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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (กองทุนรวมฯ)  
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินของกองทุนรวมฯ ประกอบดว้ย 
• งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
• ขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

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

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

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



เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 

 

อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 4 เร่ืองการ
ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐานและการใช้
ดุลยพินิจ และขอ้ท่ี 7 เร่ืองเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมฯ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีจ านวน  
3,769 ลา้นบาท และรับรู้ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
วดัมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 7 ลา้นบาท ท่ีแสดงอยูภ่ายใต้
ในงบก าไรขาดทุน เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์อง
กองทุนรวมฯ คือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนถูกประเมิน
โดยผู ้ประเมินอิสระ และใช้วิ ธีค  านวณจากรายได ้
(Income approach)  
 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมฯ ใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐานในการ
ประมาณการมูลค่ายติุธรรมหลายอยา่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานในการประมาณการในเร่ือง
ของอัตราการเติบโตของค่าเช่า อัตราการให้ เช่าพ้ืนท่ี 
ประมาณการรายได้ค่าเช่า รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่าย อตัรา 
คิดลดและอตัราการเติบโตของธุรกิจ 
 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเพราะวา่หากดุลยพินิจ
และข้อสมมติฐานท่ีน ามาใช้เกิดการเป ล่ียนแปลง 
แม้ เพี ย ง เล็ กน้ อ ย  อ าจ ก่ อ ให้ เกิ ด ผ ลกระทบ ท่ี มี
สาระส าคัญต่อผลประกอบการท่ีแสดงในงบก าไร
ขาดทุนของกองทุนรวมฯ  

ขา้พเจ้าไดส้อบถามบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย 
จ ากัด (บริษทัจัดการฯ) และผูป้ระเมินอิสระเพื่อท าความเขา้ใจ
วิธีการและข้อสมมติฐานท่ีส าคัญ ท่ีใช้ในการวัดมูลค่าของ 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
 
ผู ้ประเมินอิสระได้รับการว่าจ้างจากบริษัทจัดการฯ ข้าพเจ้า
ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระและความเป็นกลาง
ของผูป้ระเมินอิสระโดยการสอบถามถึงรูปแบบ ขอบเขตของงาน
และวธีิการในการประเมินของบริษทัผูป้ระเมิน  
 
ขา้พเจ้าประเมินข้อสมมติฐานและความถูกตอ้งเหมาะสมของ
ข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งรวมไปถึงอตัราการเติบโตของค่าเช่า อตัรา
การให้ เช่าพ้ืนท่ี  ประมาณการรายได้ค่ าเช่า รายได้อ่ืนและ
ค่าใช้จ่าย ทั้ งในปัจจุบันและอนาคต ขนาดของพ้ืนท่ีให้เช่า  
การได้มาของสิทธิการเช่าเพ่ิมเติม และรายจ่ายฝ่ายทุน โดยการ
ตรวจทานกบัเอกสารประกอบต่าง ๆ และขอ้มูลในอดีต 
 
ข้าพ เจ้าตรวจทานอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของ
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ ซ่ึงอตัราดงักล่าวอยูใ่นช่วงท่ี
สอดคลอ้งกบัธุรกิจของกองทุนรวมฯ 
 
จากวิธีการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้เห็นวา่ดุลยพินิจของบริษทั
จดัการฯ และขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับการวดัมูลค่าของเงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์หมาะสมเป็นไปตามขอบเขตท่ีรับได้
ของประมาณการอยา่งสมเหตุสมผล 



ข้อมูลอ่ืน 
 

บริษัทจัดการฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้ น ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ 
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบับริษทัจดัการฯ เพ่ือใหมี้การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
ความรับผดิชอบของบริษทัจดัการฯ ต่องบการเงนิ  
 

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



ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ 
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญ 
เม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและ
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ 
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ 
กองทุนรวมฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีบริษทัจดัการฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยบริษทัจดัการฯ  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทจัดการฯ 
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ  และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผู ้สอบบัญชี 
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 าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบ 
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่บริษทัจดัการฯ วา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ได้ส่ือสารกับบริษทัจัดการฯ เก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับบริษัทจัดการฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน 
งวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณา
ว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า 
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
สินสิริ  ทงัสมบัต ิ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7352 
กรุงเทพมหานคร 
14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบดุล

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม 

(ราคาทุนในปี พ.ศ. 2561 : 3,380 ลา้นบาท

และ พ.ศ. 2560 : 3,380 ลา้นบาท) 6, 7, 8 3,834,899,006 3,840,777,441

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9, 14 237,675,948 225,399,550

ลูกหนีค่าเช่า 14 4,817,699 5,476,470

ลูกหนีอืน 14 1,372,928 200,146

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 10 10,028,712 51,325

สินทรัพยอื์น 3,051,465 1,149,266

รวมสินทรัพย์ 4,091,845,758 4,073,054,198

หนีสิน

เจา้หนีอืน 14 28,709,249 14,882,806

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 14 87,604,189 83,171,080

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งชาํระ 1,709,119 1,818,700

หนีสินอืน 2,844,045 2,551,326

รวมหนีสิน 120,866,602 102,423,912

สินทรัพย์สุทธิ 3,970,979,156 3,970,630,286

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 11 3,300,000,000 3,300,000,000

กาํไรสะสม 11 670,979,156 670,630,286

สินทรัพยสุ์ทธิ (เท่ากบั 12.0332 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2561

(พ.ศ. 2560 : 12.0322 บาทต่อหน่วย) คาํนวณจากหน่วยลงทุน

ทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด จาํนวน 330,000,000 หน่วย) 3,970,979,156 3,970,630,286

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 45 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พนืทเีฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน ทกีองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)

สิทธิการเช่าในโครงการ

1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์รัชโยธิน

ทีตงั 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเช่าทีดินโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000

- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410

- สิทธิการเช่าทีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000

- กรรมสิทธิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึงสิทธิ 19,602,546

- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 54,769,231

1,661,853,787 2,141,100,000 55.83             

2 โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์รังสิต

ทีตงั 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์

อ. ธญับุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สิทธิการเช่าทีดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000

- กรรมสิทธิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึงสิทธิ 13,377,198

- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 29,155,313

660,745,811 623,000,000 16.25             

3 โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

ทีตงั 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเช่าทีดินโครงการ   9 ไร่ 162,000,000

- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000

- กรรมสิทธิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึงสิทธิ 8,861,150

- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 19,830,926

991,517,076 1,004,700,000 26.20             

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,314,116,674 3,768,800,000 98.28             

วนัครบอายุ

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (หมายเหตุ 8)

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15,872,231 15,880,252

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 50,214,162 50,218,754

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 66,086,393 66,099,006 1.72               

รวมเงินลงทุน 3,380,203,067 3,834,899,006 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 45 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พนืทเีฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน ทกีองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)

สิทธิการเช่าในโครงการ

1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์รัชโยธิน

ทีตงั 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเช่าทีดินโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000

- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410

- สิทธิการเช่าทีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000

- กรรมสิทธิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึงสิทธิ 19,602,546

- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 53,069,447

1,660,154,003 2,134,000,000 55.56             

2 โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์รังสิต

ทีตงั 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์

อ. ธญับุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สิทธิการเช่าทีดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000

- กรรมสิทธิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึงสิทธิ 13,377,198

- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 26,005,096

657,595,594 626,000,000 16.30             

3 โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

ทีตงั 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเช่าทีดินโครงการ   9 ไร่ 162,000,000

- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000

- กรรมสิทธิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึงสิทธิ 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

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (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 45 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้า่เช่าและบริการ 14 399,177,564 429,198,369

รายไดด้อกเบีย 1,635,304 2,310,873

รายไดอื้น 2,304,384 8,537,449

รวมรายได้   403,117,252 440,046,691

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 46,251,628 46,895,974

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13, 14 4,920,414 5,020,739

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 13, 14 1,230,103 1,255,185

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13, 14 2,050,172 2,091,975

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 13, 14 36,239,329 39,698,616

