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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2556 สำหรับการ
ดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ภายใต้การ
จัดการของบริษัทประจำงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงานประจำปีฉบับนี้ประกอบด้วย รายละเอียดการลงทุน
ของกองทุน รายงานผลการดำเนินการและรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั้งงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานของกองทุนใน
รอบบัญชีประจำปี 2556 ที่ผ่านมา  
 ปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเหลือร้อยละ 2.9 จากร้อยละ 6.5 ในปีก่อน เนื่องจากอุปสงค์
ในประเทศชะลอตัวลงต่อเนื่องหลังจากผู้บริโภคเร่งซื้อสินค้าคงทน เช่น รถยนต์และบ้านไปในปี
ก่อนหน้าด้วยแรงจูงใจจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สิ้นอายุในเดือนธันวาคม 2555 ส่งผลให้  
ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่าย พร้อมกับสถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นหลัง  
หนี้ครัวเรือนไทยเร่งตัวขึ้นเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัวอย่าง
เปราะบางจากมีปัจจัยลบเข้ามากระทบอย่างต่อเนื่องทั้งจากความกังวลต่อการถอนมาตรการ  
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) และการปิดหน่วยงานราชการของสหรัฐฯ เศรษฐกิจจีนชะลอตัว 
และความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้การส่งออกของไทยไม่ค่อยสดใสเช่นเดียวกับประเทศ  
ในภูมิภาค  
 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องแต่ชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 5.4 หลังจากขยาย
ตัวสูงถึงร้อยละ 18.9 ในไตรมาส 4 ปีก่อน เนื่องจากผลของฐานต่ำปีก่อนเริ่มหมดไป โดยแรงส่ง
ของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงมีอย่างต่อเนื่องแต่ชะลอลงเนื่องจากมาตรการ  
การคลังเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสิ้นสุดลง อาทิ รถคันแรก บ้านหลังแรก เป็นต้น ท่ามกลาง 
เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ส่งผลให้การส่งออกไตรมาสแรกขยายตัวไม่สูงนัก
เพียงร้อยละ 4.6 สอดคล้องกับภูมิภาค ขณะที่การท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดีต่อเนื่องสร้างรายได้  
เงินตราต่างประเทศเข้ามาช่วยทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสแรกยังมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิสูงกว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมา
ลงทุนในตลาดการเงินและเงินกู้ต่างประเทศ ส่งผลให้เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ
เดือนมีนาคมมาปิดที่ 29.28 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม อนึ่ง ทางด้านนโยบายการ
เงินหลังจากความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงจากความเสี่ยงเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
คลี่คลายลง พร้อมกับอัตราเงินเฟ้อไทยยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายส่งผลให้คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.75 ในการประชุมในเดือนมกราคมและ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

กุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจากปลายปีก่อน 
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 จากการชะลอลงของอุปสงค์ทั้ง  
ในประเทศและต่างประเทศ โดยแรงส่งจากการใช้จ่ายในประเทศเริ่มอ่อนแรงลงเพราะครัวเรือน
ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นจากภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่
ทยอยหมดลง ท่ามกลางการฟื้นตัวอย่างเปราะบางของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลสืบเนื่องของเงินบาท 
ในช่วงเดือนเม.ย.แข็งค่าสุดในรอบ 17 ปี และยังแข็งค่ากว่าภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ของไทยให้กลับมาหดตัวลงอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน และดุลบัญชีเดินสะพัดใน
ไตรมาสสองขาดดุล 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
มีการส่งสัญญาณถึงแผนการปรับลดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ทำให้กระแสเงินทุนจาก 
ต่างประเทศที่เข้ามาเกิดการเปลี่ยนทิศทางจากเงินทุนไหลเข้าเป็นไหลออกแทนเช่นเดียวกับภูมิภาค 
โดยนักลงทุนต่างชาติมีการขายสินทรัพย์ทั้งพันธบัตรและหุ้นของไทยเช่นเดียวกับตลาดเกิดใหม่อื่นๆ 
เพื่อไปถือดอลลาร์กันมากขึ้น เงินบาทจึงทยอยอ่อนค่าลงจาก 29.29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน 
มีนาคม มาที่ 31.0 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน อนึ่ง จากความกังวลต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกที่อาจล่าช้ากว่าคาด หลังเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญ  
ในช่วงก่อนหน้าเริ่มอ่อนแรงลง เนื่องจากความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน ทำให้  
คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ไปที่ร้อยละ 2.5  
 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.3 จากไตรมาสก่อน โดยปัจจัยสนับสนุนมาจาก
การใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกที่เร่งตัวขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวดีต่อ
เนื่องกว่าร้อยละ 20 ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุน
ภาคเอกชนยังคงอ่อนแรงจากภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดความระมัดระวังทั้งการใช้จ่าย
ของครัวเรือนและการขยายสินเชื่อของภาคธนาคาร ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ำต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.5 แม้ว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนสิงหาคม  
กลับมาเกินดุลครั้งแรกในรอบ 5 เดือน จะช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนต่างชาติลงได้บ้าง  
แต่กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายค่อนข้างผันผวนมากในไตรมาสนี้ โดยมีเงินทุนเคลื่อนย้ายเปลี่ยนเป็น
ไหลออกจากตลาดตราสารหนี้และตลาดทุนไทยรวม 8.5 หมื่นล้านในเดือนสิงหาคม เนื่องจาก  
ความกังวลต่อการทยอยปรับลดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลังมี
กระแสคาดการณ์ว่าจะเริ่มทยอยปรับลดตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป แต่ในเดือนกันยายน  
ความกังวลดังกล่าวคลี่คลายลง ทำให้มีเงินทุนต่างประเทศมีการไหลกลับมาใหม่รวม 1.06  
แสนล้านบาทส่งผลให้เงินบาทแข็งค่ากลับมาปิดที่ 31.29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน 
 ไตรมาส 4 ปี 2556 เศรษฐกิจไทยอ่อนแรงลงมาขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 จากปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้า ผลจากความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพรัฐบาลจนต้องมีการยุบสภาในช่วงต้นเดือนธันวาคม ทำให้เกิดภาวะสุญญากาศ  
ทางการเมืองซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและลงทุน โดยเฉพาะโครงการลงทุน
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โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเลื่อนออกไป ประกอบกับผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น  
รวมทั้งการเบิกจ่ายภาครัฐเกิดความล่าช้า แม้ว่าการส่งออกจะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นบ้าง ผลจาก
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ปรับตัวดีขึ้นและมีบางสินค้าส่งออกเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น เช่น ยานยนต์  
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี เป็นต้น แต่การนำเข้าหดตัวลงโดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าทุน ส่งผลดีกับ
ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องโดยในช่วงไตรมาส 4 เกินดุลถึง 5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดทั้งปีขาดดุลลดลงเหลือเพียง 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่ถึงร้อยละ 1 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อย่างไรก็ตาม ช่วงไตรมาส 4 เงินทุนที่ ไหลออกจากตลาด
พันธบัตรและหุ้นเนื่องจากความกังวลต่อการปรับลดคิวอีของสหรัฐฯ และความกังวลต่อ
สถานการณ์การเมืองในไทย จึงกดดันให้เงินบาททยอยอ่อนค่าลงมาปิดที่ 32.8 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ 
ณ สิ้นเดือนธันวาคม ส่วนทางด้านนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างเหนือความคาดหมายร้อยละ 0.25 มาที่ร้อยละ 2.25 เนื่องจาก
เศรษฐกิจมีความเสี่ยงต่อการขยายตัวเพิ่มขึ้น หลังเศรษฐกิจไตรมาส 3 ขยายตัวน้อยกว่าคาด และ
สถานการณ์การเมืองยังคงกดดันความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและลงทุน ท่ามกลางแรงกดดันต่อ
เงินเฟ้อยังคงทรงตัวระดับต่ำ เพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจให้ต่อเนื่อง  
 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
ไลฟ์สไตล์ ภายใต้การจัดการของบริษัทในปี 2556 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 3,982.77 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 
12.0690 บาท โดยในรอบการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 
กองทุนมีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ้น 457.83 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน กองทุนมีค่าใช้จ่าย  
ทั้งสิ้น 122.31 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ทั้งสิ้น 335.52 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับ
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจาก  
การดำเนินงานเพิ่มขึ้นในรอบการดำเนินงานเดียวกันนี้จำนวน 340.52 ล้านบาท  
 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้
บริการ ที่ ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
  บลจ. กสิกรไทย จำกัด  
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รายงานสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้ม 
ธุรกิจค้าปลีกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 ปี 2556 เป็นปีที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีกไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการลงทุน  
ในเขตใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร แต่มีการขยายการลงทุนในเขตชานเมืองหลายโครงการ  
ตามแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของรัฐบาล โดยในปี 2556 พื้นที่ค้าปลีกในเขตชานเมือง  
มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 86,285.8 ตารางเมตร และมีการเปิดศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในต่างจังหวัด  
ที่เป็นเมืองใหญ่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ อาทิเช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และ
เกาะสมุย เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีกรายใหญ่ของไทยได้เริ่ม  
มีการร่วมทุนกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อก่อสร้างศูนย์การค้าในประเทศ
เพื่อนบ้าน อาทิเช่น มาเลเซีย และเวียดนาม ส่วนศูนย์การค้าในประเทศไทยยังเป็นการลงทุน  
โดยบริษัทในประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตภูมิภาคจากการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  
 ความแข็งแกร่งของตลาดค้าปลีกในประเทศไทย ยังเป็นที่สนใจของแบรนด์ระดับโลกและ
ดึงดูดนักลงทุนและบริษัทต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากมายผ่านการเปิดสาขาหรือ
สร้างแฟรนไชส์ โดยในช่วงไตรมาสที่ 4/2556 มีแบรนด์ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยทั้งสิ้น 9 แบรนด์ 
รวม 18 สาขา  
 สำหรับปี 2556 ที่ผ่านมา ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประเภทธุรกิจค้าปลีกของไทยมีการทรงตัว
อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนหน้า ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.85 ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อันมีสาเหตุหลักจากการซื้อสินค้าคงทน เช่น รถยนต์และบ้าน ตามแรง
จูงใจด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2555 ทำให้ภาคครัวเรือนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น และ
ระมัดระวังในการใช้จ่าย ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงไตรมาสที่ 4/
2556 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย (Consumer Confidence Index “CCI”) ลดลง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 9 เดือนจนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี ที่ 73.4 ในเดือนธันวาคม 2556 
จากค่าเฉลี่ย 79.2 ในไตรมาสก่อนหน้า  
 ด้านอุปสงค์ของธุรกิจค้าปลีก จากผลสำรวจของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ณ ไตรมาสที่ 4  
ปี 2556 พบว่าจำนวนอุปสงค์ของธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 75,930 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1.27 เทียบกับปี 2555 โดยเป็นการเพิ่มของอัตราการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเดิมและ
ศูนย์การค้าใหม่เป็นหลัก ทั้งนี้หากแบ่งตามเขตพื้นที่ อัตราการเช่าพื้นที่ในเขตเมือง (Midtown)  
มีการเติบโตสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับพื้นที่บริเวณอื่น ณ สิ้นปี 2556 พื้นที่รวมของธุรกิจ
ค้าปลีกที่มีผู้เช่าแล้วมีขนาด 6,063,215 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 95.9 ของพื้นที่ทั้งหมด 
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RetailOccupancyLevelsbyArea 
 2011 2012 Q12013 Q22013 Q32013 Q42013 
OccupancyRate
Downtown 87.3% 95.7% 97.2% 96.4% 93.1% 94.3% 
Midtown 89.3% 95.3% 95.9% 95.6% 94.6% 96.2% 
Suburban 96.1% 98.0% 98.0% 97.4% 97.1% 96.5%  
Overall 91.7% 96.5% 97.0% 96.5% 95.4% 96.0% 

 ที่มา : CBRE Research & Consulting Services  
 ด้านอุปทานของอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีกยังคงทรงตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะ  
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่มี โครงการก่อสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่หลายโครงการ  
ทั้งในเขตใจกลางเมือง (Downtown) และชานเมือง(Suburban) ณ สิ้นปี 2556 พื้นที่รวมของ
ธุรกิจค้าปลีกมีขนาด 6,320,456 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ1.8 จากปีก่อนหน้า  
TotalSupply,Q42013 
 Shopping Department Superstore TotalSupply %Change
 Mall Store
 (m2) (m2) (m2) (m2) Y-o-Y 
Downtown 1,034,347 242,186 42,500 1,319,033 8.3% 
Midtown 1,444,639 458,980 407,979 2,311,598 -3.1% 
Suburban 1,390,480 483,313 816,032 2,689,825 3.3% 
GRAND TOTAL 3,869,466 1,184,479 1,266,511 6,320,456 1.8%  
% Change Y-o-Y 4.6% -4.6% 0.0%  

 ที่มา : CBRE Research & Consulting Services  
 พื้นที่ของโครงการของธุรกิจค้าปลีกกว่าร้อยละ 61.2 เป็นพื้นที่บริการในรูปแบบ Shopping 
Mall ซึ่งมีลักษณะเป็นร้านค้าย่อยตั้งอยู่รวมกัน ในขณะที่พื้นที่บริการแบบ Superstore และ 
Department Store มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 18.7 และร้อยละ 20 ตามลำดับ สำหรับพื้นที่ร้อยละ 
61.2 ของพื้นที่บริการประเภท Shopping Mall นั้น ร้อยละ 42.4 มีลักษณะเป็น Shopping Mall 
แบบปิด (Enclosed Mall) ร้อยละ 12.2 มีลักษณะเป็นคอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ซึ่ง
เป็น Shopping Mall แบบเปิด (Open-Air) และอีกร้อยละ6.7 มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อยที่ตั้งอยู่ใน
อาคารที่มีการใช้งานหลายประเภทในอาคารเดียว (Retail Podium - Mixed Use) ส่วน
ตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ค้าปลีกตั้งอยู่ในเขตชานเมือง และบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานครเป็น
ส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วน ร้อยละ 36.6 และ 42.6 ของพื้นที่ค้าปลีกทั้งหมดตามลำดับ 



