเมตร 
เป็นต้น  
 สมาคมผู้ค้าปลีกไทยสรุปตัวเลขการเติบโตของธุรกิจการค้าในประเทศไทยที่ร้อยละ 3.1 ในปี 
2558 ซึ่งมากกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ตลอดทั้งปีที่ประมาณร้อยละ 2.8 เนื่องมาจากการ
ชะลอของเศรษฐกิจ อัตราการอุปโภคและบริโภคของประชากรลดลง และความไม่แน่นอนทาง  
การเมือง แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังประเทศไทยตลอดทั้งปี 2558 มีจำนวน
ประมาณ 30 ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า   
อีกทั้งนโยบายจากภาครัฐเรื่องการลดภาษี โดยการรณรงค์ให้ภาคครัวเรือนเพิ่มการจับจ่ายใช้สอย 
เพื่อกระตุ้นอัตราการใช้จ่ายในภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกในย่านกลางกรุงในไตรมาสสุดท้ายของปี 
ยังคงไม่สามารถกระตุ้นตัวเลขเศรษฐกิจตลอดทั้งปีได้ตามเป้า  
 ธุรกิจการค้าปลีกในเขตกรุงเทพและปริมณฑลยังคงถือว่าเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ ถึงแม้ว่าแผนการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่ในปี 2559 จะทะยอยเลื่อนการก่อสร้างออก
ไปในอนาคต เช่น Central M, Mega Rangsit, Bangkok Mall และ EmSphere เป็นต้น   
เป็นผลให้อุปทานที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2559 นั้นมีอยู่อย่างจำกัด แต่อย่างไรก็ดี อุปทานส่วนหนึ่ง  
ได้ขยายออกไปยังพื้นที่เขตชานเมือง โดยยึดทำเลใกล้เคียงกับเขตชุมชนและแนวทางการพัฒนา
ระบบขนส่งของภาครัฐบาล ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันสูงระหว่างผู้พัฒนาใหม่และผู้พัฒนาที่มีอยู่แล้ว 
เช่น Central Festival East Ville และ The Crystal Veranda 3 เป็นต้น  
 ด้านอุปสงค์ของธุรกิจค้าปลีกได้มาจากการสำรวจอัตราการเช่าพื้นที่ธุรกิจค้าปลีกประเภท
นั้นๆ โดยแบ่งละเอียดตามเขตแต่ละพื้นที่ ซึ่งจากผลสำรวจของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ที่ผ่านมา   
มีอัตราการเช่าพื้นที่ โดยรวมทั้งสิ้น 6,619,561.00 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 4.80 
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TotalDemand,Q42015 
  Shopping Department Superstore TotalSupply
  Mall Store
  (m2) (m2) (m2) (m2)
Downtown  1,049,208 2,265,567 63,745 1,339,520 
Midtown  1,287,303 2,999,996 270,702 1,858,001 
Suburban  1,877,877 561,195 982,968 3,422,040 
GRANDTOTAL  4,214,388 1,087,758 1,317,415 6,619,561  

 ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 


 TotalDemandbyType,Q42015 TotalDemandbyLocation,Q42015

 

 
RetailOccupancyLevelsbyArea 
 2011 2012 2013 2014 Q12015 Q22015 Q32015 Q42015
OccupancyRate
 Downtown 87.3% 95.7% 94.3% 92.2% 90.2% 86.5% 86.0% 91.1% 
 Midtown 89.3% 95.3% 96.2% 93.1% 92.3% 89.9% 90.0% 92.8% 
 Suburban 96.1% 98.0% 96.5% 95.5% 95.1% 94.2% 94.0% 94.3% 
Overall 91.7% 96.5% 95.9% 94.0% 93.1% 91.3% 91.2% 93.2%  
 ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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  ด้านอุปทานของธุรกิจค้าปลีก จากผลสำรวจของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) 
จำกัด ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 พบว่าจำนวนอุปทานของธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 172,000.00 
ตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เทียบกับปี 2557 โดยเป็นการเพิ่มของอัตราการเช่าพื้นที่  
ในศูนย์การค้าเดิมและศูนย์การค้าใหม่เป็นหลัก ทั้งนี้หากแบ่งตามเขตพื้นที่ อัตราการเช่าพื้นที่  
ในเขตชานเมือง (Suburban) มีการเติบโตสูงในรอบปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับพื้นที่บริเวณอื่นคิดเป็น
ร้อยละ 51 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยรวมมีพื้นที่เช่าทั้งสิ้น 7,102,652.00 ตารางเมตร ณ สิ้นปี 2558  
 ด้านอุปทานของอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีกยังคงทรงตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่ม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่มี โครงการก่อสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะย่าน
ชานเมือง (Suburban) รวม ณ สิ้นปี 2558 พื้นที่เช่ารวมของธุรกิจค้าปลีกมีขนาด 6,619,561.00 
ตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากปีก่อนหน้า  
TotalSupply,Q42015 
  Shopping Department Superstore TotalSupply
  Mall Store
  (m2) (m2) (m2) (m2) 
Downtown  1,175,319 230,086 64,200 1,429,605 
Midtown  1,425,070 304,337 273,511 2,002,918 
Suburban  2,072,324 567,001 990,804 3,630,129 
GRANDTOTAL  4,672,713 1,101,424 1,328,515 7,102,652  

 ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
  
 พื้นที่ของโครงการของธุรกิจค้าปลีกกว่าร้อยละ 65.79 เป็นพื้นที่บริการในรูปแบบ Shopping 
Mall ซึ่งมีลักษณะเป็นร้านค้าย่อยตั้งอยู่รวมกัน ในขณะที่พื้นที่บริการแบบ Superstore และ 
Department Store มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 18.70 และร้อยละ 15.51 ตามลำดับ สำหรับในพื้นที่
ร้อยละ 65.79 ของพื้นที่บริการประเภท Shopping Mall นั้น แบ่งเป็นร้อยละ 46.20 ในลักษณะของ 
Shopping Mall แบบปิด (Enclosed Mall) ร้อยละ 13.82 มีลักษณะเป็นคอมมูนิตี้ มอลล์ 
(Community Mall) ซึ่งเป็น Shopping Mall แบบเปิด (Open-Air) และอีกร้อยละ 5.77   
มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อยที่ตั้งอยู่ ในอาคารที่มีการใช้งานหลายประเภทในอาคารเดียว (Retail 
Podium – Mixed Use) ส่วนตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ค้าปลีกตั้งอยู่ในเขตชานเมือง และบริเวณ
รอบนอกของกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วน ร้อยละ 30.50 และ 44.35 ของพื้นที่  
ค้าปลีกทั้งหมดตามลำดับ 
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TotalSupplybyType,Q42015

 ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
 

TotalSupplybyLocation,Q42015 

 ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
 
อัตราค่าเช่า
 อัตราค่าเช่าของพื้นที่ โดยเฉพาะ Shopping Center เกรดเอ ในพื้นที่บริเวณใจกลางเมือง 
(Downtown) มีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าเช่าพื้นที่ในเขตเมืองและชานเมืองยังอยู่
ในระดับเดิม โดยอัตราค่าเช่าต่ำสุดอยู่ที่บริเวณเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ส่วนอัตรา  
ค่าเช่าสูงสุดอยู่ที่บริเวณใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยอัตราค่าเช่าของพื้นที่ชั้นล่าง 
(Ground Floor) จะมีอัตราค่าเช่าที่สูงกว่า พื้นที่ของชั้นที่สูงกว่า (Upper Floor) 
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RangeofPrimeRentsbyArea,Q42015 
 Area GroundFloor UpperFloors
  (THB/Sq.m./Month) (THB/Sq.m./Month) 
Downtown 
 Shophouse 1,200-2,000 640-1,500 
 Shopping Mall 1,800-4,500 1,520-2,700 
 Superstore 1,000-1,500 800-1,200 
Midtown 1,500-3,300 1,040-2,200 
Suburban 1,200-2,400 800-1,100 