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,050,000 1,657,436

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 11,574,648 12,304,609

ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 1,027,790 1,343,147

ค่าใชจ่้ายอืน 3,150,656 4,479,029

รวมค่าใช้จ่าย 107,494,740 114,746,710

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 295,622,512 325,299,981

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

ขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทุน (6,523,642) (93,573,269)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (6,523,642) (93,573,269)

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 289,098,870 231,726,712

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 45 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 295,622,512 325,299,981

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทุน (6,523,642) (93,573,269)

การเพมิขึนสุทธิของสินทรัพย์สุทธิทเีกิดจากการดําเนินงาน 289,098,870 231,726,712

จ่ายเงินปันผล 12 (288,750,000) (308,550,000)

การเพมิขึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 348,870 (76,823,288)

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

สินทรัพย์สุทธิสินปี 3,970,979,156 3,970,630,286

- -

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 45 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพมิขนึในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานสาํหรับปี 289,098,870 231,726,712

รายการปรับกระทบการเพมิขนึสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงานใหเ้ป็นเงินสดสุทธิทีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน :

ค่าตดัจาํหน่าย (ส่วนลดรับ) ส่วนเกินจากเงินลงทุน (447,136) 496,343

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทุน 11 6,523,642 93,573,269

การซือเงินลงทุน (159,041,496) (121,658,211)

การขายเงินลงทุน 158,982,193 92,000,000

ลูกหนีค่าเช่าลดลง (เพมิขนึ) 658,771 (1,086,764)

ลูกหนีอืน (เพมิขนึ) ลดลง (1,172,782) 322,213

สินทรัพยอื์นเพมิขนึ (2,117,720) (263,324)

เจา้หนีอืนเพมิขนึ 3,710,288 116,925

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้เพมิขนึ (ลดลง) 4,433,109 (9,881,903)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่ายลดลง (109,581) (49,534)

หนีสินอืนเพมิขนึ (ลดลง) 292,719 (1,204,009)

รายไดด้อกเบีย (1,188,168) (2,807,216)

เงินสดรับจากดอกเบีย 1,403,689 3,740,654

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 301,026,398 285,025,155

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล 12 (288,750,000) (308,550,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (288,750,000) (308,550,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 12,276,398 (23,524,845)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี 237,675,948 225,399,550

รายการทไีม่ใช่เงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงันี

ซือเงินลงทุนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 501,990 363,222

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีทียงัไม่ไดช้าํระเงิน 10,080,580 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 45 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินทีสําคญั

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 12.0322 12.2650 12.1874 12.1121 12.0690 12.0071

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน :

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.8958 0.9858 1.1034 1.0836 1.0425 1.0168

รายการ (ขาดทุน) กาํไรทยีงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (0.0198) (0.2836) (0.0158) 0.0137 (0.0264) 0.0151

หัก  จ่ายเงินปันผล (0.8750) (0.9350) (1.0100) (1.0220) (0.9730) (0.9700)

รวม รายได ้(ค่าใชจ่้าย) จากกิจกรรมลงทุนทงัสิน 0.0010 (0.2328) 0.0776 0.0753 0.0431 0.0619

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสินปี 12.0332 12.0322 12.2650 12.1874 12.1121 12.0690

อัตราส่วนของการเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ) 7.25 5.78 8.90 9.07 8.64 8.59

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคญัและข้อมูลประกอบเพมิเติมทีสําคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสินปี (พนับาท) 3,970,979 3,970,630 4,047,454 4,021,869 3,997,015 3,982,790

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลียระหวา่งปี (ร้อยละ) 2.70 2.89 3.01 3.15 3.19 3.09

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลียระหวา่งปี (ร้อยละ) 7.42 8.19 9.03 12.11 11.83 11.55

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุน

ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งปี (ร้อยละ)* 0.37 0.24 0.68 0.38 1.60 2.19

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งปี (พนับาท) 3,986,555 4,010,195 4,031,457 3,990,583 3,981,940 3,963,442

