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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (กองทุนรวมฯ)  
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินของกองทุนรวมฯ ประกอบดว้ย 
• งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
• งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
• งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
• ขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนรวมฯ 
ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินท่ีก าหนดโดย 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ ซ่ึงเป็นไป 
ตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ  
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้ระบุเร่ืองการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบและไดน้ าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองน้ี 



เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 4 เร่ืองการ
ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐานและการใช้
ดุลยพินิจ และขอ้ท่ี 7 เร่ืองเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมฯ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีจ านวน 
3,768 ลา้นบาท และรับรู้ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 94 ล้านบาท ท่ีแสดงอยู่
ภายใตใ้นงบก าไรขาดทุน เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุ นรวมฯ คื อ เงิ นลงทุ น ใน สิ ท ธิ การเช่ า
อสังหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าว 
 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนถูกประเมิน
โดยผู ้ประเมินอิสระ และใช้วิ ธีค  านวณจากรายได ้
(Income approach)  
 

การประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมฯ ใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐานในการ
ประมาณการมูลค่ายติุธรรมหลายอยา่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานในการประมาณการในเร่ือง
ของอัตราการเติบโตของค่าเช่า อัตราการให้ เช่าพ้ืนท่ี 
ประมาณการรายไดค้่าเช่า รายไดอ่ื้นและค่าใช้จ่าย อตัรา 
คิดลดและอตัราการเติบโตของธุรกิจ 
 

ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเพราะว่าหากดุลยพินิจ
และข้อสมมติฐานท่ีน ามาใช้เกิดการเป ล่ียนแปลง 
แม้ เพี ย ง เล็ กน้ อ ย  อ าจ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลก ระทบ ท่ี มี
สาระส าคัญต่อผลประกอบการท่ีแสดงในงบก าไร
ขาดทุนของกองทุนรวมฯ  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย 
จ ากดั (บริษทัจดัการฯ) และผูป้ระเมินอิสระเพื่อท าความเขา้ใจ
วิธีการและข้อสมมติฐานท่ีส าคัญท่ีใช้ในการวัดมูลค่าของ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 

ผูป้ระเมินอิสระได้รับการว่าจ้างจากบริษัทจัดการฯ ข้าพเจ้า
ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระและความเป็น
กลางของผูป้ระเมินอิสระโดยการสอบถามถึงรูปแบบ ขอบเขต
ของงานและวธีิการในการประเมินของบริษทัผูป้ระเมิน  
 

ขา้พเจา้ประเมินขอ้สมมติฐานและความถูกตอ้งเหมาะสมของ
ข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งรวมไปถึงอตัราการเติบโตของค่าเช่า อตัรา
การให้ เช่าพ้ืนท่ี  ประมาณการรายได้ค่าเช่า รายได้อ่ืนและ
ค่าใช้จ่าย ทั้ งในปัจจุบันและอนาคต ขนาดของพ้ืนท่ีให้เช่า  
การไดม้าของสิทธิการเช่าเพ่ิมเติม และรายจ่ายฝ่ายทุน โดยการ
ตรวจทานกบัเอกสารประกอบต่าง ๆ และขอ้มูลในอดีต 
 

ข้าพ เจ้าตรวจทานอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของ
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ ซ่ึงอตัราดงักล่าวอยูใ่นช่วงท่ี
สอดคลอ้งกบัธุรกิจของกองทุนรวมฯ 
 

จากวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่าดุลยพินิจของ
บริษทัจัดการฯ และขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับการวดัมูลค่า
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์หมาะสมเป็นไปตามขอบเขต
ท่ีรับไดข้องประมาณการอยา่งสมเหตุสมผล 



ข้อมูลอ่ืน 
 

บริษัทจัดการฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้ น ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ 
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบับริษทัจดัการฯ เพ่ือใหมี้การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
ความรับผดิชอบของบริษัทจัดการฯ ต่องบการเงนิ  
 

บริษทัจดัการฯ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีบริษทัจดัการฯ พิจารณาวา่จ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ี 
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงิน บริษทัจดัการฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เวน้แต่บริษทัจดัการฯ มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนรวมฯ หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
บริษทัจดัการฯ มีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทุนรวมฯ 
 



ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความ เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ 
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญ 
เม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ 
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ 
กองทุนรวมฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีบริษทัจดัการฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยบริษทัจดัการฯ  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทจัดการฯ 
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ  และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชี 
ของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนรวมฯ ตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  



ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบับริษทัจดัการฯ ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ 
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่บริษทัจดัการฯ วา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ไดส่ื้อสารกบับริษทัจัดการฯ เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับบริษัทจัดการฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน 
งวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณา
ว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า 
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
สินสิริ  ทงัสมบัต ิ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7352 
กรุงเทพมหานคร 
19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบดุล
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม 
(ราคาทุนในปี พ.ศ. 2560 : 3,380 ลา้นบาท
และ พ.ศ. 2559 : 3,366 ลา้นบาท) 6, 7, 8 3,840,777,441 3,921,263,763

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9, 13 225,399,550 248,924,395
ลูกหน้ีค่าเช่า 13 5,476,470 4,389,706
ลูกหน้ีอ่ืน 13 200,146 522,359
สินทรัพยอ่ื์น 1,200,591 1,870,705

รวมสินทรัพย์ 4,073,054,198 4,176,970,928

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืน 13 14,882,806 30,840,802
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 13 83,171,080 93,052,983
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งชาํระ 1,818,700 1,868,234
หน้ีสินอ่ืน 2,551,326 3,755,335

รวมหนีสิ้น 102,423,912 129,517,354

สินทรัพย์สุทธิ 3,970,630,286 4,047,453,574

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10 3,300,000,000 3,300,000,000
กาํไรสะสม 10 670,630,286 747,453,574

สินทรัพยสุ์ทธิ (เท่ากบั 12.0322 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2560
(พ.ศ. 2559 : 12.2650 บาทต่อหน่วย) คาํนวณจากหน่วยลงทุน
ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด จาํนวน 330,000,000 หน่วย) 3,970,630,286 4,047,453,574

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 37 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ทีก่องทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
สิทธิการเช่าในโครงการ
1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน

ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410
- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 19,602,546
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 53,069,447

1,660,154,003 2,134,000,000 55.56            
2 โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต

ท่ีตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์
อ. ธญับุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377,198
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 26,005,096

657,595,594 626,000,000 16.30            

3 โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
ท่ีตั้ง 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ  9 ไร่ 162,000,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 8,861,150
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 17,353,865

989,040,015 1,008,000,000 26.24            

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,306,789,612 3,768,000,000 98.10            

วนัครบอายุ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 16,901,492 16,904,745
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 41,766,451 41,764,665
พนัธบตัรรัฐบาล 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 14,100,285 14,108,031
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 72,768,228 72,777,441 1.90              

รวมเงินลงทุน 3,379,557,840 3,840,777,441 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 37 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ทีก่องทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
สิทธิการเช่าในโครงการ
1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน

ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,724,000
- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 19,602,546
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 50,456,720

1,657,360,866 2,155,400,000 54.97            
2 โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต

ท่ีตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์
อ. ธญับุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377,198
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 23,164,585

654,755,083 615,000,000 15.68            

3 โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
ท่ีตั้ง 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ  9 ไร่ 162,000,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 8,861,150
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 15,768,872

987,455,022 1,084,000,000 27.64            

รวมเงินลงทุน 3,299,570,971 3,854,400,000 98.29            

วนัครบอายุ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 18,005,720 17,999,934
พนัธบตัรรัฐบาล 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 34,296,380 34,276,221
พนัธบตัรรัฐบาล 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 14,597,822 14,587,608

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 66,899,922 66,863,763 1.71

รวมเงินลงทุน 3,366,470,893 3,921,263,763 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 37 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบริการ 13 429,198,369 472,415,476
รายไดด้อกเบ้ีย 2,310,873 3,088,597
รายไดอ่ื้น 8,537,449 9,903,114

รวมรายได้   440,046,691 485,407,187

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 46,895,974 49,230,058
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12, 13 5,020,739 5,177,315
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 12, 13 1,255,185 1,294,329
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12, 13 2,091,975 2,157,214
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 12, 13 39,698,616 42,568,543
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,657,436 1,225,065
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 12,304,609 14,912,234
ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 1,343,147 1,587,774
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,479,029 3,140,787

รวมค่าใช้จ่าย 114,746,710 121,293,319

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 325,299,981 364,113,868

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (93,573,269) (5,229,406)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (93,573,269) (5,229,406)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 231,726,712 358,884,462

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 37 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 325,299,981 364,113,868
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (93,573,269) (5,229,406)