 
 ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
 
แนวโน้มการแข่งขัน 
 การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากการขยายตัวของอุปทานในตลาด 
โดยหากพิจารณาโครงการพัฒนาศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่ได้มีการประกาศแผนการลงทุน
แล้ว จะมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 2-3 ปีข้างหน้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ค้าปลีกใน
เขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเป็น 8,007,731 ตารางเมตร โดยรูปแบบโครงการส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะของ mall ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมือง (suburbs) และเขตเมือง (midtown) และจากการ
จองพื้นที่ล่วงหน้าสำหรับพื้นที่ศูนย์การค้าก่อนที่จะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ของผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อ ทำให้คาดได้ว่าอัตราการเช่าของพื้นที่ธุรกิจค้าปลีกจะยังคงเพิ่มขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อต่ำ และหนี้ครัวเรือนที่ยังคงมีสูง อัตรา  
ค่าเช่าคาดว่าจะเติบโตน้อยหรือไม่เติบโตเลยในช่วง 12 เดือนข้างหน้านี้  
 นอกจากแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานตลาดศูนย์การค้า การแข่งขันในกลุ่มร้าน
สะดวกซื้อก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยบริษัทต่างๆในกลุ่มธุรกิจมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
เช่น กลุ่มซีพี ออล มีแผนการขยายสาขาเป็น 10,000 สาขา ภายในปี 2561 กลุ่มแฟมิลี่ มาร์ท  
มีแผนการขยายสาขาเป็น 3,000 สาขา ภายในปี 2560 เป็นต้น 
 
ผลการดำเนินงานของ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
รังสิตและโครงการซูซูกิอเวนิวรัชโยธินในปี2558 
อัตราการเช่า
 ในปี 2558 ที่ผ่านมาอัตราการเช่า โครงการศูนย์การค้าและบันเทิงทั้ง 3 แห่งของกองทุน   
มีอัตราการเช่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยมีอัตราการเช่าเกือบเต็มตลอดในทุกไตรมาส เว้นว่าง  
ตามการหมุนเวียนของผู้เช่าที่หมดอายุสัญญาเช่าและผู้เช่าใหม่ที่เข้าใช้พื้นที่ตกแต่งร้านค้า   
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เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราการเช่าของตลาดพื้นที่ค้าปลีกจากการสำรวจโดยบริษัท ซีบี   
ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต โครงการเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ โครงการซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ล้วนมีอัตราการเช่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดโดยตลอดทั้ง 4 ไตรมาสของปี 2558 ที่ผ่านมา  
 ปี2558
 อัตราการเช่า(%) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน 98.9% 98.8% 97.9% 97.0%
ซูซูกิอเวนิวรัชโยธิน 97.4% 98.0% 98.5% 98.8%
Retail Market – Midtown : Grade A 94.3% 94.7% 94.9% 96.5% 
OVERALL Retail Market - Midtown 92.3% 89.9% 90.0% 92.8% 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต 97.4% 98.0% 98.5% 98.8%
Retail Market – Suburban : Grade A 97.6% 94.3% 94.9% 97.1% 
OVERALL Retail Market - Suburban 95.1% 94.2% 94.0% 94.3%  

 ที่มา : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ CBRE Research & Consulting Services 
 
อัตราค่าเช่า
 ผู้เช่าของโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต   
แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้เช่าระยะสั้นที่เป็นผู้เช่ารายย่อย และกลุ่มผู้เช่าระยะยาว  
ที่ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนท์ เช่น โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง ฟิตเนส และ
สำนักงาน โดยลูกค้ากลุ่มนี้มีระยะเวลาการเช่ายาวและเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย
ต่ำกว่าผู้เช่าระยะสั้นที่เป็นกลุ่มร้านค้ารายย่อย เช่นเดียวกับโครงการซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่มี  
ผู้เช่ากลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้เช่าระยะสั้นซึ่งเป็นผู้เช่ารายย่อย และผู้เช่าระยะยาวซึ่งเช่าพื้นที่ขนาด
ใหญ่บนอาคารจอดรถยนต์เป็นพื้นที่สำนักงาน ผู้เช่าประเภทนี้จึงมีอัตราค่าเช่าต่ำกว่าผู้เช่าระยะสั้น
เช่นเดียวกัน 
 
 ค่าเช่าเฉลี่ย ปี2558
 (บาท/ตารางเมตร/เดือน) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4  
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน
 โรงภาพยนตร์ 402 418 416 416 
  โบว์ลิ่ง 342 342 356 356 
  สำนักงาน 451 451 461 451 
  WE Fitness 500 500 500 500 
  ผู้เช่ารายย่อย 1,026 1,011 1,023 1,003  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

 ค่าเช่าเฉลี่ย ปี2558
 (บาท/ตารางเมตร/เดือน) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4  
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต
  โรงภาพยนตร์ 402 455 416 416 
  โบว์ลิ่ง 342 342 356 356 
  ผู้เช่ารายย่อย 1,172 1,197 1,183 1,182  
ซูซูกิอเวนิวรัชโยธิน
 สำนักงาน 133 133 136 136 
 ผู้เช่ารายย่อย 1,049 1,029 1,026 979 
 

 ที่มา : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  
 

รายได้จากค่าเช่าของโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิตและซูซูกิอเวนิวรัชโยธินปี2558
 

ที่มา : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  
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ที่มา : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ 
 สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 483.45 ล้านบาท โดยเป็นราย
ได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน 469.40 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ย จำนวน 3.40 ล้านบาท และ  
รายได้อื่น อีก 10.65 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 125.86 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็น ต้นทุนการให้เช่าและบริการ จำนวน 50.78 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 
54.05 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย จำนวน 3.99 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการและบริหารรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอีกจำนวน 17.04 ล้านบาท ส่งผลให้ในรอบการดำเนินงาน 
1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิคิดเป็นจำนวน 
357.60 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจำนวน 
4.51 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 กองทุนรวมจึงมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 
362.11 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 4,021.87 
ล้านบาท หรือ 12.1874 บาทต่อหน่วย 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่า

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธินปี2558

สัดส่วนรายได้ค่าเช่า

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิตปี2558

สัดส่วนรายได้ค่าเช่า

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิตปี2558
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

  

 ในรอบการการดำเนินงานของปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของ  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 
4 ครั้ง โดยเป็นการปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 มีนาคม 
2558 ในอัตราหน่วยละ 0.2500 บาท ซึ่งได้จ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 
ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 ในอัตรา 
0.2500 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน 2558 ในอัตรา 0.2500 บาท
ต่อหน่วย ซึ่งได้จ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.2600 บาทต่อหน่วย 
ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการ  
ดำเนินงานในปี 2558 ทั้งสิ้นในอัตรา 1.010 บาทต่อหน่วย หรือเท่ากับ 333.30 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราผลตอบแทนที่ร้อยละ 10.10 ต่อปี เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) ที่ 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 
 

รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

 
  ณ31ธันวาคม2558 ณ31ธันวาคม2557 
 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละ มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละ

   ของมูลค่า  ของมูลค่า

   ทรัพย์สินสุทธิ  ทรัพย์สินสุทธิ 
เงินลงทุนใน 

 อสังหาริมทรัพย์ 3,834,000,000.00 95.33 4,017,764,934.60 100.52 

เงินสดและ 

 เงินฝากธนาคาร 290,261,729.99 7.22 77,419,998.25 1.94 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 5,063,324.47 0.13 7,131,246.78 0.18 

ลูกหนี้อื่น 211,722.44 0.01 834,131.14 0.02 

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - 0.00 3,987,257.05 0.10 

สินทรัพย์อื่น 2,309,982.99 0.06 1,522,582.61 0.04 

รวมทรัพย์สิน 4,131,846,759.89 102.75 4,108,660,150.43 102.80

หนี้สิน  (109,977,647.64) (2.73) (111,644,699.60) (2.79)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,021,869,112.25 100.00 3,997,015,450.83 100.00
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สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
ณวันที่31ธันวาคม2558 

