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งบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์  (กองทุนรวมฯ) 
แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของกองทุนรวมฯ ประกอบดว้ย 
• งบดุล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
• ขอ้มลูทางการเงนิและอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกองทุนรวมฯ ตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ 
ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
ของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ  
งบการเงนิส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้ระบุเรื่องการวดัมูลค่าของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เป็นเรื่องส าคญัในการ
ตรวจสอบและได้น าเรื่องนี้มาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้ 



เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 เรื่องการ
ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้
ดุลยพนิิจ และขอ้ที ่7 เรื่องเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทุนรวมฯ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จ านวน 
3,862 ล้านบาท และรับรู้ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 
วดัมลูค่าเงนิลงทุนจ านวน 61 ล้านบาท ทีแ่สดงอยู่ภายใต้
ในงบก าไรขาดทุน เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวมฯ คอืเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 
การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนถูกประเมนิโดย 
ผู้ประเมินอิสระ และใช้วิธีค านวณจากรายได้ ( Income 
approach)  
 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทุนรวมฯ ใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานในการ
ประมาณการมูลค่ายุตธิรรมหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานในการประมาณการในเรื่องของ
อตัราการเติบโตของค่าเช่า อตัราการให้เช่าพื้นที่ ประมาณ
การรายได้ค่าเช่า รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย อตัราคิดลดและ
อตัราการเตบิโตของธุรกจิ 
 
ขา้พเจ้าให้ความส าคญักบัเรื่องนี้เพราะว่าหากดุลยพินิจ
และขอ้สมมตฐิานทีน่ ามาใชเ้กดิการเปลี่ยนแปลงแม้เพยีง
เล็กน้อย อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อ 
ผลประกอบการทีแ่สดงในงบก าไรขาดทุนของกองทุนรวมฯ  

ขา้พเจ้าได้สอบถามบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิร
ไทย จ ากัด (บริษัทจัดการฯ) และผู้ประเมินอิสระเพื่อท า
ความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิานที่ส าคญัทีใ่ช้ในการวดั
มลูค่าของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
 
ผูป้ระเมนิอสิระไดร้บัการว่าจา้งจากบรษิทัจดัการฯ ขา้พเจา้
ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระและความ 
เป็นกลางของผู้ประเมินอิสระโดยการสอบถามถึงรูปแบบ 
ขอบเขตของงานและวิธีการในการประเมินของบริษัท 
ผูป้ระเมนิ  
 
ขา้พเจ้าประเมนิข้อสมมติฐานและความถูกต้องเหมาะสม
ของขอ้มูลที่ใช้ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งรวมไปถงึอตัราการเตบิโตของค่าเช่า 
อตัราการใหเ้ช่าพื้นที ่ประมาณการรายไดค้่าเช่า รายไดอ้ื่น
และค่าใช้จ่าย ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต ขนาดของพื้นที ่
ให้เช่า การได้มาของสิทธิการเช่าเพิ่มเติม และรายจ่าย 
ฝ่ายทุน โดยการตรวจทานกบัเอกสารประกอบต่าง ๆ และ
ขอ้มลูในอดตี 
 
ข้าพเจ้าตรวจทานอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ ซึ่งอัตราดังกล่าวอยู่
ในช่วงทีส่อดคลอ้งกบัธุรกจิของกองทุนรวมฯ 
 
จากวธิกีารปฏบิตังิานดงักล่าว ขา้พเจา้เหน็ว่าดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการฯ และขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัมูลค่า
ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เหมาะสมเป็นไปตามขอบเขต
ทีร่บัไดข้องประมาณการอย่างสมเหตุสมผล 

  



ข้อมูลอ่ืน 
 

บรษิัทจดัการฯ เป็นผู้รบัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที ่
ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ 
ที่มีสาระส าคญักับงบการเงนิ หรอืกบัความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอืปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบับรษิทัจดัการฯ เพื่อใหม้กีารด าเนินการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป 
 
ความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการฯ ต่องบการเงิน  
 

บริษัทจดัการฯ มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้  โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่บรษิัทจดัการฯ พจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิ บรษิัทจดัการฯ รบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่บรษิัทจดัการฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนรวมฯ หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
บรษิทัจดัการฯ มหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุนรวมฯ 



ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก 
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  
อนัเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามี
สาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะม ี
ผลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเสี่ยง 
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละ เว้น 
การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ
กองทุนรวมฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่บริษัทจัดการฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยบรษิทัจดัการฯ  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อ งของบริษัทจัดการฯ 
จากหลกัฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการด าเนินงาน
ต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ 
ผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวันที ่
ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้องทุนรวมฯ 
ตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วร 



ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่บรษิทัจดัการฯ ว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ เกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับบริษัทจดัการฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน  
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบญัชี 
เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ 
ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
สินสิริ  ทงัสมบติั 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7352 
กรุงเทพมหานคร 
14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบดลุ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม 

(ราคาทุนในปี พ.ศ. 2562 : 3,384 ลา้นบาท

และ พ.ศ. 2561 : 3,380 ลา้นบาท) 6, 7, 8 3,899,920,921 3,834,899,006

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9, 14 271,199,873 237,675,948

ลูกหนีค่าเช่า 14 6,631,898 4,817,699

ลูกหนีอนื 14 777,325 1,372,928

ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 10 10,038,627 10,028,712

สนิทรพัยอ์นื 14 2,390,458 3,051,465

รวมสินทรพัย์ 4,190,959,102 4,091,845,758

หนีสิน

เจา้หนอีนื 14 63,701,998 28,709,249

เงนิมดัจาํรบัจากลูกคา้ 14 86,826,065 87,604,189

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งชาํระ 4,326,496 1,709,119

หนสีนิอนื 2,863,233 2,844,045

รวมหนีสิน 157,717,792 120,866,602

สินทรพัยส์ทุธิ 4,033,241,310 3,970,979,156

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 11 3,300,000,000 3,300,000,000

กาํไรสะสม 11 733,241,310 670,979,156

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(เทา่กบั 12.2219 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2562

(พ.ศ. 2561 : 12.0332 บาทต่อหน่วย) คาํนวณจากหน่วยลงทนุ

ทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด จาํนวน 330,000,000 หน่วย) 4,033,241,310 3,970,979,156

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 37 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พืนทีเฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ทีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ7)

สทิธกิารเช่าในโครงการ

1. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทตีงั 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

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

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

- สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึ

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

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 19,602,546

- ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 75,292,681

1,682,377,237 2,279,100,000 58.44            

2 โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ

ทตีงั 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทมุธานี 10-0-7.8 ไร่

- สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 13,377,198

- ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,023,594

661,614,092 529,000,000 13.56            

3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ

ทตีงั 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

- สทิธกิารเช่าทดีนิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000

- สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 8,861,150

- ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,692,381

1,002,378,531 1,054,000,000 27.03            

รวมเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ 3,346,369,860 3,862,100,000 99.03            

วนัครบอายุ

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์(หมายเหต ุ8)

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 4 มถิุนายน พ.ศ. 2563 37,801,748 37,820,921

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ 37,801,748 37,820,921 0.97              

รวมเงนิลงทนุ 3,384,171,608 3,899,920,921 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 37 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พืนทีเฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ทีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ7)

สทิธกิารเช่าในโครงการ

1. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทตีงั 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

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

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

- สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึ

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

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 19,602,546

- ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 54,769,211

1,661,853,767 2,141,100,000 55.83            

2 โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ

ทตีงั 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทมุธานี 10-0-7.8 ไร่

- สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 13,377,198

- ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 29,155,313

660,745,811 623,000,000 16.25            

3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ

ทตีงั 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

- สทิธกิารเช่าทดีนิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000

- สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 8,861,150

- ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 19,830,926

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

รวมเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ 3,314,116,654 3,768,800,000 98.28            

วนัครบอายุ

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์(หมายเหต ุ8)

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 27 มถิุนายน พ.ศ. 2562 15,872,231 15,880,252

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

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ 66,086,393 66,099,006 1.72              

รวมเงนิลงทนุ 3,380,203,047 3,834,899,006 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 37 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 14 411,541,294 399,177,564

รายไดด้อกเบยี 1,897,327 1,635,304

รายไดอ้นื 2,333,473 2,304,384

รวมรายได้   415,772,094 403,117,252

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และบรกิาร 47,688,621 46,251,628

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13, 14 4,911,829 4,920,414

ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 13, 14 1,227,957 1,230,103

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 13, 14 2,046,596 2,050,172

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 13, 14 36,958,949 36,239,329

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 1,378,069 1,050,000

ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินโครงการ 17,394,450 11,574,648

ค่าใชจ้า่ยในการประกนัภยั 992,602 1,027,790

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 6, 7 25,225,928 -

ค่าใชจ้า่ยอนื 9,438,293 3,150,656

รวมค่าใช้จ่าย 147,263,294 107,494,740

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 268,508,800 295,622,512

รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทุน

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 61,053,354 (6,523,642)

รวมรายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทุน 61,053,354 (6,523,642)

การเพิมขนึในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 329,562,154 289,098,870

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 37 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรพัยสุ์ทธิ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิมขนึในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 268,508,800 295,622,512

รายการกาํไร (ขาดทนุ) สุทธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 61,053,354 (6,523,642)

การเพิมขนึสทุธิของสินทรพัยส์ทุธิทีเกิดจากการดาํเนินงาน 329,562,154 289,098,870

จา่ยเงนิปันผล 12 (267,300,000) (288,750,000)

การเพิมขนึของสินทรพัยสุ์ทธิระหวา่งปี 62,262,154 348,870

สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี 3,970,979,156 3,970,630,286

สินทรพัยส์ทุธิสินปี 4,033,241,310 3,970,979,156

- -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 37 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขนึในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงานสาํหรบัปี 329,562,154 289,098,870

รายการปรบักระทบการเพมิขนึสุทธใินสนิทรพัยส์ทุธจิาก

การดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิไีดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน :

ค่าตดัจาํหน่ายสว่นลดรบัจากเงนิลงทนุ (955,219) (447,136)

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 25,225,928 -

รายการ (กาํไร) ขาดทนุสุทธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 11 (61,053,354) 6,523,642

การซอืเงนิลงทนุ (99,034,325) (159,041,496)

การขายเงนิลงทุน 80,000,000 158,982,193

ลูกหนีค่าเช่า (เพมิขนึ) ลดลง (1,814,199) 658,771

ลูกหนีอนืลดลง (เพมิขนึ) 595,603 (1,172,782)

ค่าใชจ้า่ยรอตดับญัช ี(เพมิขนึ) ลดลง (9,915) 305

สนิทรพัยอ์นืลดลง (เพมิขนึ) 654,261 (2,117,720)

เจา้หนอีนืเพมิขนึ 25,787,804 3,709,983

เงนิมดัจาํรบัจากลูกคา้ (ลดลง) เพมิขนึ (778,124) 4,433,109

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ยเพมิขนึ (ลดลง) 2,617,377 (109,581)

หนสีนิอนืเพมิขนึ 19,188 292,719

รายไดด้อกเบยี (942,108) (1,188,168)

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 948,854 1,403,689

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 300,823,925 301,026,398

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จา่ยเงนิปันผล 12 (267,300,000) (288,750,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (267,300,000) (288,750,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสทุธิ 33,523,925 12,276,398

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 237,675,948 225,399,550

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 271,199,873 237,675,948

รายการทีไมใ่ช่เงินสด

รายการทไีมใ่ช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญัสาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี

ซอืเงนิลงทนุโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 9,706,935 501,990

ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัชทียีงัไมไ่ดช้าํระเงนิ - 10,080,580

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 37 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลและอตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธติน้ปี 12.0332 12.0322 12.2650 12.1874 12.1121 12.0690

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทุน :

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.8137 0.8958 0.9858 1.1034 1.0836 1.0425

รายการกําไร (ขาดทุน) ทยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทุน 0.1850 (0.0198) (0.2836) (0.0158) 0.0137 (0.0264)

หกั  จ่ายเงนิปันผล (0.8100) (0.8750) (0.9350) (1.0100) (1.0220) (0.9730)

รวม รายได ้(ค่าใชจ้่าย) จากกจิกรรมลงทุนทงัสนิ 0.1887 0.0010 (0.2328) 0.0776 0.0753 0.0431

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธสินิปี 12.2219 12.0332 12.0322 12.2650 12.1874 12.1121

อตัราส่วนของการเพิมขึนในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิถวัเฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ) 8.28 7.25 5.78 8.90 9.07 8.64

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญัและข้อมูลประกอบเพิมเติมทีสาํคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธสินิปี (พนับาท) 4,033,241 3,970,979 3,970,630 4,047,454 4,021,869 3,997,015

อตัราส่วนค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธิ

ถวัเฉลยีระหว่างปี (รอ้ยละ) 3.70 2.70 2.89 3.01 3.15 3.19

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงนิลงทุนต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธิ

ถวัเฉลยีระหว่างปี (รอ้ยละ) 6.75 7.42 8.19 9.03 12.11 11.83

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของการซอืขายเงนิลงทุน

ระหว่างปีต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลยีระหว่างปี (รอ้ยละ)* 1.60 0.37 0.24 0.68 0.38 1.60