การเพิม่ขึน้สุทธิของสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน 231,726,712 358,884,462
จ่ายเงินปันผล 11 (308,550,000) (333,300,000)

การ (ลดลง) เพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (76,823,288) 25,584,462
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 4,047,453,574 4,021,869,112

สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 3,970,630,286 4,047,453,574
- -

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 37 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานสาํหรับปี 231,726,712 358,884,462
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงานใหเ้ป็นเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
ค่าตดัจาํหน่ายส่วนเกินจากเงินลงทุน 496,343 377,672
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 291,704
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 10 93,573,269 5,229,406
การซ้ือเงินลงทุน 7, 8 (121,658,211) (113,874,402)
การขายเงินลงทุน 92,000,000 37,150,000
ลูกหน้ีค่าเช่า (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,086,764) 673,619
ลูกหน้ีอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 322,213 (310,637)
สินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (263,324) 314,158
เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 116,925 649,331
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (9,881,903) 1,978,224
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายลดลง (49,534) (178,230)
หน้ีสินอ่ืน (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (1,204,009) 652,238
รายไดด้อกเบ้ีย (2,807,216) (3,466,269)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,740,654 3,591,389

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 285,025,155 291,962,665

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล 11 (308,550,000) (333,300,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (308,550,000) (333,300,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (23,524,845) (41,337,335)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 248,924,395 290,261,730

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 225,399,550 248,924,395

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี
ซ้ือเงินลงทุนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 363,222 16,438,143

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 37 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงนิท่ีสําคัญ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 12.2650 12.1874 12.1121 12.0690 12.0071 11.8965

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน :
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.9858 1.1034 1.0836 1.0425 1.0168 0.9824
รายการ (ขาดทุน) กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (0.2836) (0.0158) 0.0137 (0.0264) 0.0151 0.1032
หกั  จ่ายเงินปันผล (0.9350) (1.0100) (1.0220) (0.9730) (0.9700) (0.9750)

รวม (ค่าใชจ่้าย) รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน (0.2328) 0.0776 0.0753 0.0431 0.0619 0.1106

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินปี 12.0322 12.2650 12.1874 12.1121 12.0690 12.0071

อัตราส่วนของการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 5.78 8.90 9.07 8.64 8.59 9.06

อัตราส่วนทางการเงนิท่ีสําคัญและข้อมูลประกอบเพิม่เติมท่ีสําคัญ
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินปี (พนับาท) 3,970,630 4,047,454 4,021,869 3,997,015 3,982,790 3,962,373
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ร้อยละ) 2.89 3.01 3.15 3.19 3.09 3.21
อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ร้อยละ) 8.19 9.03 12.11 11.83 11.55 11.42
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ร้อยละ)* 1.34 0.68 0.38 1.60 2.19 6.16

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (พนับาท) 4,010,195 4,031,457 3,990,583 3,981,940 3,963,442 3,952,353

ข้อมูลเพิม่เติม
*

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 37 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งปีไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือขายเงินลงทุน โดยมีสญัญาขายคืน หรือซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ธีิ
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งปี

12



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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1. ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยท่ี์ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) เป็น
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

2. นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการ
เงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ีงบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละ
รูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะ 
ด้านการลงทุน” งบการเงินหลักคือ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ[ ซ่ึงเป็นแบบท่ีสมบูรณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ี
อธิบายในนโยบายการบญัชี 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน (ต่อ) 
 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใชป้ระมาณการ
ทางบญัชีท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของ
กองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซบัซ้อน หรือเก่ียวกบั 
ขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ อยา่งมี
สาระส าคญั 
 

ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯ ได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 
การตีความท่ีเก่ียวข้องท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญมีจ านวนทั้ งส้ิน 3 ฉบับ ไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินท่ีน าเสนอ  
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและ
เก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯ ไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อน
วนับงัคบัใช ้ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 

ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯ ไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว
ขา้งตน้ของกองทุนรวมฯ จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  
เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า  
 