มูลค่าทรัพย์สิน 4,131,846,759.89 บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,021,869,112.25 บาท 
จำนวนหน่วย 330,000,000.0000 บาท 
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 12.1874 บาท 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์(MJLF)
 
 ในการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
สไตล์ ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ 
(Lifestyle Entertainment Complex) จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   
รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และได้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการไลฟ์สไตล์ 
คอมมูนิตี้มอลล์ ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 อีก 1 โครงการ ได้แก่
โครงการซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน ดังนี้ 
 
 • โครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน
 

อาคารโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน 
ประเภทการใช้งาน ไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ 
  (Lifestyle Entertainment Complex)  
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
โฉนดที่ดินเลขที ่ ° 19773 - 19776 
		 ° 3019 3020 และ 19778  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) 22-1-41.2 
ที่ดินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน(ไร่) 6-2-38  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ° บริษัท วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
		 ° บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง ° บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

อาคารโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน(ต่อ) 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ใน กองทุนรวมมีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
งานสาธารณูปโภค 
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของ สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ 
กองทุนรวมฯ อาคารจอดรถยนต์รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารจอดรถยนต์   
  เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2580 และลงทุน  
  ในงานระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 
  * กองทุนไม่ ได้เข้าลงทุนในพื้นที่ภายใต้สัญญาเช่าแบบมีค่าตอบแทน  
   สิทธิการเช่า จำนวน 1,921 ตารางเมตร  
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 60,581 ตารางเมตร 
พื้นที่ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 58,660 ตารางเมตร 
ครั้งแรก 
ราคาประเมินล่าสุด 2,137 ล้านบาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลด  
  กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 233.47 ล้านบาท 
1ม.ค.58-31ธ.ค.58 
ภาระผูกพัน 1. ให้มีการจำนอง โดย บริษัท วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด   
   จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 19773-19776 กับกองทุนรวม 
  2. ให้มีการจำนอง โดย บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด จำนอง  
   อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กับกองทุนรวม 
  3. ให้มีการจำนอง โดย บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด จำนอง  
   ที่ดินและอาคารจอดรถยนต์ซึ่งตั้งอยู่ ในบริเวณอาคารอาคาร  
   โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กับกองทุนรวม 
  4. กำหนดให้เจ้าของที่ดินและอาคารเฉพาะในโครงการ เมเจอร์   
   ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เข้าทำสัญญาซึ่งกำหนดให้กองทุนรวมมี  
   สิทธิซื้อที่ดินหรืออาคารที่เช่าในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถ  
   ใช้สิทธิตามคำมั่นต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก 30 ปี อันเนื่อง  
   มาจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ปฏิเสธการใช้สิทธิต่อสัญญาเช่า     
   ที่ดินและอาคารของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 อาคารโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน(ต่อ) 
ภาระผูกพัน(ต่อ)  (ก) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามคำมั่นต่ออายุ  
    สัญญาเช่าออกไปอีก 30 ปี อันเนื่องมาจากบริษัท วีรวัฒน์     
    อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ปฏิเสธการใช้สิทธิต่อสัญญาเช่าที่ดิน    
    ของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเช่าที่ดิน             
    ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท วีรวัฒน์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด        
    ให้กองทุนรวมมีสิทธิซื้อที่ดินดังกล่าวจากบริษัท วีรวัฒน์   
         อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ 
    1. ชำระค่าตอบแทนในราคา 100,000,000 บาท รวมกับ   
     เงินมัดจำคำมั่นในการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวในช่วง   
     30 ปีที่สอง ซึ่งกองทุนรวมชำระล่วงหน้าให้แก่บริษัท   
         วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ เงินมัดจำ คำมั่น  
       มีจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของค่าเช่ารวมที่กองทุน   
     จ่ายตามสัญญาเช่าดังกล่าว 
    2. บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด อาจพิจารณาให้กองทุน         
     รวมมีสิทธิซื้อที่ดินและอาคารจอดรถยนต์รวมถึงงาน     
     ระบบสาธารณูปโภคของอาคารจอดรถยนต์จากบริษัท    
     รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด เมื่อครบระยะเวลา 60 ปี ภายใต้ 
     สัญญาเช่าที่ดินและอาคารจอดรถยนต์ดังกล่าว ระหว่าง    
     กองทุนรวมกับบริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด โดยกองทุน    
     รวมต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า    
     จำกัด เท่ากับราคาตลาดของที่ดินดังกล่าว ณ วันที่           
     กองทุนรวมใช้สิทธิ  
    (ข) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามคำมั่นต่ออายุ       
    สัญญาเช่าออกไปอีก 30 ปี อันเนื่องมาจากบริษัท รัชโยธิน    
    ซีนีม่า จำกัด ปฏิเสธการใช้สิทธิต่อสัญญาเช่าที่ดินและ        
    อาคารจอดรถยนต์ของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนดใน        
    สัญญาเช่าที่ดินและอาคารจอดรถยนต์ดังกล่าวระหว่าง       
    กองทุนรวมกับบริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด ให้กองทุนรวม  
       มีสิทธิซื้อที่ดินดังกล่าวจากบริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด ทั้งนี้   
    ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

 อาคารโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน(ต่อ)  
 ภาระผูกพัน(ต่อ)   1. ชำระค่าตอบแทนในราคา 10,000,000 บาท รวมกับ  
     เงินมัดจำคำมั่นในการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวในช่วง   
     30 ปีที่สองซึ่งกองทุนรวมชำระล่วงหน้าให้แก่บริษัท   
     รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด ทั้งนี้ เงินมัดจำคำมั่นมีจำนวน    

     ประมาณร้อยละ 10 ของค่าเช่ารวมที่กองทุนจ่ายตาม     

     สัญญาเช่าดังกล่าว  
    2. บริษัท วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจพิจารณา  
     ให้กองทุนรวมมีสิทธิซื้อที่ดินจากบริษัท วีรวัฒน์  
       อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อครบระยะเวลา 60 ปี ภายใต้   
     สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท    
     วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยกองทุนรวมต้อง      
     ชำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัท วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น     
     จำกัด เท่ากับราคาตลาดของที่ดินดังกล่าว ณ วันที่          
     กองทุนรวมใช้สิทธิ  
   (ค) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามคำมั่นต่ออายุ  
    สัญญาเช่าออกไปอีก 30 ปีอันเนื่องมาจากบริษัท รัชโยธิน   
    เรียลตี้ จำกัด ปฏิเสธการใช้สิทธิต่อสัญญาเช่าอาคารของ  
       กองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเช่าอาคาร          
    โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ระหว่างกองทุนรวม        
    กับ บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด ให้กองทุนรวมมีสิทธิซื้อ     
    อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน จากบริษัท   
      รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด โดยให้ถือเอาเงินมัดจำคำมั่นในการ       
    เช่าทรัพย์สินดังกล่าวในช่วง 30 ปีที่สองซึ่งกองทุนรวมชำระ        
    ล่วงหน้าให้แก่บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด เป็นค่า          
    ตอบแทนในการซื้ออาคารดังกล่าว ทั้งนี้ เงินมัดจำคำมั่น  
       มีจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของค่าเช่ารวมที่กองทุนจ่าย         
    ตามสัญญาเช่าดังกล่าว 
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 • โครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต 

อาคารโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต 
ประเภทการใช้งาน ไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ 
  (Lifestyle Entertainment Complex) 
ที่ตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธาน ี
โฉนดที่ดินเลขที่ 13033 
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) 14-1-7.8 
ที่ดินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน(ไร่) 10-0-7.8 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ใน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 
สิ่งปลูกสร้าง
เจ้าของกรรมสิทธิ์ใน กองทุนรวมมีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
งานสาธารณูปโภค
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของ สิทธิการเช่าที่ดิน และอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต  
กองทุนรวมฯ รวมพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี   
  สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2571 และลงทุนในงานระบบ  
  สาธารณูปโภคของโครงการ 
  * กองทุนไม่ได้เข้าลงทุนในพื้นที่ภายใต้สัญญาเช่าแบบมีค่าตอบแทน  
   สิทธิการเช่า จำนวน 1,564 ตารางเมตร 
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 31,995 ตารางเมตร 
พื้นที่ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 30,431 ตารางเมตร 
ครั้งแรก
ราคาประเมินล่าสุด 625 ล้านบาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลด  
  กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด 
รายได้สำหรับระยะเวลา 127.33 ล้านบาท 
1ม.ค.58-31ธ.ค.58
ภาระผูกพัน 1. ให้มีการจำนอง โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้   
   จำกัด จำนองอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต กับ  
   กองทุนรวม 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

 • โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ซูซูกิอเวนิวรัชโยธิน 

อาคารโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ซูซูกิอเวนิวรัชโยธิน 
ประเภทการใช้งาน ศูนย์การค้าประเภทไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้มอลล์ 
  (Lifestyle Community Mall)  
ที่ตั้ง 234 และ 234/1-3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
  กรุงเทพมหานคร  
โฉนดที่ดินเลขที ่ ° 50 
		 ° 4659 
		 ° 19777  
พื้นที่รวม(ไร่) 9-0-0  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ° บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่ง ° บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด 
ปลูกสร้างและระบบ ° บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท์ จำกัด 
สาธารณูปโภค 
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของ ° สิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูก ิ
กองทุนรวมฯ  อเวนิว รัชโยธิน และอาคารจอดรถยนต์ เป็นระยะเวลา 30 ปี  
   สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2583 
		 ° สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซกิ   
   อเวนิว รัชโยธิน และ สิทธิการเช่าอาคารจอดรถยนต์ เป็นระยะ  
   เวลา 30 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2583 
		 ° กรรมสิทธิ์ในงานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็น  
   ต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
   * กองทุนไม่ ได้ เข้าลงทุนในพื้นที่ภายใต้สัญญาเช่าแบบมี  
    ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ยกเว้นพื้นที่ให้เช่าแก่ บริษัท เมเจอร์   
    ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่มีพื้นที่ประมาณ 3,035   
    ตารางเมตร) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ภายใต้  
    สัญญาเช่าแบบมีค่าตอบแทนสิทธิการเช่าดังกล่าวมีจำนวน  
    3,186.87 ตารางเมตร  
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 40,718.78 ตารางเมตร 
พื้นที่ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 37,531.91 ตารางเมตร 
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อาคารโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ซูซูกิอเวนิวรัชโยธิน(ต่อ) 
ราคาประเมินล่าสุด 1,072 ล้านบาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)  
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลด  
  กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 119.31 ล้านบาท 
1ม.ค.58-31ธ.ค.58 
ภาระผูกพัน 1. ให้มีการจำนอง โดย บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด จำนองที่ดิน  
   และสิ่งปลูกสร้าง กับกองทุนรวม 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี 
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี 
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม 
 กองทุนรวมไม่มีการกู้ยืมเงิน 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม 
 กองทุนรวมไม่มีการรับประกันรายได้ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2558ถึงวันที่31ธันวาคม2558

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 7,077.70 0.18 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
 (Property Management Fee) 42,348.15 1.06 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 981.06 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 2,525.96 0.06 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพย์  
 (Operation Fee) 10,714.19 0.27 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 945.00 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์  
 (Market Valuation Fee) 394.26 0.01 
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 50,781.96 1.27 
ค่าธรรมเนียมผู้รับประกันการจำหน่าย (Underwriter Fee) 3,218.92 0.08 
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Fee) 439.51 0.01 
ค่าเบี้ยประกัน (Insurance Expense) 1,922.82 0.05 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 179.38 0.00 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 4,327.22 0.12  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 (TotalFund’sDirectExpenses)*** 125,856.13 3.15 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 
 ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”)   
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแล
ประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 
13 กันยายน 2558 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์ โดยถูกต้องตามที่ควร  
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 
 
 
  
 (นางอุทุมภรณ์์ วีรานุวัตติ์) 
 ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบริการหลักทรัพย์ 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 28 มกราคม 2559 
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รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 
 ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 
จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 จนถึงวันที ่31 ธันวาคม 2558 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์ โดยถูกต้องตามที่ควร  
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
  
 (นายโสพล ฉัตรธนานันท์) 
 ผู้อำนวยการอาวุโส  
 ผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่   
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแส
เงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้อง  
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ  
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี  
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญหรือไม่  
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง  
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอ  
งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงิน
โดยรวม  
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการ
ดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ  
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
สกุณา แย้มสกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
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งบดุล

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558
 
  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 หมายเหต ุ บาท บาท 
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุนในปี พ.ศ. 2558 : 
 3,274 ล้านบาท และ พ.ศ. 2557 : 3,462 ล้านบาท) 6, 7, 8 3,834,000,000 4,017,764,935 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9, 14 290,261,730 77,419,998 
ลูกหนี้ค่าเช่า     14 5,063,325 7,131,247 
ลูกหนี้อื่น      14 211,722 834,131 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี  10 - 3,987,257 
สินทรัพย์อื่น      2,309,983 1,522,583 
รวมสินทรัพย์     4,131,846,760 4,108,660,151
 
  หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่น      14 13,753,328 15,753,472 
เงินมัดจำรับจากลูกค้า  14 91,074,759 91,756,910 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างชำระ  2,046,464 1,860,337 
หนี้สินอื่น       3,103,097 2,273,981 
รวมหนี้สิน      109,977,648 111,644,700 
สินทรัพย์สุทธิ     4,021,869,112 3,997,015,451 
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 11 3,300,000,000 3,300,000,000 
กำไรสะสม     11 721,869,112 697,015,451 
 
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 12.1874 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2558 
 (พ.ศ. 2557 : 12.1121 บาทต่อหน่วย) คำนวณจากหน่วยลงทุน 
 ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 330,000,000 หน่วย)  4,021,869,112 3,997,015,451 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558

 
  พื้นที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯเช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ7)
 สิทธิการเช่าในโครงการ 
 1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 
  ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  - สิทธิการเช่าที่ดินโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000 
  - สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 58,661 ตารางเมตร 1,005,324,000 
  - สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร 
   จอดรถยนต์รวมถึงงาน 
   ระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000 
  - กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค  126,987,600 
  - ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ  19,602,546 
  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ  47,317,123 
      1,637,821,269 2,137,000,000 55.74 
 2. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต 
  ที่ตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  
    ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี 
    ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่ 
  - สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000 
  - กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค  124,323,300 
  - ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ  13,377,198 
  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ  20,302,515 
      651,893,013 625,000,000 16.30 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558

 
  พื้นที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯเช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม 
 3. โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ 
   ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 
  ที่ตั้ง 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก 
    แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
    กรุงเทพมหานคร 
  - สิทธิการเช่าที่ดินโครงการ 9 ไร่ 162,000,000 
  - สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000 
  - กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค  96,710,000 
  - ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ  8,861,150 
  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ  12,577,293 
      984,263,443 1,072,000,000 27.96 
 
 รวมเงินลงทุน  3,273,977,725 3,834,000,000 100.00
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557