6

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

TotalSupplybyType,Q42013 

CommunityMall

RetailPodium-MixedUse

EnclosedMail

12.2%

6.7%

42.4%

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
 

TotalSupplybyLocation,Q42013

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
 

36.57%
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อัตราค่าเช่า
 อัตราค่าเช่าของพื้นที่ โดยเฉพาะ Shopping Center เกรดเอ ในพื้นที่บริเวณใจกลางเมือง 
(Downtown) มีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าเช่าพื้นที่ในเขตเมืองและชานเมืองยังอยู่
ในระดับเดิม โดยอัตราค่าเช่าต่ำสุดอยู่ที่บริเวณเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ส่วนอัตรา  
ค่าเช่าสูงสุดอยู่ที่บริเวณใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยอัตราค่าเช่าของพื้นที่ชั้นล่าง 
(Ground Floor) จะมีอัตราค่าเช่าที่สูงกว่า ชั้นที่สูงกว่า (Upper Floor)  
RangeofPrimeRentsbyArea,Q42013 
 Area GroundFloor UpperFloors
  (THB/Sq.m./Month) (THB/Sq.m./Month)
Downtown 
 Shophouse 1,200-2,500 700-1,000 
 Shopping Mall 1,800-4,000 1,520-2,600 
 Superstore 1,000-1,500 800-1,200  
Midtown 1,500-2,800 1,040-2,100  
Suburban 1,200-3,300 800-1,100  

 ที่มา : CBRE Research & Consulting Services  
แนวโน้มการแข่งขัน 
 การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากการขยายตัวของอุปทานในตลาด 
โดยหากพิจารณาโครงการพัฒนาศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่ได้มีการประกาศแผนการลงทุน
แล้ว จะมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จรวมพื้นที่ทั้งสิ้น 1,616,668 ตารางเมตร ภายใน 2-3 ปี  
ข้างหน้า ส่งผลให้พื้นที่ค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเป็น 7,937,124 ตารางเมตร โดย  
รูปแบบโครงการส่วนใหญ่เป็นลักษณะของ community mall ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมือง (midtown) 
และชานเมือง (suburbs)  
 นอกจากแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานตลาดศูนย์การค้า การแข่งขันในกลุ่ม  
ร้านสะดวกซื้อก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยบริษัทต่างๆในกลุ่มธุรกิจมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง 
อาทิเช่น กลุ่มซีพีออล มีแผนการขยายสาขาเป็น 10,000 สาขา ภายในปี 2561 กลุ่มแฟมิลี่มาร์ท  
มีแผนการขยายสาขาเป็น 3,000 สาขา ภายในปี 2560 เป็นต้น 
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ผลการดำเนินงานของ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
รังสิตและโครงการซูซูกิอเวนิวรัชโยธินในปี2556 
อัตราการเช่า
 ในปี 2556 ที่ผ่านมาอัตราการเช่า โครงการศูนย์การค้าและบันเทิงทั้ง 3 แห่งของกองทุน  
มีอัตราการเช่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยมีอัตราการเช่าเกือบเต็มตลอดในทุกไตรมาส เว้นว่าง  
ตามการหมุนเวียนของผู้เช่าที่หมดอายุสัญญาเช่าและผู้เช่าใหม่ที่เข้าใช้พื้นที่ตกแต่งร้านค้า เว้นแต่
โครงการเมเจอร์รัชโยธินที่มีปัญหาของผู้เช่าราย บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) 
ทำให้อัตราการเช่าในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ต่ำกว่าปกติ และเริ่มกลับมาอยู่ในระดับเดิมหลังจาก  
มีผู้เช่ารายใหม่ คือ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เข้ามาเช่าพื้นที่ดังกล่าวในช่วงกลางไตรมาส 3  
และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราการเช่าของตลาดพื้นที่ค้าปลีกจากการสำรวจโดยบริษัท ซีบี  
ริชาร์ด เอลลิส พบว่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ของกองทุน มีอัตราการเช่าสูงกว่า  
ค่าเฉลี่ยของตลาดโดยตลอดทั้ง 4 ไตรมาสของปี 2556 ที่ผ่านมา ส่วนโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
รัชโยธิน มีอัตราการเช่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดเฉพาะ ไตรมาสที่ 3 และ 4 ส่วนไตรมาสที่  
1 และ 2 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด เนื่องจากผลกระทบของผู้เช่าราย บริษัท แคลิฟอร์เนีย  
ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ปิดกิจการลง โครงการซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีอัตรา  
การเช่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 และ 4 จากผลกระทบของสัญญาเช่าของ
ผู้เช่ารายย่อยที่หมดอายุลง  
 ปี2556
 อัตราการเช่า(%) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 89.5% 89.5% 96.7% 99.8% 
ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 99.6% 99.8% 96.4% 91.7%  
Retail Market - Midtown : Grade A 98.4% 98.5% 98.4% 98.5%  
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต 98.6% 98.9% 97.8% 99.5%  
Retail Market - Suburban : Grade A 98.9% 98.5% 97.9% 97.9%  
OVERALL Retail Market - Midtown 95.9% 95.6% 94.6% 96.2% 
OVERALL Retail Market - Suburban 98.0% 97.4% 97.1% 96.5%  

 ที่มา : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ CBRE Research & Consulting Services 
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อัตราค่าเช่า
 ผู้เช่าของโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต  
แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้เช่าระยะสั้นที่เป็นผู้เช่ารายย่อย และกลุ่มผู้เช่าระยะยาว  
ที่ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนท์ เช่น โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง ฟิตเนส และ
สำนักงาน โดยลูกค้ากลุ่มนี้มีระยะเวลาการเช่ายาวและเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงมีอัตราค่าเช่า  
เฉลี่ยต่ำกว่าผู้เช่าระยะสั้นที่เป็นกลุ่มร้านค้ารายย่อย เช่นเดียวกับโครงการซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  
ที่มีผู้เช่ากลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้เช่าระยะสั้นซึ่งเป็นผู้เช่ารายย่อย และผู้เช่าระยะยาวซึ่งเช่าพื้นที่
ขนาดใหญ่บนอาคารจอดรถยนต์เป็นพื้นที่สำนักงาน ผู้เช่าประเภทนี้จึงมีอัตราค่าเช่าต่ำกว่า  
ผู้เช่าระยะสั้นเช่นเดียวกัน  
 ค่าเช่าเฉลี่ย ปี2556
 (บาท/ตารางเมตร/เดือน) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4  
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน
 โรงภาพยนตร์ 365 417 385 389 
 โบว์ลิ่ง 310 156 167 164 
 สำนักงาน 410 410 431 442 
 WE Fitness - - 108 595 
 ผู้เช่ารายย่อย 1,228 1,187 1,027 1,012 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต
 โรงภาพยนตร์ 365 469 389 389 
 โบว์ลิ่ง 310 233 245 246 
 ผู้เช่ารายย่อย 1,192 1,217 1,157 1,168 
ซูซูกิอเวนิวรัชโยธิน
 สำนักงาน 105 105 105 105 
 ผู้เช่ารายย่อย 921 910 937 984  