2.4 การวดัค่าเงนิลงทุน 
 
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกองทุนรวมฯ เพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของ
มูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกองทุนรวมฯ จะถูกจดัประเภท 
เป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพ่ือเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการ
และต้น ทุนการกู้ยืม  ต้นทุนการกู้ยืม ท่ี เกิด ข้ึน เพ่ือวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อส ร้างห รือ 
ผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ตน้ทุนการกูย้มืจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยดุพกัทนัทีเม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จ
อยา่งมีนยัส าคญั หรือระหวา่งท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ 
ท่ีกองทุนรวมฯ จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได ้
อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้ งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทน
ช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 
บริษัทจัดการฯ ก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีได้ซ้ือ
อสังหาริมทรัพยม์าโดยใช้ราคาทุนจากการซ้ืออสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว และจะก าหนดราคายุติธรรมของ 
เงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัจดัการฯ จะจดัให้มีการประเมินค่าทุกสองปี 
นับแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าเพ่ือซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปี 
นบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุด บริษทัจดัการฯ จะไม่แต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึง
ใหป้ระเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ดียวกนัติดต่อเกิน 2 คร้ัง 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 การวดัค่าเงนิลงทุน (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสะท้อนถึงรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบันและ 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัรายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าในอนาคตภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในขณะเดียวกนั
จะตอ้งสะทอ้นถึงกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย ์ 
 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน กิจการจะตดั
รายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเม่ือกิจการจ าหน่ายหรือเลิกใชอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้นอย่าง
ถาวรและคาดวา่จะไม่ไดรั้บโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจ าหน่ายอีก 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์สดงในงบดุลดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยซ่ึงค านวณตามล าดบั ดงัน้ี  
 
1) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย  
2) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือเฉล่ีย หรือ ราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือแบบ firm quote 

จากบริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย  
3) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีค านวณจากแบบจ าลอง  
 
เงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน ตัว๋เงินคลงั หุน้กูแ้ละพนัธบตัรท่ีมีอายคุรบก าหนดภายใน 90 วนั แสดงในงบดุลดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนเม่ืออายคุงเหลือของตราสารเท่ากบั 90 วนั ตามท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย หรืออตัราผลตอบแทนท่ีไดม้าส าหรับตราสารท่ีจะครบก าหนดอายภุายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุน  
 
กองทุนรวมฯ บนัทึกก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา
ตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน กรณีท่ีจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ี
ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.5 ลูกหนีค่้าเช่า 

 
ลูกหน้ีค่าเช่ารับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ย 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง 
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีค่าเช่า  
หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมฯ  
 

2.6 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
กองทุนรวมฯ รับรู้รายไดค้่าเช่าและบริการ และค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสัดส่วนเวลา
และอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาจนถึงวนัครบอายุและพิจารณาจากจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชี
ส าหรับการบนัทึกคา้งรับของกองทุนรวมฯ 
 

2.7 ภาษีเงนิได้ 
 
กองทุนรวมฯ น้ีเป็นกองทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีส ารองภาษีเงินได้
นิติบุคคลบนัทึกไวใ้นงบการเงินน้ี 
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3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
บริษทัจดัการฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง  
 
1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
2. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได ้
 
ทั้งน้ี ก าไรสุทธิและก าไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นก าไรสุทธิและก าไรสะสมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีไม่รวมรายการดงัต่อไปน้ี 
 
1. ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์หลกัทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวมฯ 
2. รายจ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก และการเสนอขายคร้ังต่อ ๆ ไป (ถา้มี) ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 
 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหว่างกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่า 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสมเงินปันผล
ดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในปีส้ินปีบญัชี 
 
บริษทัจดัการฯ ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเดน็ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
การจ่ายเงินปันผล 
 
ขอ้ก าหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นดงัน้ี 
 
1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน 
ค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระจ าปี  

 
2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 
การจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 
 
เง่ือนไขและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
1)  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้น
ในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือในส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 50 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าวเป็นบุคคล
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้ งน้ี เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้งจะประกาศก าหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอื่น โดยบริษทัจดัการจะน า
เงินปันผลส่วนท่ีไม่ได้จ่ายดังกล่าวนั้ นมาใช้เพ่ือประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
2)  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน 

ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีอยูใ่นกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใชว้ิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่ายเงินปันผล ทั้ งน้ี เวน้แต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศก าหนด สั่งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

 
การลดทุน 
 
1)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 

 
ก) กองทุนรวมฯ มีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ 
ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการ

ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  
 
หากบริษทัจดัการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการฯ จะจ่าย
สภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
 

2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
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4. ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐาน 
ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผล 
ในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ค านวณจากประมาณการ 
กระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใตเ้ง่ือนไขของตลาดท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย ์อตัราคิดลดท่ีใชส้ะทอ้นถึง 
การประเมินสภาวะตลาดปัจจุบันในเร่ืองมูลค่าของการเงินและปัจจัยความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยมีอตัราคิดลด 
ร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 13 ต่อปี 
 

5. การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกองทุนรวม ในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้ น เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกองทุนรวม เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มี 
ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน 
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
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6. การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯ จะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้
ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กองทุนรวมฯจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูล
ท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 
ขอ้มูลระดบัท่ี 1 : ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค  านวณมาจากราคาตลาด) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบัท่ี 3 : ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
 ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 58,669,410 - 58,669,410 
   - พนัธบตัรรัฐบาล  - 14,108,031 - 14,108,031 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 3,768,000,000 3,768,000,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 72,777,441 3,768,000,000 3,840,777,441 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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6. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
 ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

       - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 17,999,934 - 17,999,934 
   - พนัธบตัรรัฐบาล  - 48,863,829 - 48,863,829 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 3,854,400,000 3,854,400,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 66,863,763 3,854,400,000 3,921,263,763 

 
ไม่มีรายการโอนระหว่างล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการ
ประเมินมูลค่าในระหวา่งปี 
 

6.2 เทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที ่2 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยและพนัธบตัร
รัฐบาล โดยมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์ค  านวณจากเส้นอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหน้ีไทย  
ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัท่ีในงบดุล 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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6. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.3 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระส าคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 

 
 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 บาท 
  

ยอดตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,854,400,000 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 7,218,641 

ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในระหวา่งปี  (93,618,641) 

ยอดปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  3,768,000,000 

 
 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 บาท 
  

ยอดตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,834,000,000 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 25,884,951 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (291,704) 

ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในระหวา่งปี  (5,193,247) 

ยอดปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  3,854,400,000 

 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวธีิการประมาณการมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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6. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.4 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 

 
ผูจ้ดัการกองทุนฯ ไดท้  าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยส์ าหรับการรายงานในงบการเงิน รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 โดยผูป้ระเมินราคาไดร้ายงานโดยตรงต่อบริษทัจดัการฯ ผูจ้ดัการกองทุนจดัให้มี 
สอบทานขอ้มูลระหวา่ง บริษทัจดัการฯ และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพ่ือพิจารณากระบวนการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมในแต่ละไตรมาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรายงานรายไตรมาสของกองทุนฯ  
 
ขอ้มูลหลกัท่ีผูป้ระเมินราคาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อตัราคิดลดกระแสเงินสด
พิจารณาจากสถานท่ีตั้งโครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได ้ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทน
ท่ีไม่มีความเส่ียง ซ่ึงในท่ีน้ีผูป้ระเมินไดก้ าหนดอตัราคิดลดกระแสเงินสด ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีท าการประเมิน
ราคาอยูท่ี่อตัราร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 13 โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาลบวกกบัความ
เส่ียงจากประเภทธุรกิจ การบริการ การตลาดและจากภาวะเศรษฐกิจ 
 
 ผลกระทบต่อมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 การเปลีย่นแปลง 
ในข้อสมมติ 

การเพิม่ขึน้ของ 
ข้อสมมติ 

การลดลงของ 
ข้อสมมติ 

    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 8.3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.8 
อตัราการใหเ้ช่าพ้ืนท่ี ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีใหข้อ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทาง
ปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการ
ค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ก าหนดไวท่ี้มีต่อ
การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ท่ีก าหนดไวค้  านวณ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ในการค านวณมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยรั์บรู้ในงบดุล 
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7. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 
กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล ์เอน็เตอร์เทนเมนท ์คอมเพลก็ซ์ ขนาดใหญ่จ านวน 3 โครงการ
คือ โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต และโครงการ ศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์
ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีรายละเอียดการลงทุนดงัต่อไปน้ี 
 
1) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 

ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ค) สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ง) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทั้ งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้ งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ถึงวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของ
อาคารโครงการ ณ วนัท าสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,571 ลา้นบาท 
 

2) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต 
ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าเช่าทั้ งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2572 (รวมระยะเวลา 21 ปี 8 เดือน 4 วนั) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค
ของอาคารโครงการ ณ วนัท าสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 618 ลา้นบาท 
 

3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  
ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี 
ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึง
วนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
โครงการ ณ วนัท าสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 963 ลา้นบาท 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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7. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

