
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
 
 
ความเห็น 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย  ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (กองทุนรวมฯ)  
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงนิท่ีตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมฯ ขา้งต้นน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูล 
ทางการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนรวมฯ 
ตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินท่ีกาํหนดโดย 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้ระบุเร่ืองการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นเร่ืองสําคญัในการ
ตรวจสอบและไดน้าํเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองน้ี 



เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 

 

อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 4 เร่ืองการ
ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ขอ้สมมติฐานและการใช้
ดุลยพินิจ และขอ้ท่ี 7 เร่ืองเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมฯ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีจํานวน 
3,854 ลา้นบาท และรับรู้ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
วดัมูลค่าเงินลงทุนจาํนวน 5 ลา้นบาท ท่ีแสดงอยู่ภายใต้
ในงบกาํไรขาดทุน เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์อง
กองทุนรวมฯ คือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนถูกประเมิน
โดยผู ้ประเมินอิสระ  และใช้วิ ธีค ํานวณจากรายได ้
(Income approach)  
 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมฯ ใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐานในการ
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมหลายอยา่ง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานในการประมาณการใน
เร่ืองของอตัราการใหเ้ช่าพื้นท่ี อตัราค่าเช่าและค่าบริการ 
อตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของธุรกิจ 
 
ขา้พเจา้ให้ความสําคญักบัเร่ืองน้ีเพราะว่าหากดุลยพินิจ
และข้อสมมติฐานท่ีนํามาใช้เกิดการเป ล่ียนแปลง 
แม้ เพี ย ง เล็ ก น้ อ ย  อ าจ ก่ อ ให้ เกิ ด ผล กระทบ ท่ี มี
สาระสําคัญต่อผลประกอบการท่ีแสดงในงบกําไร
ขาดทุนของกองทุนรวมฯ  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย 
จาํกดั (บริษทัจดัการฯ) และผูป้ระเมินอิสระเพ่ือทาํความเขา้ใจ
วิธีการและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัท่ีใช้ในการวดัมูลค่าของเงิน
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
 
ผูป้ระเมินอิสระได้รับการว่าจ้างจากบริษัทจัดการฯ ข้าพเจ้า
ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระและความเป็น
กลางของผูป้ระเมินอิสระโดยการสอบถามถึงรูปแบบ ขอบเขต
ของงานและวิธีการในการประเมินของบริษทัผูป้ระเมิน  
 
ขา้พเจา้ประเมินขอ้สมมติฐานและความถูกตอ้งเหมาะสมของ
ข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งรวมไปถึงอตัราการให้เช่าพื้นท่ี อตัราค่าเช่า
และค่าบริการทั้ งในปัจจุบนัและอนาคต ขนาดของพื้นท่ีให้เช่า 
การไดม้าของสิทธิการเช่าเพิ่มเติม และรายจ่ายฝ่ายทุน โดยการ
ตรวจสอบกบัเอกสารประกอบต่าง ๆ และขอ้มูลในอดีต 
 
ข้าพ เจ้าตรวจสอบอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของ
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ ซ่ึงอตัราดงักล่าวอยู่ในช่วงท่ี
สอดคลอ้งกบัธุรกิจของกองทุนรวมฯ 
 
ขา้พเจา้พิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของบริษทัจดัการฯ และสอบถามเชิงวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้
ของรายการดงักล่าว  
 
จากวิธีการตรวจสอบขา้งตน้ ขา้พเจา้เห็นว่าดุลยพินิจของบริษทั
จัดการฯ และข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับการวัดมูลค่าของ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์หมาะสมเป็นไปตามขอบเขตท่ี 
รับไดข้องประมาณการอยา่งสมเหตุสมผล 
 



ข้อมูลอ่ืน  

บริษทัจัดการฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้ น ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจ้าจะได้รับรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ 
ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบับริษทัจดัการฯ เพ่ือใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
ความรับผดิชอบของบริษัทจัดการฯ ต่องบการเงนิ  

บริษทัจดัการฯ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีบริษทัจดัการฯ พิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ี 
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงิน บริษทัจดัการฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
เวน้แต่บริษทัจดัการฯ มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนรวมฯ หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
บริษทัจดัการฯ มีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกองทุนรวมฯ 
 



 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ 
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญ 
เม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและ
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ 
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ 
กองทุนรวมฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีบริษทัจดัการฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยบริษทัจดัการฯ  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทจัดการฯ และ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึง
การเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนรวมฯ ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  



 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ใ น รู ป แ บ บ ท่ี ทํ า ใ ห้ มี ก า ร นํ า เ ส น อ ข้ อ มู ล โ ด ย ถู ก ต้ อ ง ต า ม ท่ี ค ว ร 



 
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับบริษัทจัดการฯ  เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว  ้ประเด็น 
ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่บริษทัจดัการฯ ว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ได้ส่ือสารกบับริษทัจัดการฯ เก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบับริษทัจดัการฯ ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
สกุณา  แย้มสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 
กรุงเทพมหานคร 
14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 
งบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 