ข้อมูลเพมิเติม

*

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 45 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งปีไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตวัสัญญาใชเ้งินและการซือขายเงินลงทุน โดยมีสัญญาขายคืน หรือซือคืน และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวั

เฉลียถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหวา่งปี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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1. ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุน 
ในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 
บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) เป็น
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

2. นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

 
งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ี รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  นอกจากน้ีงบการเงินได้จัดท าข้ึน 
ตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” งบการเงินหลกัคือ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ ซ่ึงเป็นแบบท่ีสมบูรณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ี
อธิบายในนโยบายการบญัชี 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ (ต่อ) 

 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใชป้ระมาณการ
ทางบญัชีท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของ
กองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซบัซอ้น หรือเก่ียวกบั 
ขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและเก่ียวขอ้ง
กบักองทุนรวมฯ 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสด
และรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
ผูบ้ริหารของกองทุมรวมฯ ไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มี
ผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อกองทุนรวมฯ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการ

ประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก

สญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติ
ก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ ใช้แทน
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31   

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
   บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง 
   อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่ รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุม
ในสินคา้หรือบริการได้โอนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดน้ ามาใชแ้ทนแนวคิด
ของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

16 

 
2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการ

ประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก

สญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติ
ก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ ใช้แทน
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการส าคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1) ระบุสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
2) ระบุแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
3) ก าหนดราคาของรายการในสญัญา 
4) ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัแต่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รายไดข้ณะท่ีกิจการเสร็จส้ินการปฏิบติัตามแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัจากวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
• สินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกันแต่น ามาขายรวมกัน จะต้องรับรู้รายการแยกกัน และ 

การให้ส่วนลดหรือการให้ส่วนลดภายหลงั จากราคาตามสัญญาจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงั
แต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคา้หรือบริการ 

• รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกวา่การรับรู้รายไดภ้ายใตม้าตรฐานปัจจุบนั หากส่ิงตอบแทน
มีความผนัแปรดว้ยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียม
ท่ีก าหนดจากผลการปฏิบติังาน ค่าสิทธิ ความส าเร็จของผลงาน เป็นตน้) - จ านวนเงินขั้นต ่า
ของส่ิงตอบแทนผนัแปรจะตอ้งถูกรับรู้รายไดห้ากไม่ไดมี้ความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัท่ีจะ
กลบัรายการ 

• จุดท่ีรับรู้รายไดอ้าจมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม : รายไดบ้างประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ณ วนัส้ินสุดสญัญาอาจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายสุญัญา 
หรือในกรณีตรงกนัขา้ม 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

17 

 
2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการ

ประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก

สญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติ
ก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ ใช้แทน
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
• มีขอ้ก าหนดใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับรายไดจ้ากการให้สิทธิ การรับประกนั ค่าธรรมเนียม

เร่ิมแรกท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้และสญัญาฝากขาย 
• เน่ืองจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 
กองทุนรวมฯมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการ
ปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมยอ้นหลงั กบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช้
เป็นคร้ังแรก 
 
ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯไดป้ระเมินผลกระทบจากการใชม้าตรฐานฉบบัใหม่ในงบการเงิน
ของกองทุนรวมฯ และไดมี้การระบุถึงรายการท่ีไดรั้บผลกระทบดงัต่อไปน้ี: 
 
• การบญัชีส าหรับตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหกิ้จการปฏิบติัตามสัญญา - ตน้ทุนท่ีเคยบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายอาจตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยภ์ายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศ

แลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ 
กองทุนรวมฯ ไม่ไดน้ ามาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการโอนอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุนไปยงับญัชีอ่ืนๆ หรือโอนจากบัญชีอ่ืนๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
จะท าได้ก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์นั้ นโดยมีหลักฐาน
สนับสนุน การเปล่ียนแปลงในการใช้งานจะเกิดข้ึนเม่ืออสังหาริมทรัพยเ์ขา้เง่ือนไข หรือ
ส้ินสุดการเขา้เง่ือนไขของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน การเปล่ียนแปลงในความตั้งใจ 
เพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนวา่เกิดการโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 