 ที่มา : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  
 ในปี 2556 กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่าลดลงจาก 2 ส่วน คือ 1. จากการล้มละลายของ  
บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุนในพื้นที่ 
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (รัชโยธิน) พื้นที่ชั้น G, 2, 3 และ 4 รวมจำนวนพื้นที่ประมาณ 
2,584.50 ตารางเมตร ทำให้พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้เช่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 จนกระทั่งช่วงกลาง
เดือนสิงหาคม 2556 ได้มีผู้เช่ารายใหม่ คือ บจ. วี ฟิตเนส เข้ามาเช่าพื้นที่ดังกล่าว กองทุนจึงเริ่ม
กลับมาได้รับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากการให้เช่าพื้นที่ ในส่วนนี้ 2.จากการปรับลดค่าเช่า  
พื้นที่เช่าโบว์ลิ่งเป็นการชั่วคราวให้กับ บจ. เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ถึง 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

ธันวาคม 2556 ในอัตรา 50% สำหรับโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ 25% สำหรับ
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต อย่างไรก็ดีทางกองทุนยังมีรายได้ค่าเช่าจากพื้นที่อื่นเข้ามา
ชดเชยการลดลงของค่าเช่าทั้ง 2 ส่วน ทำให้รายได้โดยรวมของกองทุนปรับตัวสูงขึ้น และสามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ดีเมื่อเทียบกับประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา  

รายได้จากค่าเช่าของโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิตและซูซูกิอเวนิวรัชโยธินปี2556
 

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

ล้านบาท

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

-
Q12013 Q22013 Q32013 Q42013

50.58 50.50 51.78 55.11

30.51 32.02 28.10 29.58

27.15 27.10 26.29 26.40

ที่มา : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 

ผู้เช่ารายย่อย
46%

โรงภาพยนต์
28%

โบว์ลิ่ง
10%

สำนักงาน
8%

WEFitness
8%

โรงภาพยนต์
44%

ผู้เช่ารายย่อย
38%

โบว์ลิ่ง
17%

สัดส่วนรายได้ค่าเช่า

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธินปี2556

สัดส่วนรายได้ค่าเช่า

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิตปี2556

ที่มา : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
 สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 457.83 ล้านบาท โดยเป็น
รายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน 445.42 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ย จำนวน 5.02 ล้านบาท 
และรายได้อื่น อีกจำนวน 7.39 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 122.31 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ต้นทุนการให้เช่าและบริการ จำนวน 61.27 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
จำนวน 52.03 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหารรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอีกจำนวน 
9.01 ล้านบาท ส่งผลให้ในรอบการดำเนินงาน 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวม 
มีรายได้จากการลงทุนสุทธิคิดเป็นจำนวน 335.52 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการกำไรสุทธิ 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจำนวน 4.99 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 กองทุนรวมจึง
มีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 340.52 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 3,982.7 ล้านบาท หรือ 12.0690 บาทต่อหน่วย  
 ในรอบการการดำเนินงานของปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกอง
ทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น  
4 ครั้ง โดยเป็นการปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 - 31 มีนาคม 2556 
ในอัตราหน่วยละ 0.25 บาท ซึ่งได้จ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 - 30 มิถุนายน 2556 ในอัตรา 0.245 
บาทต่อหน่วย โดยจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ปันผลสำหรับผล  
การดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556 ในอัตรา 0.23 บาทต่อหน่วย 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่า

ซูซูกิอเวนิวรัชโยธินปี2556

ผู้เช่ารายย่อย
96%

สำนักงาน
4%

ที่มา : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

ซึ่งได้จ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 ในอัตรา 0.265 บาทต่อหน่วย ซึ่งจ่ายให้กับ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 
2556 ทั้งสิ้นในอัตรา 0.99 บาทต่อหน่วย หรือเท่ากับ 326.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่
ร้อยละ 9.9 ต่อปี เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) ที่ 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 
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รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

ณ31ธันวาคม2556
 
 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3,819,000,000.00 95.89 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 255,485,884.07 6.41 
รายได้ค่าเช่าค้างรับ 12,285,836.65 0.31 
ลูกหนี้อื่น 402,982.76 0.01 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 8,018,694.30 0.20 
สินทรัพย์อื่น 2,476,539.38 0.06 
รวมทรัพย์สิน 4,097,669,937.16 102.88
หนี้สิน (114,879,638.30) (2.88)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,982,790,298.86 100.00

 
 

สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
ณวันที่31ธันวาคม2556 

มูลค่าทรัพย์สิน 4,097,669,937.16 บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,982,790,298.86 บาท 
จำนวนหน่วย 330,000,000.0000 บาท 
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 12.0690 บาท 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์(MJLF) 
 ในการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
ไลฟ์สไตล์ 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  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ใน กองทุนรวมมีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
งานสาธารณูปโภค 
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของ สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ 
กองทุนรวมฯ อาคารจอดรถยนต์รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารจอดรถยนต์   
  เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2580 และลงทุนใน  
  งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 
  * กองทุนไม่ ได้เข้าลงทุนในพื้นที่ภายใต้สัญญาเช่าแบบมีค่าตอบแทน  
   สิทธิการเช่า จำนวน 1,921 ตารางเมตร  
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 60,581 ตารางเมตร 
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อาคารโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน(ต่อ) 
พื้นที่ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 58,661 ตารางเมตร 
ครั้งแรก 
ราคาประเมินล่าสุด 2,065 ล้านบาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลด  
  กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 216.36 ล้านบาท 
1ม.ค.56-31ธ.ค.56 
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  
   ที่ดินและอาคารจอดรถยนต์ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอาคารอาคาร  
   โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กับกองทุนรวม 
  4. กำหนดให้เจ้าของที่ดินและอาคารเฉพาะในโครงการ เมเจอร์   
   ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เข้าทำสัญญาซึ่งกำหนดให้กองทุนรวมมี  
   สิทธิซื้อที่ดินหรืออาคารที่เช่าในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถ  
   ใช้สิทธิตามคำมั่นต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก 30 ปี อันเนื่อง  
   มาจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ปฏิเสธการใช้สิทธิต่อสัญญา  
   เช่าที่ดินและอาคารของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดัง  
   ต่อไปนี้ 
   (ก) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามคำมั่นต่ออายุ  
    สัญญาเช่าออกไปอีก 30 ปีอันเนื่องมาจากบริษัท  
    วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ปฏิเสธการใช้สิทธิ  
    ต่อสัญญาเช่าที่ดินของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด  
    ในสัญญาเช่าที่ดินระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท วีรวัฒน์  
    อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กองทุนรวมมีสิทธิซื้อที่ดิน  
    ดังกล่าวจากบริษัท วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้  
    ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