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลยีระหว่างปี (พนับาท) 3,978,177 3,986,555 4,010,195 4,031,457 3,990,583 3,981,940

ข้อมูลเพิมเติม

*

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 37 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

มลูค่าการซอืขายเงนิลงทุนระหว่างปีไม่ไดร้วมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตวัสญัญาใชเ้งนิและการซอืขายเงนิลงทุน โดยมสีญัญาขายคนื หรอืซอืคนื และคาํนวณโดยใช้

วธิถีวัเฉลยีถ่วงนําหนักตามระยะเวลาทมีอียู่ในระหว่างปี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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1. ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เมเจอร์ ซนีีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม
เมื่อวนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มกีารก าหนดอายุโครงการ บรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 
กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุน ส่วนใหญ่ไปลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว 
 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ  
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซื้อขายไดต้ัง้แต่วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั เป็นบรษิัทจดัการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
 
งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัจิากฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดัการฯ เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2. นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิของกองทุนรวมฯ มดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ได้จดัท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543  
ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547  
และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงนิภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนี้งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้ 
ตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีส าหรบักิจการ 
ที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” งบการเงนิหลกัคอื งบดุล งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สนิทรพัย์สุทธิ งบกระแสเงนิสด และข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั ซึ่งเป็นแบบที่สมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้อง 
กบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
 
งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้
ตามทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัช ี
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2. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการ
ทางบญัชทีีส่ าคญัและการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งจดัท าขึน้ตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชี
ของกองทุนรวมฯ ไปถอืปฏบิตัิ และต้องเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิาร หรอื ความซบัซ้อน หรอื
เกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่4 
 
งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่เีนื้อความ
ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมี
นัยส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
ก)  มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาท่ีท ากบัลูกค้า (TFRS 15) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิได้ก าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอน ในการก าหนดและรบัรู้รายได ้
จากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ ซึ่งก าหนดให้กลุ่มกจิการต้องรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการการโอนการควบคุม 
คอื รบัรูร้ายไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นถงึการโอนการควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัลูกคา้ดว้ยจ านวนเงนิ
ทีส่ะทอ้นถงึจ านวนเงนิทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บัจากสนิคา้และบรกิารทีไ่ดโ้อนไป แทนหลกัการ
รบัรูร้ายไดต้ามหลกัการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนในสนิคา้และบรกิารไปยงัผูซ้ื้อตามมาตรฐาน
การบญัชฉีบบัที ่11 (TAS 11) เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 
(TAS 18) เรื่อง รายได ้และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
กองทุนรวมฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 (TFRS 15) เรื่อง รายไดจ้ากสญัญา
ที่ท ากับลูกค้า มาถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสม 
จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้เป็นรายการปรบัปรุงก าไรสะสมต้นงวด 
(Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ กองทุนรวมฯ ไดใ้ชว้ธิปีฏบิตัทิีผ่่อนปรน
ส าหรบัสญัญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและสญัญาที่มกีารเปลี่ยนแปลงภายใต้มาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 มาถอืปฏบิตัไิม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญั
ต่อวธิปีฏบิตัทิางบญัชขีองกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

15 

 
2. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมี

นัยส าคญัต่อกองทุนรวมฯ (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
ข) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่40 ไดป้รบัปรุงเพื่ออธบิายใหช้ดัเจนขึน้เกีย่วกบัการโอนจากหรอืโอนมา
เป็นอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน จะท าไดก้ต็่อเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงการใชง้านของอสงัหารมิทรพัย์
ซึง่ตอ้งมหีลกัฐานการเปลี่ยนแปลงการใชง้านสนับสนุน โดยการเปลี่ยนแปลงการใชง้านจะเกดิขึน้
เมื่ออสงัหารมิทรพัย์นัน้เขา้นิยามหรอืสิน้สุดการเป็นไปตามนิยามของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 
การเปลี่ยนแปลงความตัง้ใจของฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้หลักฐานเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการเปลีย่นแปลงการใชง้าน 

 
2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
กองทุนรวมฯ ประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง
ซึง่ยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลใหก้องทุนรวมฯ ในฐานะผูเ้ช่า
รบัรู้สัญญาเช่าเกือบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กองทุนรวมฯ ต้องรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า  
 
ผู้บริหารของกองทุนรวมฯ ก าลังอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดังกล่าว 
ต่อกองทุนรวมฯ 
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2. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื  เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคลอ่งสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า  
 