 
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน ามาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน 
   สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ย 
   ตราสารทุน 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการ

ประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน ามาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะน ามาใช้แทนและยกเลิก
มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและ 
    สถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือ 

   ทางการเงิน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดหลกัการ
เก่ียวกบัการแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหักกลบ
สินทรัพยท์างการเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชก้บัการจดัประเภท
เคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน 
หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก าไร 
และขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีท าให้สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตอ้งหกักลบกนั 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการ
ประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน ามาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี  7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ก าหนดให้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินเก่ียวกับความ 
มีนยัส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินของกิจการ และลกัษณะ
และระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหวา่งรอบระยะเวลา
รายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภท
รายการ การวดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค านวณ
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี

แบ่งออกเป็นสามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจ 
ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสด 
ตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไข 
ท่ีก าหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการ
ประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน ามาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภท
รายการ การวดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค านวณ
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
- ขอ้ก าหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

ต่อ สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์าง
การเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญา
ค ้าประกนัทางการเงิน โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน กิจการ
ตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นสาม
ระดบั ในแต่ละระดบัจะก าหนดวธีิการวดัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการค านวณวธีิดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สญัญาภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบั
การจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า จะใชว้ิธีการอยา่งง่าย (simplified 
approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 
- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจาก

กิจกรรมการบริหารความเส่ียงของกิจการท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะ
เปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน (หรือก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมาย 
ในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงภายใตก้ารบัญชีป้องกัน
ความเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศ
แลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน ามาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัการป้องกนั
ความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเส่ียง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ให้แนวทางเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนั
ความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ วา่สามารถ
ถือโดยกิจการใดๆ ภายในกองทุนรวมฯมิใช่เฉพาะเพียงบริษทัใหญ่เท่านั้น และให้แนวทาง 
ในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงัก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ย
ตราสารทุน ให้ข้อก าหนดทางบัญชีส าหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ี 
เพ่ือช าระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุนท่ีออกใหแ้ก่
เจ้าหน้ีด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องตดัรายการหน้ีสินทางการเงินทั้ งหมดหรือบางส่วน 
เม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ผลต่างระหวา่งมูลค่า
ตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ท่ีช าระและมูลค่า
ยติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงินฉบบัเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  
เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า  
 

2.4 การวดัค่าเงนิลงทุน 
 
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกองทุนรวมฯ เพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของ
มูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกองทุนรวมฯ จะถูกจดัประเภท 
เป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพ่ือเป็น
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการ
และตน้ทุนการกูย้มื ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนนั้ นจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม 
จะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเม่ือสินทรัพยน์ั้ นก่อสร้างเสร็จอย่างมี
นยัส าคญั หรือระหวา่งท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ 
ท่ีกองทุนรวมฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได ้
อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้ งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทน
ช้ินส่วนของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 
บริษัทจัดการฯ ก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีได้ซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์มาโดยใช้ราคาทุนจากการซ้ืออสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว และจะก าหนดราคายุติธรรมของ 
เงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัจดัการฯ จะจดัให้มีการประเมินค่าทุกสองปี 
นับแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าเพ่ือซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปี 
นบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุด บริษทัจดัการฯ จะไม่แต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึง
ใหป้ระเมินค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ดียวกนัติดต่อเกิน 2 คร้ัง 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 การวดัค่าเงนิลงทุน (ต่อ) 

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

จากบริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย  
3) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีค านวณจากแบบจ าลอง  
 
เงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน ตัว๋เงินคลงั หุ้นกูแ้ละพนัธบตัรท่ีมีอายคุรบก าหนดภายใน 90 วนั แสดงในงบดุลดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนเม่ืออายคุงเหลือของตราสารเท่ากบั 90 วนั ตามท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย หรืออตัราผลตอบแทนท่ีไดม้าส าหรับตราสารท่ีจะครบก าหนดอายภุายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุน  
 
ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุนบนัทึกในงบก าไรขาดทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา
ตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน กรณีท่ีจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ี
ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉล่ีย 
ถ่วงน ้ าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

25 

 
2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.5 ลูกหนีค่้าเช่า 

 
ลูกหน้ีค่าเช่ารับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ย 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ หมายถึง 
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีค่าเช่า  
หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมฯ  
 

2.6 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
 

2.7 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
กองทุนรวมฯ รับรู้รายไดค้่าเช่าและบริการ และค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสัดส่วนเวลา
และอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาจนถึงวนัครบอายุและพิจารณาจากจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบัญชี
ส าหรับการบนัทึกคา้งรับของกองทุนรวมฯ 
 

2.8 ภาษีเงนิได้ 
 
กองทุนรวมฯ น้ีเป็นกองทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีส ารองภาษีเงินได้
นิติบุคคลบนัทึกไวใ้นงบการเงินน้ี 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 
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 าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย ์หลกัทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวมฯ 
2. รายจ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก และการเสนอขายคร้ังต่อ ๆ ไป (ถา้มี) ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

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

ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน 
ค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระจ าปี  

 
2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 

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

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้น
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
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศก าหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน 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 ทั้งน้ี เวน้แต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศก าหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

 
การลดทุน 
 
1)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 

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

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

2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
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4. ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐาน 
ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผล 
ในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ค านวณจากประมาณการ 
กระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใตเ้ง่ือนไขของตลาดท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย ์อตัราคิดลดท่ีใชส้ะทอ้นถึง 
การประเมินสภาวะตลาดปัจจุบันในเร่ืองมูลค่าของการเงินและปัจจัยความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยมีอตัราคิดลด 
ร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 13 ต่อปี 
 

5. การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกองทุนรวม ในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของกองทุนรวม เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 
และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน 
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
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6. การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯ จะใชว้ธีิราคาทุนหรือวธีิรายได้
ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กองทุนรวมฯ จะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกต
ได้ท่ี เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้ นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับท่ี  13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดับชั้ นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับ 
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน 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 าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
 ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 66,099,006 - 66,099,006 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - - 3,768,800,000 3,768,800,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 66,099,006 3,768,800,000 3,834,899,006 
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6. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
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 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - - 3,768,000,000 3,768,000,000 

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

 
ไม่มีรายการโอนระหว่างล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการ
ประเมินมูลค่าในระหวา่งปี 
 

6.2 เทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่2 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยและพนัธบตัร
รัฐบาล โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ค  านวณจากเส้นอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหน้ีไทย  
ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัท่ีในงบดุล 
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6. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.3 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระส าคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 

 
 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 บาท 
  

ยอดตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,768,000,000 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 7,327,042 

ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในระหวา่งปี  (6,527,042) 

ยอดปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  3,768,800,000 

 
 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 

 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวธีิการประมาณการมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี 
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6. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
6.4 ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 

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

 การเปลีย่นแปลง 
ในข้อสมมต ิ

การเพิม่ขึน้ของ 
ข้อสมมต ิ

การลดลงของ 
ข้อสมมต ิ

    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 8.8 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.5 
อตัราการใหเ้ช่าพ้ืนท่ี ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1 ลดลงร้อยละ 1.1 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีใหข้อ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติั
สถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการค านวณ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อ 
การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยท่ี์ก าหนดไวค้  านวณ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ในการค านวณมูลค่ายติุธรรมของ 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยรั์บรู้ในงบดุล 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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7. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 
กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล ์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่จ านวน 3 โครงการ
คือ โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 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 าสญัญาเป็นจ 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 าสญัญาเป็นจ 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 าสญัญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 963 ลา้นบาท 
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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 ธนัวาคม 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  
ในอสงัหาริมทรัพยมี์มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 3,769 ลา้นบาท และท าใหมี้ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 7 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้น
งบก าไรขาดทุน รายละเอียดการประเมินราคาแสดงในตารางดงัน้ี 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