ภาระผูกพัน(ต่อ)   1. ชำระค่าตอบแทนในราคา 100,000,000 บาท รวมกับ   
     เงินมัดจำคำมั่นในการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวในช่วง   
     30 ปีที่สองซึ่งกองทุนรวมชำระล่วงหน้าให้แก่  
     บริษัท วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ เงินมัดจำ   
     คำมั่นมีจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของค่าเช่ารวม  
     ที่กองทุนจ่ายตามสัญญาเช่าดังกล่าว 
    2. บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด อาจพิจารณาให้  
     กองทุนรวมมีสิทธิซื้อที่ดินและอาคารจอดรถยนต์  
     รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารจอด  
     รถยนต์จากบริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด เมื่อครบ  
     ระยะเวลา 60 ปี ภายใต้สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร  
     จอดรถยนต์ดังกล่าว ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท  
     รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด โดยกองทุนรวมต้องชำระ  
     ค่าตอบแทนให้แก่บริษัท รัชโยธินซีนีม่า จำกัด   
     เท่ากับราคาตลาดของที่ดินดังกล่าว ณ วันที่กองทุนรวม   
     ใช้สิทธิ 
    (ข) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามคำมั่นต่ออายุ  
    สัญญาเช่าออกไปอีก 30 ปีอันเนื่องมาจากบริษัท รัชโยธิน   
    ซีนีม่า จำกัด ปฏิเสธการใช้สิทธิต่อสัญญาเช่าที่ดินและ  
    อาคารจอดรถยนต์ของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด  
    ในสัญญาเช่าที่ดินและอาคารจอดรถยนต์ดังกล่าว  
    ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด ให้  
    กองทุนรวมมีสิทธิซื้อที่ดินดังกล่าวจากบริษัท รัชโยธิน  
    ซีนีม่า จำกัด ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
    1. ชำระค่าตอบแทนในราคา 10,000,000 บาท รวมกับ  
     เงินมัดจำคำมั่นในการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวในช่วง   
     30 ปีที่สองซึ่งกองทุนรวมชำระล่วงหน้าให้แก่บริษัท   
     รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด ทั้ งนี้ เงินมัดจำคำมั่น  
     มีจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของค่าเช่ารวมที่  
     กองทุนจ่ายตามสัญญาเช่าดังกล่าว 

อาคารโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน(ต่อ)
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อาคารโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน(ต่อ)

ภาระผูกพัน(ต่อ)   2. บริษัท วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจพิจารณา  
     ให้กองทุนรวมมีสิทธิซื้อที่ดินจากบริษัท วีรวัฒน์  
     อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อครบระยะเวลา 60 ปี   
     ภายใต้สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ระหว่างกองทุนรวม  
     กับบริษัท วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย  
     กองทุนรวมต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัท  
     วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่ากับราคาตลาด  
     ของที่ดินดังกล่าว ณ วันที่กองทุนรวมใช้สิทธิ 
   (ค) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามคำมั่นต่ออายุ  
    สัญญาเช่าออกไปอีก 30 ปีอันเนื่องมาจากบริษัท รัชโยธิน   
    เรียลตี้ จำกัด ปฏิเสธการใช้สิทธิต่อสัญญาเช่าอาคาร  
    ของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเช่า  
    อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ระหว่าง  
    กองทุนรวม กับ บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด ให้กองทุนรวม   
    มีสิทธิซื้ออาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน   
    จากบริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด โดยให้ถือเอาเงิน  
    มัดจำคำมั่นในการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวในช่วง 30 ปี  
    ที่สองซึ่งกองทุนรวมชำระล่วงหน้าให้แก่บริษัท รัชโยธิน   
    เรียลตี้ จำกัด เป็นค่าตอบแทนในการซื้ออาคารดังกล่าว   
    ทั้งนี้ เงินมัดจำคำมั่นมีจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของ  
    ค่าเช่ารวมที่กองทุนจ่ายตามสัญญาเช่าดังกล่าว 
 
 • โครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต 

อาคารโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต 
ประเภทการใช้งาน ไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ 
  (Lifestyle Entertainment Complex)  
ที่ตั้ง 439 หมู่2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี  
โฉนดที่ดินเลขที่ 13033  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) 14-1-7.8  
ที่ดินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน(ไร่) 10-0-7.8 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

อาคารโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต(ต่อ) 
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 689 ล้านบาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)  
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลด  
  กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 120.99 ล้านบาท 
1ม.ค.56-31ธ.ค.56 
ภาระผูกพัน 1. ให้มีการจำนอง โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้   
   จำกัด จำนองอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต กับ  
   กองทุนรวม 
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 • 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 
		 ° กรรมสิทธิ์ในงานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อ  
   การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร 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 
 



20

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

 อาคารโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ซูซูกิอเวนิวรัชโยธิน(ต่อ) 
ราคาประเมินล่าสุด 1,065 ล้านบาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลด  
  กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 115.62 ล้านบาท 
1ม.ค.5631ธ.ค.56 
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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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2556ถึงวันที่31ธันวาคม2556

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 7,211.11 0.18 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 (Property Management Fee) 40,174.88 1.01 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 848.37 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 2,545.10 0.06 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 (Operation Fee) 9,708.90 0.24 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 900.00 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 
 (Market Valuation Fee) 500.22 0.01 
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 49,903.31 1.26 
ค่าธรรมเนียมผู้รับประกันการจำหน่าย (Underwriter Fee) 3,254.58 0.08 
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Fee) 619.06 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
 (Set up Fund Expense) 199.29 0.01 
ค่าเบี้ยประกัน (Insurance Expense) 3,770.46 0.10 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 181.37 0.00 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 14.12 0.00 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 2,481.05 0.06  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 122,311.82 3.07 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 
 ตามที่ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) 
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแล
ประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์ โดยถูกต้องตามที่ควร  
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 
 
 
  
 (นางศศนันท์ สิรวิชญ์) 
 ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการกองทุน ฝ่ายบริการหลักทรัพย์ 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 24 มกราคม 2557 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และ
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี  
ที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
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 ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบ  
การเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสม
เหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบ
การเงินโดยรวม  
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดำเนินงาน  
และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงิน 
 
 
 
สกุณา แย้มสกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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งบดุล