 
เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีแบ่งเช่า ในโครงการ เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โดยพ้ืนท่ีแบ่งเช่าดังกล่าวมีพ้ืนท่ี 78.76 ตารางเมตร และมีระยะเวลาการเช่าตั้ งแต่วนัท่ี  
28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2610 (รวมระยะเวลา 50 ปี 5 เดือน 30 วนั โดย ณ วนัจดทะเบียน
การเช่ากองทุนรวมฯ ตกลงช าระค่าเช่าทรัพยเ์ป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 16.4 ลา้นบาท ทั้งน้ีกองทุนรวมฯ ไดช้ าระเงิน
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 
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7. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

 
ในระหวา่งปี กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ผลจากการประเมินราคาท าให้เงินลงทุน         
ในอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากบั 3,768 ลา้นบาท และท าให้มีขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 94 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นงบก าไร
ขาดทุน รายละเอียดการประเมินราคาแสดงในตารางดงัน้ี 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

    
รายการก าไร

(ขาดทุน) สินทรัพย์    
รายการก าไร

(ขาดทุน) 
 มูลค่า ณ วนัที่  ที่ยงัไม่เกดิขึน้ ส่วนเพิม่ในปี มูลค่า ณ วนัที่  ที่ยงัไม่เกดิขึน้ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ณ วนัที่ ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ณ วนัที่ 
  ราคา  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  ราคา  31 ธันวาคม 

ช่ือสินทรัพย์ ราคาทุน ประเมิน วนัที่ประเมิน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 ราคาทุน ประเมิน วนัที่ประเมิน พ.ศ. 2560 
          

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 1,640,960 2,139,000 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 498,040 2,793 1,643,753   473,847 

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน - สิทธิการเช่าอาคารเพิ่มเติม 16,400 16,400 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - - 16,400   - 

รวมโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 1,657,360 2,155,400  498,040 2,793 1,660,153 2,134,000 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 473,847 
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต   654,755 615,000 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (39,755) 2,841 657,596 626,000 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 (31,596) 
โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์          

   ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  987,456 1,084,000 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 96,544 1,585 989,041 1,008,000 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 18,959 

รวม 3,299,571 3,854,400  554,829 7,219 3,306,790 3,768,000  461,210 

          

          ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในระหวา่งปี (93,619) 
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8. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน  ราคาทุน  
 ตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 58,667,943 58,669,410 18,005,720 17,999,934 
พนัธบตัรรัฐบาล 14,100,285 14,108,031 48,894,202 48,863,829 
รวมตราสารหน้ี 72,768,228 72,777,441 66,899,922 66,863,763 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     
   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 9,213 - (36,159) - 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 72,777,441 72,777,441 66,863,763 66,863,763 

 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีระยะเวลาครบก าหนดดงัน้ี 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ก าหนดช าระ  
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 58,667,943 - - 58,667,943 
พนัธบตัรรัฐบาล 14,100,285 - - 14,100,285 
รวมตราสารหน้ี 72,768,228 - - 72,768,228 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     

   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 9,213 - - 9,213 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 72,777,441 - - 72,777,441 
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8. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

 ก าหนดช าระ  
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 18,005,720 - - 18,005,720 

พนัธบตัรรัฐบาล 34,296,380 14,597,822 - 48,894,202 

รวมตราสารหน้ี 52,302,100 14,597,822 - 66,899,922 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     

   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (25,945) (10,214) - (36,159) 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 52,276,155 14,587,608 - 66,863,763 

 
9. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

 เงนิต้น (บาท) อตัราดอกเบีย้ต่อปี (ร้อยละ) 

ธนาคาร พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรัพย ์ 1,184,022 156,661,164 0.90 0.98 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรัพย ์ 4,147,264 10,187,429 - - 
   กระแสรายวนั 2,059,792 1,960,964 - - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     

   ออมทรัพย ์ 218,008,472 80,114,838 0.38 0.37 

 225,399,550 248,924,395   
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10. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแล้วมีจ านวน 
330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินทุนมีดงัน้ี 

 พ.ศ. 2560 

 จ านวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 330,000,000 3,300,000,000 
   

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 

ออกจ าหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดส้ินปี 330,000,000 3,300,000,000 

 

 พ.ศ. 2559 

 จ านวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 330,000,000 3,300,000,000 
   

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 

ออกจ าหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดส้ินปี 330,000,000 3,300,000,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมมีดงัน้ี 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 747,453,574 721,869,112 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 325,299,981 364,113,868 
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึน   
   จากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 7, 8) (93,573,269) (5,229,406) 