    
รายการก าไร

(ขาดทุน) สินทรัพย์    
รายการก าไร

(ขาดทุน) 
 มูลค่า ณ วนัที ่  ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ส่วนเพิม่ในปี มูลค่า ณ วนัที ่  ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ณ วนัที ่ ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ณ วนัที ่
  ราคา  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  ราคา  31 ธันวาคม 

ช่ือสินทรัพย์ ราคาทุน ประเมนิ วนัทีป่ระเมนิ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ราคาทุน ประเมนิ วนัทีป่ระเมนิ พ.ศ. 2561 
          

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ ์รัชโยธิน 1,643,753 -  473,847 1,701 1,645,454 -  479,246 

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ ์รัชโยธิน – สิทธิการเช่าอาคารใหม่ 16,400 -  - - 16,400 -  - 

รวมโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ ์รัชโยธิน 1,660,153 2,134,000 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 473,847 1,701 1,661,854 2,141,100 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 479,246 
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ ์รังสิต   657,596 626,000 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 (31,596) 3,150 660,746 623,000 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 (37,746) 
โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์          

   ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  989,041 1,008,000 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 18,959 2,476 991,517 1,004,700 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 13,183 

รวม 3,306,790 3,768,000  461,210 7,327 3,314,117 3,768,800  454,683 

          

          ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในระหวา่งปี (6,527) 
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8. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน  ราคาทุน  
 ตดัจ าหน่าย มูลค่ายุตธิรรม ตดัจ าหน่าย มูลค่ายุตธิรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 66,086,393 66,099,006 58,667,943 58,669,410 
พนัธบตัรรัฐบาล - - 14,100,285 14,108,031 
รวมตราสารหน้ี 66,086,393 66,099,006 72,768,228 72,777,441 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     
   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 12,613 - 9,213 - 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 66,099,006 66,099,006 72,777,441 72,777,441 

 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีระยะเวลาครบก าหนดดงัน้ี 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 66,086,393 - - 66,086,393 
รวมตราสารหน้ี 66,086,393 - - 66,086,393 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     

   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 12,613 - - 12,613 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 66,099,006 - - 66,099,006 
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8. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

 

 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 

 
9. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

 เงนิต้น (บาท) อตัราดอกเบีย้ต่อปี (ร้อยละ) 

ธนาคาร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรัพย ์ 1,194,452 1,184,022 0.85 0.90 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรัพย ์ 4,296,878 4,147,264 - - 
   กระแสรายวนั 5,679,390 2,059,792 - - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     

   ออมทรัพย ์ 226,505,228 218,008,472 0.38 0.38 

 237,675,948 225,399,550   
 

10. ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชีประกอบด้วย ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ือมต่อทางเดินยกระดับสถานีรัชโยธิน โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต กบัห้างสรรพสินคา้เมเจอร์ รัชโยธิน มีระยะเวลาการอนุญาต    
15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดใชท้างเดินยกระดบั และค่าจดทะเบียนกองทุนรายปี จ านวน 1 ปี ช าระกลางปี ทยอยรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญา 
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10. ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 

พ.ศ. 2561 
บาท 

พ.ศ. 2560 
บาท 

   

ยอดตน้ปี 51,325 65,513 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 10,080,580 103,500 

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี (103,193) (117,688) 

ยอดส้ินปี 10,028,712 51,325 
 

11. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้มีจ านวน 
330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินทุนมีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2561 

 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. 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 
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11. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมมีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 670,630,286 747,453,574 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 295,622,512 325,299,981 
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (หมายเหตุ 7, 8) (6,523,642) (93,573,269) 

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 12) (288,750,000) (308,550,000) 

ยอดส้ินปี 670,979,156 670,630,286 

 
12. เงนิปันผล 

 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  22 มีนาคม พ.ศ. 2561 0.220 72.60 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 0.220 72.60 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 19 กนัยายน พ.ศ. 2561 0.220 72.60 