 
  พื้นที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯเช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ7)
 สิทธิการเช่าในโครงการ 
 1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 
  ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  - สิทธิการเช่าที่ดินโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000 
  - สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 58,661 ตารางเมตร 1,005,324,000 
  - สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร 
   จอดรถยนต์รวมถึงงาน 
   ระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000 
  - กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค  126,987,600 
  - ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ  19,602,546 
  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ  43,683,627 
      1,634,187,773 2,146,000,000 53.41 
 2. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต 
  ที่ตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 
    ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี  
    ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่ 
  - สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000 
  - กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค  124,323,300 
  - ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ  13,377,198 
  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ  18,157,879 
      649,748,377 663,000,000 16.50 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557

 
  พื้นที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯเช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม 
 3. โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ 
   อเวนิว รัชโยธิน 
  ที่ตั้ง 234 และ 234/1 - 3  
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  - สิทธิการเช่าที่ดินโครงการ 9 ไร่ 162,000,000 
  - สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000 
  - กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค  96,710,000 
  - ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ  8,861,150 
  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ  7,870,799 
      979,556,949 1,010,000,000 25.14 
 
 รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  3,263,493,099 3,819,000,000 95.05 
 
     วันครบอายุ
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 23 เมษายน พ.ศ. 2558 198,125,999 198,764,935 
 รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์  198,125,999 198,764,935 4.95 
 
รวมเงินลงทุน  3,461,619,098 4,017,764,935 100.00 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558
 
  พ.ศ.2558 พ.ศ.2557
 หมายเหตุ บาท บาท
รายได้จากการลงทุน
 รายได้ค่าเช่าและบริการ 14 469,399,110 461,029,646 
 รายได้ดอกเบี้ย    3,403,092 4,917,585 
 รายได้อื่น      10,652,204 5,006,965 
  รวมรายได้    483,454,406 470,954,196  
ค่าใช้จ่าย
 ต้นทุนการให้เช่าและบริการ  50,781,960 50,177,560 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 13, 14 7,077,695 7,244,766 
 ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 13, 14 981,058 852,325 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13, 14 2,525,965 2,556,976 
 ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 13, 14 42,348,150 44,862,950 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   1,118,396 1,280,457 
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย 10 3,987,257 4,031,437 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  10,714,188 9,925,476 
 ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย  1,922,820 2,583,465 
 ค่าใช้จ่ายอื่น     4,398,630 3,442,143 
  รวมค่าใช้จ่าย    125,856,119 126,957,555  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  357,598,287 343,996,641  
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6, 7 4,515,374 (8,681,489)  
 รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  4,515,374 (8,681,489) 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  362,113,661 335,315,152 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558
 
1. ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ 

 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (“กองทุน
รวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โครงการได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน   
พ.ศ. 2550 โดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุน  
ส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  
 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่   
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน โดยมี
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมฯ และตั้งแต่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็น  
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 
2. นโยบายการบัญชี 

 นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดังต่อไปนี้  
2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนด  
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทุน” 
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 งบการเงินหลักคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ   
งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งเป็นแบบที่สมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี  
 การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตาม
กระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่อง
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณ
การที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4  
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย   
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงิน  
ตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก  
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี

การปรับปรุง 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ มีดังนี้  
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ 

มีดังต่อไปนี้  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34  เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
 (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 ฉบับที่ 13  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ 
กำหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงาน โดยให้เปิดเผยข้อมูลตัววัด
มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินรวมสำหรับเฉพาะส่วนงานที่รายงาน หากโดยปกติ  
มีการนำเสนอข้อมูลจำนวนเงินดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ปฏิบัติการ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญจากจำนวนเงินที่ได้เปิดเผย
ไว้ ในงบการเงินประจำปีล่าสุดสำหรับส่วนงานที่รายงานนั้น การปรับปรุง
มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที่นำเสนออย่างมีสาระสำคัญ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และ
ลดความซ้ำซ้อนของคำนิยามของมูลค่ายุติธรรม โดยการกำหนดคำนิยาม และ
แหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับใช้  
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ  
งบการเงินของกองทุนรวมฯ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้เปิดเผยไว้  
ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 6  
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระ

สำคัญและไม่มีผลกระทบมีดังนี้  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำคัญมีจำนวน
ทั้งสิ้น 41 ฉบับซึ่งผู้บริหารประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที่นำเสนออย่างมีสาระสำคัญ  

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่   
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ และยังไม่ได้นำมาใช้  
ก่อนวันถือปฏิบัติ  
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระ

สำคัญ มีดังต่อไปนี้  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว  
 (ปรับปรุง 2558)  กับบุคคล หรือกิจการ 
   ที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 
 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหาร
สำคัญแก่กองทุนรวมฯที่รายงาน ซึ่งกองทุนรวมฯต้องเปิดเผยจำนวนเงินที่  
กองทุนรวมฯได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารสำคัญ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงาน
ดำเนินงาน ได้กำหนด ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจของผู้บริหาร  
ในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และกำหนดให้นำเสนอการกระทบยอดสินทรัพย์
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ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ เมื่อกองทุนรวมฯ รายงานข้อมูล
สินทรัพย์ของส่วนงานให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกอง
ทุนรวมฯ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินที่นำเสนออย่างมีสาระสำคัญ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง มูลค่า
ยุติธรรม ได้กำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับข้อยกเว้นในเรื่องของการวัดมูลค่า
ยุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาที่อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน 
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ  
งบการเงินที่นำเสนออย่างมีสาระสำคัญ  
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระ

สำคัญและไม่มีผลกระทบมีดังนี้  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำคัญมีจำนวน
ทั้งสิ้น 40 ฉบับซึ่งผู้บริหารประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที่นำเสนออย่างมีสาระสำคัญ  

2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
จ่ายคืนเมื่อทวงถามเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน
นับจากวันที่ได้มา  

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกองทุนรวมฯ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า 
หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดย
กิจการในกองทุนรวมฯ จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึง
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในอนาคต  
 การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน 
รวมถึงต้นทุนในการทำรายการและต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น  
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จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม  
จะถูกรวมในขณะที่การซื้อหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้น
ก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยสำคัญ หรือระหว่างที่การดำเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไขหยุดชะงักลง  
 การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำก็ต่อเมื่อมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตใน  
รายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ทั้ งหมดจะรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก  
 หลังจากรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแล้ว อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบันทึกด้วย
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาในตลาดที่มีการซื้อง่ายขายคล่อง ปรับปรุง
ตามความแตกต่างของลักษณะทำเลที่ตั้ง หรือสภาพของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ 
กรณีที่ ไม่สามารถหาข้อมูลเหล่านี้ ได้ กองทุนรวมฯจะใช้วิธีอื่นในการวัดมูลค่า เช่น 
ราคาล่าสุดของตลาดที่มีระดับการซื้อขายคล่องรองลงมา หรือประมาณการกระแส
เงินสดคิดลด การวัดมูลค่าจะกระทำ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานโดยใช้การ
ประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและ
ประสบการณ์ในการตีราคา ในทำเลพื้นที่และในประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนที่เกี่ยวข้อง  
 บริษัทจัดการฯ กำหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการ
เงินงวดแรกที่ ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์มาโดยใช้ราคาทุนจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ดัง
กล่าว และจะกำหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดถัด
ไปโดยใช้ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะจัดให้มีการประเมินค่าทุกสองปี
นับแต่วันที่มีการประเมินค่าเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทาน
การประเมินค่าทุกปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุด บริษัทจัดการฯ จะไม่แต่งตั้ง
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ  
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อเกิน 2 ครั้ง  
 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสะท้อนถึงรายได้ค่าเช่าจาก
สัญญาเช่าในปัจจุบันและข้อสมมติเกี่ยวกับรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในอนาคตภาย
ใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันจะต้องสะท้อนถึงกระแสเงินสดจ่าย
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย ์
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 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ ในกำไรหรือขาดทุน กองทุนรวมฯ   
จะต้องตัดรายการ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เมื่อกิจการจำหน่ายหรือเลิกใช้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ ได้รับประโยชน์  
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจำหน่าย  
 กรณีที่กองทุนรวมฯ จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มูลค่ายุติธรรมโดยผู้ซื้อและผู้ขาย
ไม่มีความเกี่ยวข้องกันและเจรจาต่อรองในลักษณะที่เป็นอิสระจากกัน มูลค่าตามบัญชี
ก่อนขายจะมีการปรับไปใช้ราคาในการทำรายการ และบันทึกผลกำไรสุทธิจากการปรับ
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมในกำไรหรือขาดทุน 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อัตราผลตอบแทน 
ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยซึ่งคำนวณตามลำดับ ดังนี้  
1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือ ราคาหรืออัตราผลตอบแทน

เสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง  
 เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุครบกำหนดภายใน 
90 วัน แสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของ
ตราสารเท่ากับ 90 วัน ตามที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรืออัตรา  
ผลตอบแทนที่ ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่
ลงทุน  
 กองทุนรวมฯ บันทึกกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนใน  
งบกำไรขาดทุน  
 กองทุนรวมฯ จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้น
อาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืน กองทุนรวมฯ จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในงบกำไรขาดทุน  
 ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ ได้รับจากการ
จำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบ
กำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธี  
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้  
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2.5 ลูกหนี้ค่าเช่า
 ลูกหนี้ค่าเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วย
จำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอด
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ค่าเช่าหนี้สูญที่  
เกิดขึ้นจะรับรู้ ไว้ในกำไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ  

2.6 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน   
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายรอการ
ตัดบัญชีจะทยอยตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี  

2.7 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
 กองทุนรวมฯ รับรู้รายได้ค่าเช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  
 ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงของสัดส่วนเวลาและอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจนถึงวันครบอายุและ
พิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของ  
กองทุนรวมฯ  

2.8 ภาษีเงินได้
 กองทุนรวมฯ นี้เป็นกองทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย 
จึงไม่มีสำรองภาษีเงินได้นิติบุคคลบันทึกไว้ในงบการเงินนี้  

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทจัดการฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง  

1. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผล  
 แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี 
2. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้  

 ทั้งนี้ กำไรสุทธิและกำไรสะสมดังกล่าวข้างต้น เป็นกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง
ที่ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้  

1. กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย ์  
 และ/หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 
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2. รายจ่ายในการเสนอขายครั้งแรก และการเสนอขายครั้งต่อๆ ไป (ถ้ามี) ที่ ได้  
 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา  
 ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากรายจ่ายนั้น  

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุน 
ระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล 
ในครั้งนั้น และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่าย  
ในปีสิ้นปีบัญชี  
 บริษัทจัดการฯ ได้แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการ  
ลดทุนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 
2553 เป็นต้นไป โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้  
 การจ่ายเงินปันผล 
 ข้อกำหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นดังนี้  

1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผล  
 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น   
 จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ  
 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจำป ี
2) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้  
 กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ  
 จ่ายเงินปันผลนั้น  

เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการ  
 จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า  
 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือในส่วนที่เกินกว่า  
 ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากบุคคลใดหรือ  
 กลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวเป็นบุคคลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
 ประกาศกำหนด ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใด   
 ที่เกี่ยวข้องจะประกาศกำหนด สั่งการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการ   
 จะนำเงินปันผลส่วนที่ ไม่ ได้จ่ายดังกล่าวนั้นมาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไป  
 หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า  
 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะ  
 คำนวณหาจำนวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุน   
 แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน   
 ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคำนวณ  
 จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใด   
 ที่เกี่ยวข้องจะประกาศกำหนด สั่งการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น  

 การลดทุน  
1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี   
 ดังต่อไปนี้  

ก) กองทุนรวมฯ มีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์   
 และ/หรือ 
ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมฯ   
 ลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน   
 และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่ง  
 ทยอยตัดจ่าย  

 หากบริษัทจัดการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ  
หน่วย  ลงทุน บริษัทจัดการฯ จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน  โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  
2) บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของ   
 กองทุนรวมฯ 

 
4. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 

 การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึง
เหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
คำนวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบัน รวมถึง  
ค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ  
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ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ อัตราคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะ
ตลาดปัจจุบันในเรื่องมูลค่าของการเงินและปัจจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีอัตราคิดลด
ร้อยละ 13 ต่อปี 
 

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน  
 ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ 
หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

6. การวัดมูลค่ายุติธรรม 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

  กองทุนรวมฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อ
ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนรวมฯ จะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน  
 ในการนำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กองทุนรวมฯจะต้องพยายาม
ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรม 
กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้  

 ข้อมูลระดับที่ 1 : ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่อง                
  สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 
 ข้อมูลระดับที่ 2 : ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1   
  ที่สามารถสังเกตได้ โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือ  
  โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับ          
  สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 
 ข้อมูลระดับที่ 3 : ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ ได้อ้างอิงจากข้อมูล  
  ที่สามารถสังเกตได้จากตลาด 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 

  ระดับที่1 ระดับที่2 ระดับที่3 รวม
  บาท บาท บาท บาท
 สินทรัพย์
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
  เผื่อขาย 
  - พันธบัตรธนาคาร 
  แห่งประเทศไทย - - - - 
 เงินลงทุนใน 
  อสังหาริมทรัพย์ - - 3,834,000,000 3,834,000,000 
 รวมสินทรัพย์ - - 3,834,000,000 3,834,000000 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 

  ระดับที่1 ระดับที่2 ระดับที่3 รวม
  บาท บาท บาท บาท
 สินทรัพย์
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
  เผื่อขาย 
 - พันธบัตรธนาคาร 
  แห่งประเทศไทย - 198,764,935 - 198,764,935 
 เงินลงทุนใน 
  อสังหาริมทรัพย์ - - 3,819,000,000 3,819,000,000 
 รวมสินทรัพย์ - 198,764,935 3,819,000,000 4,017,764,935 

 
ไม่มีรายการโอนระหว่างลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี 
 

6.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่2
 ตราสารหนี้เผื่อขายซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดคำนวณจาก
เส้นอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหนี้ ไทย ณ วันทำการสุดท้ายของวันที่  
ในงบดุล 
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6.3 การวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระสำคัญ (ข้อมูล
ระดับที่3)
 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 31ธันวาคมพ.ศ.2558
 บาท
 ยอดต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 3,819,000,000 
 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 10,634,379 
 ตัดจำหน่ายระหว่างปี (149,753) 
 ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นระหว่างปี 4,515,374 
 ยอดปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,834,000,000 
 
6.4 ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม

 ผู้จัดการกองทุนฯ ได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สำหรับการ
รายงานในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 โดยผู้ประเมินราคาได้รายงาน
โดยตรงต่อบริษัทจัดการฯ ผู้จัดการกองทุนจัดให้มีสอบทานข้อมูลระหว่าง บริษัท
จัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพื่อพิจารณากระบวนการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมในแต่ละไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับวันที่รายงานรายไตรมาสของกองทุนฯ  
 ข้อมูลหลักที่ผู้ประเมินราคาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 ได้แก่ 
อัตราคิดลดกระแสเงินสดพิจารณาจากสถานที่ตั้งโครงการ ความสามารถในการสร้าง
กระแสรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่ ไม่มีความเสี่ยง ซึ่งในที่นี้  
ผู้ประเมินได้กำหนดอัตราคิดลดกระแสเงินสด สำหรับทรัพย์สินที่ทำการประเมินราคา
อยู่ที่อัตราร้อยละ 13 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลบวกกับ
ความเสี่ยงจากประเภทธุรกิจ การบริการ การตลาดและจากภาวะเศรษฐกิจ  
 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ได้มีการวิเคราะห์  
ทุกวันที่ ในรายงานการสอบทานข้อมูลระหว่าง ผู้จัดการกองทุนฯ และผู้ดูแล  
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ในระหว่างการสอบทานข้อมูล ผู้จัดการกองทุนฯ ได้มี
การนำเสนอรายงานสมมุติฐานการประเมินค่าจากผู้ประเมินราคาเพื่ออธิบายสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม 
 