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 11) (308,550,000) (333,300,000) 

ยอดส้ินปี 670,630,286 747,453,574 
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11. เงนิปันผล 

 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที ่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัทีจ่่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  20 มีนาคม พ.ศ. 2560 0.260 85.80 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 0.225 74.25 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 0.225 74.25 

4 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 0.225 74.25 

    308.55 

 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที ่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัทีจ่่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  18 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.260 85.80 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 0.250 82.50 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 19 กนัยายน พ.ศ. 2559 0.250 82.50 

4 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 0.250 82.50 

    333.30 

 
12. ค่าใช้จ่าย 

 
บริษัทจัดการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษทัจดัการฯ มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
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12. ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ กองทุนรวมฯ  
ท่ีค  านวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้ งน้ี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเกิดจริง เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษี 
มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ ท่ีค  านวณ
โดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมฯ 
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างท่ีท าข้ึนระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู ้บริหาร
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 
1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้

ค่าเช่าและบริการสุทธิของกองทุนรวมฯ 
2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการท าสัญญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้น ๆ ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่า
ของค่าเช่ารายเดือน ซ่ึงอตัราน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทและอายขุองสัญญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ซ่ึงค  านวณ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้
สุทธิจากอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งหมายถึงรายไดท้ั้งหมดท่ีกองทุนรวมฯ ไดรั้บจากอสังหาริมทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์
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13. รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ ค านึงถึง
เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่  
ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33 
 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 
ก) รายได้ 

 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   - รายไดค้่าเช่าและบริการ 195,344,640 191,561,374 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ข) ค่าใช้จ่าย 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   - ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 39,698,616 42,568,543 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั   
   - ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,020,739 5,177,315 
   

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,091,975 2,157,214 
   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,255,185 1,294,329 
   
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13. รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้างช าระ ทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   - ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืน 1,495,949 2,585,035 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 5,131,966 21,789,690 
   - เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 4,955,912 4,955,912 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั   
   - เจา้หน้ีอ่ืน 855,849 440,257 
   

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) 6,207,056 12,148,393 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 356,604 183,440 
   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) 218,008,472 80,114,838 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 213,962 110,064 

 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14. การจัดการความเส่ียง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียและความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจท าให้กองทุนรวมฯ มีความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียของหลกัทรัพยแ์ละอตัราดอกเบ้ียเงินฝากกบัธนาคาร 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวมฯ ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการจดัการเรียกเกบ็ค่าเช่า 
 
กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีอยา่งเป็นสาระส าคญั เน่ืองจากกองทุนรวมฯ 
มีลูกคา้จ านวนมากและอยูใ่นกลุ่มธุรกิจท่ีต่างกนั นอกจากน้ี กองทุนรวมฯ มีการก าหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมดัจ า 
ค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกคา้ของกองทุนรวมฯ เพ่ือเป็นประกนัในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได ้บริษทั
จดัการฯ เช่ือว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ืออ่ืน นอกเหนือจากจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีได้
บันทึกในงบการเงินแล้ว ซ่ึงประเมินจากประสบการณ์การช าระเงินในอดีต เงินมัดจ ารับจากลูกค้าและปัจจัยอ่ืน 
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 
มูลค่ายติุธรรม 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่ีไม่ได้
แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามท่ีปรากฏในงบการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมี
ระยะเวลาครบก าหนดสั้น และมีอตัราดอกเบ้ียคลา้ยคลึงกบัอตัราดอกเบ้ีย ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงนิลงทุน 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนเป็นจ านวน 214 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.33  
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนเป็นจ านวน 151 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.75  
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
 

16. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กก าหนดให้รายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน อย่างไรก็ตามไม่มีความความแตกต่างระหว่าง 
งบการเงิน และรายงานส่วนการด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านั้น ดงันั้นจึงไม่มีความจ าเป็นในการแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

17. ภาระผูกพนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพนัระยะยาวเก่ียวกับการเช่าท่ีดินและ 
พ้ืนท่ีจอดรถ จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีผกูพนัตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดงักล่าว มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ไม่เกิน 1 ปี 10,500,650 10,044,600 
2 - 5 ปี 41,986,201 39,311,085 

มากกวา่ 5 ปี 60,339,368 70,968,734 

 112,826,219 120,324,419 
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