4 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 0.215 70.95 

    288.75 

 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัที่จ่าย 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 
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13. ค่าใช้จ่าย 

 

บริษัทจัดการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

บริษทัจดัการฯ มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 
 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ กองทุนรวมฯ  
ท่ีค  านวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้ งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน 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
อสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 

1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้
ค่าเช่าและบริการสุทธิของกองทุนรวมฯ 

2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการท าสัญญาเช่า
กบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้น ๆ  ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่า
ของค่าเช่ารายเดือน ซ่ึงอตัราน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทและอายขุองสญัญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ซ่ึงค านวณ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้
สุทธิจากอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งหมายถึงรายไดท้ั้งหมดท่ีกองทุนรวมฯ ไดรั้บจากอสงัหาริมทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย ์
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14. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ ค านึงถึง
เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกองทุนรวมฯ เป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.00 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน 
 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 
ก) รายได้ 

 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   - รายไดค้่าเช่าและบริการ 198,343,885 195,344,640 
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14. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ข) ค่าใช้จ่าย 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั   
   - ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,920,414 5,020,739 
   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,230,103 1,255,185 
   

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,050,172 2,091,975 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   - ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 36,239,329 39,698,616 
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14. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้างช าระ ทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   - ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืน 2,039,460 1,495,949 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 5,244,763 5,131,966 
   - เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 4,955,912 4,955,912 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั   
   - เจา้หน้ีอ่ืน 850,705 855,849 
   

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) 9,976,268 6,207,056 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 354,460 356,604 
   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) 226,505,228 218,008,472 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 212,676 213,962 
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15. การจดัการความเส่ียง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียและความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจท าให้กองทุนรวมฯ มีความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียของหลกัทรัพยแ์ละอตัราดอกเบ้ียเงินฝากกบัธนาคาร 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวมฯ ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการจดัการเรียกเก็บค่าเช่า 
 
กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีอยา่งเป็นสาระส าคญั เน่ืองจากกองทุนรวมฯ 
มีลูกคา้จ านวนมากและอยูใ่นกลุ่มธุรกิจท่ีต่างกนั นอกจากน้ี กองทุนรวมฯ มีการก าหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมดัจ า 
ค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกคา้ของกองทุนรวมฯ เพ่ือเป็นประกนัในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได ้บริษทั
จดัการฯ เช่ือวา่กองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ืออ่ืน นอกเหนือจากจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีได้
บันทึกในงบการเงินแล้ว ซ่ึงประเมินจากประสบการณ์การช าระเงินในอดีต เงินมัดจ ารับจากลูกค้าและปัจจัยอ่ืน 
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 
มูลค่ายติุธรรม 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ท่ีไม่ได้
แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามท่ีปรากฏในงบการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมี
ระยะเวลาครบก าหนดสั้น และมีอตัราดอกเบ้ียคลา้ยคลึงกบัอตัราดอกเบ้ีย ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 
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16. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงนิลงทุน 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 กองทุนรวมฯ ได้ซ้ือขายเงินลงทุนเป็นจ านวน 318 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 7.98  
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ได้ซ้ือขายเงินลงทุนเป็นจ านวน 214 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.33  
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
 

17. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกก าหนดให้รายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงาน ผูมี้อ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน อย่างไรก็ตามไม่มีความความแตกต่างระหว่าง 
งบการเงิน และรายงานส่วนการด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านั้น ดงันั้นจึงไม่มีความจ าเป็นในการแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

18. ภาระผูกพนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพนัระยะยาวเก่ียวกับการเช่าท่ีดินและ 
พ้ืนท่ีจอดรถ จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีผกูพนัตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดงักล่าว มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ไม่เกิน 1 ปี 10,683,660 10,500,650 
2 - 5 ปี 43,295,227 41,986,201 

มากกวา่ 5 ปี 49,710,002 60,339,368 

 103,688,889 112,826,219 
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