43

 ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มขึ้นของ การลดลงของ
  ในข้อสมมติ ข้อสมมติ ข้อสมมติ 
อัตราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 
การใช้สิทธิต่อสัญญาสิทธิการเช่า 
 โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
 รัชโยธิน อีก 30 ปี ไม่ใช้สิทธิ - ลดลงร้อยละ 11 

 
 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ   
ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความ  
อ่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ ใช้วิธีเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของมูลค่ายุติธรรมของ  
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดไว้คำนวณ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน   
ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รับรู้ ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 


7. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ 
ขนาดใหญ่จำนวน 3 โครงการคือ โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โครงการ เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และโครงการ ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีราย
ละเอียดการลงทุนดังต่อไปนี้  
1) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 

ก) สิทธิการเช่าที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ค) สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารจอดรถยนต์รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระยะ  
 เวลาเช่า 30 ปี 
ง) กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ  
 โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่  
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา   
30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ณ วัน  
ทำสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,571 ล้านบาท 
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2) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต 
ก) สิทธิการเช่าที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ค) กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ  
 โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่  
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2572 (รวมระยะเวลา 21 ปี   
8 เดือน 4 วัน) รวมถึงกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ณ 
วันทำสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 618 ล้านบาท  

3) โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 
ก) สิทธิการเช่าที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี 
ค) กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ   
 โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 
29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี)   
รวมถึงกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ณ วันทำสัญญา  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 963 ล้านบาท  
 ในระหว่างปี กองทุนรวมฯ ใช้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุน  
ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
ผลจากการประเมินราคาทำให้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 3,834 ล้านบาท และทำให้มีกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น  
จากการวัดค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 4.52 ล้านบาทซึ่งได้บันทึกไว้ในงบกำไร
ขาดทุน รายละเอียดการประเมินราคาแสดงในตารางดังนี ้
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
  31ธันวาคมพ.ศ.2558 31ธันวาคมพ.ศ.2557
  ราคาทุน/  ราคาทุน/
  ราคาทุน  ราคาทุน
  ตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม
  บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนเผื่อขาย
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 198,735,633 198,764,935 
 รวมตราสารหนี้ - - 198,735,633 198,764,935 
 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก 
   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - - 29,302 - 
 รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - - 198,764,935 198,764,935 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีระยะเวลาครบกำหนดดังนี้  

 31ธันวาคมพ.ศ.2557
 กำหนดชำระ
  ภายใน1ปี 1-5ปี มากกว่า5ปี รวม
  บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนเผื่อขาย
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 198,735,633 - - 198,735,633 
 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก 
   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 29,302 - - 29,302 
 รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 198,764,935 - - 198,764,935 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไม่มีเงินลงทุนในตราสารหนี้คงเหลือเนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอนในระหว่างปี 


9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินต้น(บาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี(ร้อยละ)
 ธนาคาร พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 กระแสรายวัน  571,593 900,468 - - 
ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้ง 
 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 ออมทรัพย์   - 23,993,218 - 0.05 
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  เงินต้น(บาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี(ร้อยละ)
 ธนาคาร พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 
 ออมทรัพย์   - 1,001,015 - 1.20 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์   252,140,203 49,718,655 1.00 1.70 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์   5,091,392 1,804,797 0.37 0.50 
 กระแสรายวัน  1,645 1,845 - - 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์   32,456,897 - 0.37 - 
      290,261,730 77,419,998 
 

10. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
     
  พ.ศ.2558 พ.ศ.2557
  บาท บาท 
  ยอดต้นปี     3,987,257 8,018,694 
  ตัดจำหน่ายระหว่างปี  (3,987,257) (4,031,437) 
  ยอดสิ้นปี     - 3,987,257  

11. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนที่จดทะเบียน  
ออกจำหน่ายและชำระแล้วมีจำนวน 330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  
 รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนมีดังนี้ 
 พ.ศ.2558

  จำนวน
  หนว่ยลงทนุ บาท 
  หน่วยลงทุนที่จดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว  330,000,000 3,300,000,000 
  ยอดต้นปี     330,000,000 3,300,000,000 
  ออกจำหน่ายหน่วยลงทุน  - - 
  ยอดสิ้นปี     330,000,000 3,300,000,000 
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 พ.ศ.2557
  จำนวน
  หนว่ยลงทนุ บาท 
  หน่วยลงทุนที่จดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว  330,000,000 3,300,000,000 
  ยอดต้นปี     330,000,000 3,300,000,000 
  ออกจำหน่ายหน่วยลงทุน  - - 
  ยอดสิ้นปี     330,000,000 3,300,000,000 
 

 รายการเคลื่อนไหวของกำไรสะสมมีดังนี ้
 
  พ.ศ.2558 พ.ศ.2557
  บาท บาท 
  ยอดต้นปี     697,015,451 682,790,299 
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ  357,598,287 343,996,641 
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน  4,515,374 (8,681,489) 
  จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 12)  (337,260,000) (321,090,000) 
  ยอดสิ้นปี     721,869,112 697,015,451 

12. เงินปันผล 

 รายละเอียดเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้ 
 
    อัตราต่อ

    หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน

ครั้งที่ ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่จ่าย บาท ล้านบาท 
 1 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 0.272 89.76 

 2 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 0.250 82.50 

 3 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 18 กันยายน พ.ศ. 2558 0.250 82.50 

 4 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 0.250 82.50 

     337.26 
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 รายละเอียดเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังต่อไปนี้  
    อัตราต่อ

    หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน

ครั้งที่ ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่จ่าย บาท ล้านบาท 
 1 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 0.265 87.45 

 2 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 0.218 71.94 

 3 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 18 กันยายน พ.ศ. 2557 0.260 85.80 

 4 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 0.230 75.90 

     321.09 

 
13. ค่าใช้จ่าย 

 บริษัทจัดการฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์  
ดังต่อไปนี้  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 บริษัทจัดการฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือน  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด  
ในทำนองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ คำนวณโดยบริษัทจัดการฯ 
และรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวมฯ ที่คำนวณโดยบริษัทจัดการฯ และรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ  
ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เป็นต้น  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน)   
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่คำนวณโดยบริษัทจัดการฯ และรับรองโดยผู้ดูแล  
ผลประโยชน์  
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ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
 ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ ได้ รับค่ าตอบแทนในการทำหน้าที่ ผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมฯ โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญา
การจ้างที่ทำขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ได้รับในอัตรา  
 ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าและบริการสุทธิของกองทุนรวมฯ  
2. ค่าคอมมิชชั่นจากการจัดหาผู้เช่าและการบริหารจัดการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ  
 เมื่อมีการทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญา โดยคำนวณจากอัตรา  
 ค่าเช่ารายเดือนของผู้เช่ารายนั้น ๆ ในอัตรา 0.5 - 1.5 เท่าของค่าเช่ารายเดือน  
 ซึ่งอัตรานี้ขึ้นอยู่กับประเภทและอายุของสัญญาเช่า  
3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของมูลค่า  
 ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ซึ่งคำนวณ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า  
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอัตราไม่เกิน  
 ร้อยละ 2.35 ของรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งหมายถึงรายได้ทั้งหมดที่กองทุนรวมฯ   
 ได้รับจากอสังหาริมทรัพย์หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหา  
 ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์

 
14. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจ
ควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯ รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย
และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกองทุนรวมฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และ
กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น  
 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ 
แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ซึ่งถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33  
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 รายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้  
ก) รายได้

  สำหรบัปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม
  พ.ศ.2558 พ.ศ.2557
  บาท บาท
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
    รายได้ค่าเช่าและบริการ  184,618,731 179,186,716 
 

ข) ค่าใช้จ่าย
  สำหรบัปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม
  พ.ศ.2558 พ.ศ.2557
  บาท บาท 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
  ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์  42,348,150 44,862,950  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ  7,077,695 7,244,766  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  2,525,965 2,556,976  
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  600,405 852,325  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  380,653 - 

 
 ค)ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายและซื้อบริการณวันที่31ธันวาคม 

  พ.ศ.2558 พ.ศ.2557
  บาท บาท 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่น  1,917,438 2,236,693 
  เจ้าหนี้อื่น    6,624,754 8,428,914 
  เงินมัดจำค่าเช่า  4,955,912 4,955,912  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  เจ้าหนี้อื่น    1,032,922 1,210,498  
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  พ.ศ.2558 พ.ศ.2557
  บาท บาท 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9)  5,093,037 1,806,642 
  เจ้าหนี้อื่น    392,515 427,235  
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
  เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9)  - 23,993,218 
  เจ้าหนี้อื่น    - 142,412  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
  เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9)  32,456,897 - 
  เจ้าหนี้อื่น    214,536 - 
 

15. การจัดการความเสี่ยง 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงิน  
ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ  
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน  
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด สินทรัพย์
ทางการเงินที่อาจทำให้กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย
ของหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคาร  
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา  
ซึ่งอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยง  
ด้านการให้สินเชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บค่าเช่า  
 กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้อย่างเป็น
สาระสำคัญ เนื่องจากกองทุนรวมฯ มีลูกค้าจำนวนมากและอยู่ ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกัน 
นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ มีการกำหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมัดจำ ค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้า
ของกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นประกันในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้  
บริษัทจัดการฯ เชื่อว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออื่น นอกเหนือจาก
จำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ ได้บันทึกในงบการเงินแล้ว ซึ่งประเมินจากประสบการณ์  
การชำระเงินในอดีต เงินมัดจำรับจากลูกค้าและปัจจัยอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ   
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มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นของกองทุนรวมฯ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่ปรากฏในงบการเงิน มีมูลค่าใกล้
เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเป็นรายการที่มีระยะเวลาครบกำหนดสั้น และมีอัตรา  
ดอกเบี้ยคล้ายคลึงกับอัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปัจจุบัน 
 

16. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนเป็นจำนวน 210 ล้านบาท 
โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.28 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี  
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนเป็นจำนวน 1,124 ล้านบาท 
โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 28.25 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 
 

17. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน 
 ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกกำหนดให้รายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำ
เสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานดำเนินงาน  
 กองทุนรวมฯ ดำเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และดำเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นในการแสดงข้อมูลจำแนก
ตามส่วนงาน 
 

18. ภาระผูกพัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพันระยะยาว
เกี่ยวกับการเช่าที่ดินและพื้นที่จอดรถ จำนวนเงินขั้นต่ำที่ผูกพันต้องจ่ายในอนาคตตาม
สัญญาเช่าดังกล่าว มีดังนี้  

  พ.ศ.2558 พ.ศ.2557
  บาท บาท 

 ไม่เกิน 1 ปี   10,044,600 8,651,500 
 1 - 5 ปี    38,887,370 36,748,910 
 มากกว่า 5 ปี   81,437,049 91,100,109 
       130,369,019 136,500,519 
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ประวัติการจ่ายเงินปันผล 
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
บาท/หน่วย 0.2210 0.2190 0.2100 0.2200 0.2150 0.2150 0.2350 0.2300 
วันจ่ายเงินปันผล 12/12/50    17/3/51 16/6/51 15/09/51 12/12/51 12/3/52 12/6/52 14/09/52 
 
ครั้งที่ 9 10 11 12 13 14 15 16
บาท/หน่วย 0.2370 0.2350 0.2300 0.2250 0.2250 0.2760 0.2500 0.2500 
วันจ่ายเงินปันผล 14/12/52 12/3/57 14/6/53 3/9/53 3/12/53 14/1/54 20/6/54 5/9/54 
 
ครั้งที่ 17 18 19 20 21 22 23 24
บาท/หน่วย 0.2300 0.2400 0.2500 0.2500 0.2350 0.2450 0.2500 0.2450 
วันจ่ายเงินปันผล 9/12/54 9/3/55 11/6/55 7/9/55 12/12/55 8/3/56 14/6/56 11/9/56 
 
ครั้งที่ 25 26 27 28 29 30 31 32
บาท/หน่วย 0.2300 0.2650 0.2180 0.2600 0.2300 0.2720 0.2500 0.2500 
วันจ่ายเงินปันผล 11/12/56 11/3/57 17/6/57 18/9/57 17/12/57 19/3/57 18/6/58 18/9/58 
 
ครั้งที่ 33 34 รวม
บาท/หน่วย 0.2500 0.2600 8.1230  
วันจ่ายเงินปันผล 17/12/58 18/3/59  
 

ชื่อและที่อยู่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
  กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์ : (02) 511-5427-36 
โทรสาร : (02) 511-5272 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ 

ธนะรัชต์ บุญญะโกศล 
หยดพลอย อนันตชัย 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
มนต์ชัย อนันตกูล 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร  
 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์
เมเจอร์ซนีเีพลก็ซ์ไลฟส์ไตล์

สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2558ถงึวนัที่31ธนัวาคม2558
 

ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com  
หรอืที ่Website ของสำนกังาน ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 26 มิถุนายน 2550 
มูลค่าโครงการเริ่มแรก 3,300 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 330 ล้านหน่วย 
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์โครงการObjectivesoftheProject
 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างประเทศและ
นิติบุคคลในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์และงานระบบสาธารณูปโภค โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ
การเช่า อสังหาริมทรัพย์และงานระบบสาธารณูปโภค และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
และงานระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจำหน่าย 
อสังหาริมทรัพย์และงานระบบสาธารณูปโภคที่กองทุนรวมได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนทำการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงการดำเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย  
รับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดำเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรือดำเนินการอื่นใด  
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์และงานระบบสาธารณูปโภค และ
เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง
การลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
 
นโยบายการลงทุน
4.1 การลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม 
 บริษัทจัดการได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าในอาคารไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ 
ขนาดใหญ่ (Lifestyle Entertainment Complex) จำนวน 2 โครงการ คือ อาคารโครงการ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต  
4.2 การลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 
 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้มีมติอนุมัติให้กองทุน
รวมเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของ
โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน เป็นระยะเวลา 30 ปี รวมถึงการซื้อทรัพย์สิน
อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งโครงการ
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ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ใกล้สี่แยกรัชโยธิน   
เป็นอาคารศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall) โดยมีข้อโดดเด่นที่แตกต่าง
จากศูนย์การค้าแบบดั้งเดิม คือ เป็นรูปแบบของศูนย์การค้าที่เน้นความสะดวกเป็นหลักเพื่อ  
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในชุมชน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โครงการศูนย์การค้า  
ไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ประกอบด้วยร้านค้าย่อยจำนวนมากกว่า 72 ร้าน 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 

(1)  ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล  
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ประจำรอบระยะเวลาบัญชี 

(2)  ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชี ใด บริษัทจัดการอาจ  
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(3)  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล หากเงินปันผลที่จะประกาศจ่าย
ต่อหน่วยลงทุนในงวดที่พิจารณาจ่ายมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท 

 
การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้ง  
ในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ  
พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน 135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น 27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว 135,771,370.00 บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายปรีดี ดาวฉาย  ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันท์  ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต  กรรมการ 
 6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันท์  ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 3. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ  รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา  รองกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ  รองกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต  รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 