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 หมายเหต ุ บาท บาท 
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุนในปี พ.ศ. 2556 : 
 3,255 ล้านบาท และ พ.ศ. 2555 : 3,447 ล้านบาท) 6 3,819,000,000 4,005,824,849 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7, 12 255,485,884 30,428,229 
ลูกหนี้ค่าเช่า     12 12,285,837 32,892,758 
ลูกหนี้อื่น      12 402,983 304,384 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี  8 8,018,694 12,050,132 
สินทรัพย์อื่น      2,476,539 582,718 
รวมสินทรัพย์      4,097,669,937 4,082,083,070 
 
   หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่น      12 23,713,029 21,159,876 
เงินมัดจำรับจากลูกค้า  12 84,556,078 93,636,460 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างชำระ  1,778,756 1,809,086 
หนี้สินอื่น       4,831,775 3,104,781 
รวมหนี้สิน       114,879,638 119,710,203  
สินทรัพย์สุทธิ      3,982,790,299 3,962,372,867  
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 9 3,300,000,000 3,300,000,000 
กำไรสะสม     9 682,790,299 662,372,867  
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 12.0690 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2556 
 (พ.ศ. 2555 : 12.0071 บาทต่อหน่วย) คำนวณจากหน่วยลงทุนที่ 
 จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 330,000,000 หน่วย)  3,982,790,299 3,962,372,867 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556

 
  พื้นที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯเช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ6)
 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 
    จอดรถยนต์รวมถึงงานระบบ 
    สาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000 
  - กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค  126,987,600 
  - ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ  19,602,546 
  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ  38,576,397 
      1,629,080,543 2,065,000,000 54.07 
 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  15,441,235 
      647,031,733 689,000,000 18.04 
 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 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556

 
  พื้นที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯเช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ6)
 สิทธิการเช่าในโครงการ (ต่อ) 
  - กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค  96,710,000 
  - ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ  8,861,150 
  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ  6,984,155 
      978,670,305 1,065,000,000 27.89  
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  3,254,782,581 3,819,000,000 100.00  
รวมเงินลงทุน   3,254,782,581 3,819,000,000 100.00  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2555

 
  พื้นที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯเช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ6)
 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 
    จอดรถยนต์รวมถึงงานระบบ 
    สาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000 
  - กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค  126,987,600 
  - ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ  19,602,546 
  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ  36,177,902 
      1,626,682,048 2,026,000,000 50.58 
 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  2,369,011 
      633,959,509 725,000,000 18.10 
 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 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2555

 
  พื้นที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯเช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ6)
  - กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค  96,710,000 
  - ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ  8,861,150 
  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ  2,450,588 
      974,136,738 1,043,000,000 26.04  
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์    3,234,778,295 3,794,000,000 94.72  
  วันครบอายุ 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ตั๋วแลกเงินธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
  จำกัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ย 
  ร้อยละ 3.00 3 มกราคม 2556 22,000,000 22,000,000 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
  งวดที่ 39/91/55 3 มกราคม 2556 49,992,494 49,992,494 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
  งวดที่ 28/182/55 17 มกราคม 2556 139,832,355 139,832,355  
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์  211,824,849 211,824,849 5.28  
รวมเงินลงทุน   3,446,603,144 4,005,824,849 100.00 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
 
  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
 หมายเหตุ บาท บาท
รายได้จากการลงทุน
 รายได้ค่าเช่าและบริการ 12 445,421,903 442,991,625 
 รายได้ดอกเบี้ย    5,020,995 7,172,359 
 รายได้อื่น      7,390,649 1,059,032 
  รวมรายได้     457,833,547 451,223,016  
ค่าใช้จ่าย
 ต้นทุนการให้เช่าและบริการ  49,903,308 51,492,610 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 11, 12 7,211,110 7,190,935 
 ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 11, 12 848,366 845,992 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11, 12 2,545,098 2,537,977 
 ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 11, 12 40,174,879 39,683,683 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   1,250,000 940,000 
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย 8 4,031,437 4,042,482 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  9,708,900 9,356,747 
 ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย  3,770,458 5,896,850 
 ค่าใช้จ่ายอื่น     2,868,273 5,032,536 
  รวมค่าใช้จ่าย    122,311,829 127,019,812  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   335,521,718 324,203,204  
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 6 4,995,714 34,066,070  
 รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน  4,995,714 34,066,070  
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  340,517,432 358,269,274 



31
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
 
  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
 หมายเหตุ บาท บาท
 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   335,521,718 324,203,204 
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 6 4,995,714 34,066,070  
การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการดำเนินงาน  340,517,432 358,269,274 
จ่ายเงินปันผล     10 (320,100,000) (321,750,000)  
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี  20,417,432 36,519,274 
สินทรัพย์สุทธิต้นปี    3,962,372,867 3,925,853,593  
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี    3,982,790,299 3,962,372,867 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 หมายเหต ุ บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี  340,517,432 358,269,274 
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงานให้เป็นเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน : 
 ส่วนลดรับจากเงินลงทุน  (305,926) (1,498,046) 
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย 8 4,031,437 4,042,482 
 การซื้อเงินลงทุน    (1,136,554,311) (2,149,310,775) 
 การขายเงินลงทุน    1,328,680,801 2,130,050,042 
 ลูกหนี้ค่าเช่าลดลง    20,606,921 7,241,027 
 ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น    (98,599) (30,252) 
 สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (591,324) 13,956 
 เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  2,553,153 (1,648,922) 
 เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (9,080,382) 2,927,769 
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างชำระลดลง  (30,330) (88,260) 
 หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น    1,726,994 255,487 
 รายได้ดอกเบี้ย    (5,020,995) (7,172,359) 
 เงินสดรับจากดอกเบี้ย   3,718,497 7,360,522 
 รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน  (4,995,714) (34,066,070)  
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  545,157,655 316,345,875  
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
 จ่ายเงินปันผล    10 (320,100,000) (321,750,000)  
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (320,100,000) (321,750,000)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ  225,057,655 (5,404,125) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  30,428,229 35,832,354  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันสิ้นป ี  255,485,884 30,428,229 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
 
1. ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ 

 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (“กองทุนรวมฯ”) 
เป็นโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
โครงการได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดย  
ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 
จำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่  
ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  
 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 
2550 เป็นต้นไป  
 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ 
กองทุนรวมฯ และมีบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์  
 งบการเงนินี้ ไดร้บัการอนมุตัจิากฝา่ยบรหิารของบรษิทัจดัการฯ เมือ่วนัที ่ 13 กมุภาพนัธ ์
พ.ศ. 2557 
 

2. นโยบายการบัญชี 
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดังต่อไปนี้  
2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลัก
เกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับ
กิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” งบการเงินหลักคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่
สำคัญ ซึ่งเป็นแบบที่สมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงิน ยกเว้นตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี  
 การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำ
ขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกองทุนรวมฯไปถือปฏิบัติ และต้อง
เปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ เกี่ยวกับข้อ
สมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 4  
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษา
ไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบ
การเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก  

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความ
มาตรฐานการบัญชีใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 
1) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มีดังนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21  เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 (ปรับปรุง 2552)   ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  
   ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน  

 ผู้บริหารของกองทุนรวมฯ ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 
และฉบับที่ 21 ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ ยกเว้น มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กำหนดการนำเสนอส่วนงานดำเนินงานในลักษณะเดียว
กับรายงานนำเสนอให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ข้อมูลจำแนก
ตามส่วนงานได้เปิดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น  
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2) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกองทุนรวมฯ ยังไม่ ได้นำมาถือ
ปฏิบัติ 

 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 
  (ปรับปรุง 2555) 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด 
  (ปรับปรุง 2555) 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 
  (ปรับปรุง 2555) 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า 
  (ปรับปรุง 2555) 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ 
  (ปรับปรุง 2555) 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  (ปรับปรุง 2555) 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 

 (ปรับปรุง 2555)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล   

 (ปรับปรุง 2555)  หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
  (ปรับปรุง 2555) 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
  (ปรับปรุง 2555) 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
  (ปรับปรุง 2555) 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  (ปรับปรุง 2555)  
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
   ฉบับที่ 2(ปรับปรุง 2555)  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การรวมธุรกิจ 
  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อ  

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)  ขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)   
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวัน
ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

 
 การตีความมาตรฐานการรายงาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น 
  ทางการเงินฉบับที่ 1  จากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน 
    ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 การตีความมาตรฐานการรายงาน เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย 
  ทางการเงินฉบับที่ 4  สัญญาเช่าหรือไม่ 
 การตีความมาตรฐานการรายงาน เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน 
  ทางการเงินฉบับที่ 5  การรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุง  

   สภาพแวดล้อม 
 การตีความมาตรฐานการรายงาน เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน 
  ทางการเงินฉบับที่ 7  การบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน   

   ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี  
   เงินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงาน เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
  ทางการเงินฉบับที่ 10 
 การตีความมาตรฐานการรายงาน เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
  ทางการเงินฉบับที่ 12  
 การตีความมาตรฐานการรายงาน เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
  ทางการเงินฉบับที่ 13  
 การตีความมาตรฐานการรายงาน เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให ้
  ทางการเงินฉบับที่ 17  เจ้าของ 
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 การตีความมาตรฐานการรายงาน เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
  ทางการเงินฉบับที่ 18 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน 
  ฉบับที่ 15 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการ 
   ฉบับที่ 27  ที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตาม  

   สัญญาเช่า 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง 
   ฉบับที่ 29  สัมปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 
  ฉบับที่ 32  
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบ  

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย  
 ผู้บริหารของกองทุนรวมฯได้ประเมินและเห็นว่าการปรับปรุงมาตรฐาน

การบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ
ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน  

2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
กระแสรายวันกับธนาคารเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุครบกำหนด
ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา  

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทจัดการฯ กำหนด
ราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ ในงบการเงินงวดแรกที่ ได้ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์มาโดยใช้ราคาทุนจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และจะกำหนด
ราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดถัดไปโดยใช้ราคาประเมิน 
โดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะจัดให้มีการประเมินค่าทุกสองปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าเพื่อซื้อ 
หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปีนับแต่วันที่มีการ
ประเมินค่าครั้งล่าสุด บริษัทจัดการฯ จะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใด
รายหนึ่งให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อ
เกิน 2 ครั้ง 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อัตราผลตอบแทน 
ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยซึ่งคำนวณตามลำดับ ดังนี้  
1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือ ราคาหรืออัตราผลตอบแทน

เสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง  
 เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุครบกำหนด
ภายใน 90 วัน แสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคง
เหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ตามที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรือ
อัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่
วันที่ลงทุน  
 กองทุนรวมฯ บันทึกกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนในงบ
กำไรขาดทุน  
 กองทุนรวมฯ จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้น
อาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืน กองทุนรวมฯ จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในงบกำไรขาดทุน  
 ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ ได้รับจากการ
จำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบ
กำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้  

2.5 ลูกหนี้ค่าเช่า
 ลูกหนี้ค่าเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วย
จำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอด
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ค่าเช่าหนี้สูญที่เกิด
ขึ้นจะรับรู้ ไว้ในกำไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ  
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2.6 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ค่า
ธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายรอการตัด
บัญชีจะทยอยตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี  

2.7 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
 กองทุนรวมฯ รับรู้รายได้ค่าเช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  
 ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงของสัดส่วนเวลาและอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจนถึงวันครบอายุและ
พิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของ  
กองทุนรวมฯ  

2.8 ภาษีเงินได้
 กองทุนรวมฯ นี้เป็นกองทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย 
จึงไม่มีสำรองภาษีเงินได้นิติบุคคลบันทึกไว้ในงบการเงินนี ้
 

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทจัดการฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง  

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

 ทั้งนี้ กำไรสุทธิและกำไรสะสมดังกล่าวข้างต้น เป็นกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เกิดขึ้น
จริงที่ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้  

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

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุน 
ระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล 
ในครั้งนั้น และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่าย  
ในปีสิ้นปีบัญช ี 
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 บริษัทจัดการฯ ได้แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลด
ทุนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 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 
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  
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 การลดทุน  
1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี   
 ดังต่อไปนี้  

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

 หากบริษัทจัดการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน   
 บริษัทจัดการฯ จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย  
 การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
 
2) บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของ   
 กองทุนรวมฯ 
 

4. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 
 การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อ
เนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึง
เหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
คำนวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบัน รวมถึง  
ค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ อัตราคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะ
ตลาดปัจจุบันในเรื่องมูลค่าของการเงินและปัจจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีอัตราคิดลด
ระหว่างร้อยละ 12 ถึง 13 ต่อปี 
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5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน  
 ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ 
หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ 
ขนาดใหญ่จำนวน 3 โครงการคือ โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โครงการ เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และโครงการ ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีราย
ละเอียดการลงทุนดังต่อไปนี ้ 
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 วันทำสัญญาเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,571 ล้านบาท  

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 
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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 วันทำสัญญาเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 963 ล้านบาท  
 ในระหว่างปี กองทุนรวมฯ ใช้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
ผลจากการประเมินราคาทำให้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เท่ากับ 3,819 ล้านบาท และทำให้มีกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการวัดค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 4.99 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกไว้ในงบกำไร
ขาดทุน รายละเอียดการประเมินราคาแสดงในตารางดังนี ้
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ดังต่อไปนี้  

  เงินต้น(บาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี(ร้อยละ)
 ธนาคาร พ.ศ.2556 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2555 

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 กระแสรายวัน  2,993,756 3,091,222 - - 
ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้ง 
 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 ออมทรัพย์   335,838 384,584 0.10 0.10 
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 
 ออมทรัพย์   49,029,453 10,706,623 1.93 2.20 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์   172,647,123 - 2.00 - 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์   30,477,669 16,243,881 0.50 0.62 
 กระแสรายวัน  2,045 1,919 - - 
      255,485,884 30,428,229 
 

8. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
     
  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
  บาท บาท 
  ยอดต้นปี     12,050,132 16,092,614 
  การเพิ่มขึ้นในระหว่างปี  -  - 
  ตัดจำหน่ายระหว่างปี  (4,031,438) (4,042,482) 
  ยอดสิ้นปี     8,018,694 12,050,132  
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9. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนออก
จำหน่ายและชำระแล้วมีจำนวน 330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  
 รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนมีดังนี้ 
 พ.ศ.2556

  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 
 

 พ.ศ.2555
  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 

 
 รายการเคลื่อนไหวของกำไรสะสมมีดังนี้  

  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
  บาท บาท 
  ยอดต้นปี     662,372,867 625,853,593 
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ  335,521,718 324,203,204 
  กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน  4,995,714 34,066,070 
  จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10)  (320,100,000) (321,750,000) 
  ยอดสิ้นปี     682,790,299 662,372,867  
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10. เงินปันผล 
 รายละเอียดเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดังต่อไปนี้ 
 
    อัตราต่อ

    หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน

ครั้งที่ ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่จ่าย บาท ล้านบาท 
 1 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 0.245 80.85 

 2 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 0.250 82.50 

 3 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 11 กันยายน พ.ศ. 2556 0.245 80.85 

 4 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2556 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 0.230 75.90 

     320.10 

 
 รายละเอียดเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีดังต่อไปนี้ 
 
    อัตราต่อ

    หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน

ครั้งที่ ผลการดำเนินงานสำหรับงวด วันที่จ่าย บาท ล้านบาท 
 1 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 0.240 79.20 

 2 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 0.250 82.50 

 3 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 7 กันยายน พ.ศ. 2555 0.250 82.50 

 4 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2555 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 0.235 77.55 

     321.75 

 
11. ค่าใช้จ่าย 

 บริษัทจัดการฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์  
ดังต่อไปนี้  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 บริษัทจัดการฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด  
ในทำนองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ คำนวณโดยบริษัทจัดการฯ 
และรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนอง
เดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวมฯ ที่คำนวณโดยบริษัทจัดการฯ และ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เป็นต้น  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่คำนวณโดยบริษัทจัดการฯ และรับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์  
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 ์
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12. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจ
ควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯ รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย
และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกองทุนรวมฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น  
 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ 
แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ซึ่งถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33  
 รายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้  

ก) รายได้
  สำหรบัปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม
  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
  บาท บาท
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
   รายได้ค่าเช่าและบริการ  160,667,536 148,824,566  

ข) ค่าใช้จ่าย
  สำหรบัปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม
  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
  บาท บาท 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์  40,174,879 39,683,683  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  7,211,110 7,190,935  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  2,545,098 2,537,977  
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  848,366 845,992 
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ค) ยอดค้างชำระณวันที่31ธันวาคมที่เกิดจากการขายและซื้อบริการ
  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
  บาท บาท 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่น  3,732,079 11,425,750 
 เจ้าหนี้อื่น    12,164,452 9,897,560 
 เงินมัดจำค่าเช่า  4,955,912 4,944,912  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
 เจ้าหนี้อื่น    1,203,617 610,614  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 7)  30,479,714 16,245,800 
 เจ้าหนี้อื่น    424,806 215,511  
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 7)  335,838 384,585 
 เจ้าหนี้อื่น    141,602 71,837 
 

13. การจัดการความเสี่ยง 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ 
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
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จำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ ได้บันทึกในงบการเงินแล้ว ซึ่งประเมินจากประสบการณ์  
การชำระเงินในอดีต เงินมัดจำรับจากลูกค้าและปัจจัยอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ  
มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวมฯ ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
 

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนเป็นจำนวน 2,465 ล้านบาท 
โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 62.20 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี  
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนเป็นจำนวน 4,279 ล้านบาท 
โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 108.27 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป ี
 

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

16. ภาระผูกพัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพันระยะ
ยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและพื้นที่จอดรถ จำนวนเงินขั้นต่ำที่ผูกพันต้องจ่ายในอนาคตตาม
สัญญาเช่าดังกล่าว มีดังนี้  

  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
  บาท บาท 

 ไม่เกิน 1 ปี   7,986,000 9,186,000 
 2 - 5 ปี    35,737,350 34,206,700 
 มากกว่า 5 ปี   100,763,169 110,279,819 
       144,486,519 153,672,519 
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17. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน
รวมฯ ได้มีมติให้กองทุนรวมฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.265 บาท 
รวมเป็นเงิน 87.45 ล้านบาท โดยกองทุนรวมฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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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 15/9/51 12/12/51 12/3/52 12/6/52 14/9/52 
 
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 12/3/53 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 รวม
บาท/หน่วย 0.2300 5.8680 
วันจ่ายเงินปันผล 11/12/56 

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 
กัณฑสิทธิ์ ยงกฤตมุข 
ประเสริฐ ขนบธรรมชัย 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
มนต์ชัย อนันตกูล 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์
เมเจอร์ซนีเีพลก็ซ์ไลฟส์ไตล์

สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2556ถงึวนัที่31ธนัวาคม2556
 

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 
 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 

(Closed-end property fund) 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ (Indefinite) 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 26 มิถุนายน 2550 
มูลค่าโครงการเริ่มแรก 3,300 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 330 ล้านหน่วย 
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างประเทศ  
และนิติบุคคลในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือ
เช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบสาธารณูปโภค โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ
การเช่า อสังหาริมทรัพย์และงานระบบสาธารณูปโภค และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
และงานระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจำหน่าย 
อสังหาริมทรัพย์และงานระบบสาธารณูปโภคที่กองทุนรวมได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการดำเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาต
ก่อสร้าง และ/หรือดำเนินการขอใบอนุญาตอื่น ๆ และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
เพื่อการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์และงานระบบสาธารณูปโภค และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น 
และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
 
นโยบายการลงทุน
 การลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม

บริษัทจัดการได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าในอาคารไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ 
ขนาดใหญ่ (Lifestyle Entertainment Complex) จำนวน 2 โครงการ คือ อาคารโครงการ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต 

 การลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่1
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้มีมติอนุมัติให้กองทุน
รวมเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของ
โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน เป็นระยะเวลา 30 ปี รวมถึงการซื้อ
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ทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
ซึ่งโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ใกล้สี่แยก
รัชโยธิน เป็นอาคารศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall) โดยมีข้อโดดเด่น 
ที่แตกต่างจากศูนย์การค้าแบบดั้งเดิม คือ เป็นรูปแบบของศูนย์การค้าที่เน้นความสะดวก  
เป็นหลักเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในชุมชน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ประกอบด้วยร้านค้าย่อยจำนวน  
มากกว่า 72 ร้าน  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง  
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก  
การประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้  

 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะ
เวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น  
 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น  
 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

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. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการ 
 2. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นางนพวรรณ เจิมหรรษา กรรมการ 
 4. นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา กรรมการ 
 5. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 3. นายประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 