2.4 การวดัค่าเงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 
อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองโดยกองทุนรวมฯ เพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรอืจากการเพิม่ขึน้ของมลูค่า
ของสนิทรพัย์หรอืทัง้สองอย่าง และไม่ได้มไีว้ใช้งานโดยกิจการในกองทุนรวมฯ จะถูกจดัประเภทเป็น 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็น
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการ 
ท ารายการและต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือ 
ผลติอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนนัน้จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 
ต้นทุนการกู้ยมืจะถูกรวมในขณะทีก่ารซื้อหรอืการก่อสรา้งและจะหยุดพกัทนัทเีมื่อสนิทรพัย์นัน้ก่อสรา้งเสรจ็
อย่างมนีัยส าคญั หรอืระหว่างทีก่ารด าเนินการพฒันาสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงือ่นไขหยุดชะงกัลง 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชขีองสนิทรพัย์จะกระท ากต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่
ที่กองทุนรวมฯ จะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน้ และต้นทุนสามารถวดัมูลค่า 
ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทัง้หมดจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ เมื่อมกีารเปลีย่นแทน
ชิน้ส่วนของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จะตดัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 
บริษัทจดัการฯ ก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ได้ซื้อ
อสงัหารมิทรพัย์มาโดยใช้ราคาทุนจากการซื้ออสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว และจะก าหนดราคายุติธรรมของ 
เงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที่ในงบการเงนิงวดถดัไปโดยใช้ราคาประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระที่ได้รบัอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่บรษิทัจดัการฯ จะจดัใหม้กีารประเมนิค่าทุกสองปี
นับแต่วนัทีม่กีารประเมนิค่าเพื่อซื้อหรอืเช่าอสงัหารมิทรพัย์ และจดัใหม้กีารสอบทานการประเมนิค่าทุกปี
นับแต่วนัทีม่กีารประเมนิค่าครัง้ล่าสุด บรษิทัจดัการฯ จะไม่แต่งตัง้บรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิรายใดรายหนึ่ง
ใหป้ระเมนิค่าอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์ดยีวกนัตดิต่อเกนิ 2 ครัง้ 
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2. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.4 การวดัค่าเงินลงทุน (ต่อ) 

 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(ต่อ) 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนสะท้อนถงึรายไดค้่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนัและ 
ข้อสมมติเกี่ยวกับรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในอนาคตภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
ในขณะเดยีวกนัจะตอ้งสะทอ้นถงึกระแสเงนิสดจ่ายต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เนื่องจากอสงัหารมิทรพัย ์ 
 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนจะรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน กิจการ 
จะตดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเมื่อกจิการจ าหน่ายหรอืเลกิใชอ้สงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนนัน้
อย่างถาวรและคาดว่าจะไม่ไดร้บัโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการจ าหน่ายอกี 
 
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์แสดงในงบดุลดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยซึง่ค านวณตามล าดบั ดงันี้  
 
1) ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขาย  
2) ราคาหรอือตัราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลีย่ หรอื ราคาหรอือตัราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote 

จากบรษิทัผูเ้สนอซื้อเสนอขาย  
3) ราคาหรอือตัราผลตอบแทนทีค่ านวณจากแบบจ าลอง  
 
เงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน ตัว๋เงนิคลงั หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุครบก าหนดภายใน 90 วนั แสดงในงบดุล 
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อตัราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลอืของตราสารเท่ากบั 90 วนั ตามที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรอือตัราผลตอบแทนที่ได้มาส าหรบัตราสารที่จะครบก าหนดอายุ
ภายใน 90 วนันับตัง้แต่วนัทีล่งทุน  
 
ก าไรหรอืขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุนบนัทกึในงบก าไรขาดทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการจ าหน่ายเมื่อเปรียบเทียบ 
กบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน กรณีทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุนทีถ่อืไว้
ในตราสารหนี้ชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ธิี
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักดว้ยราคาตามบญัชจีากจ านวนทัง้หมดทีถ่อืไว ้
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2. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.5 ลูกหน้ีค่าเช่า 

 
ลูกหนี้ค่าเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าตามใบแจง้หนี้ และจะวดัมลูค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงนิทีเ่หลอือยู่หกัดว้ย 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหนี้การค้าเปรยีบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัจาก
ลูกหนี้ค่าเช่า หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรหรอืขาดทุนโดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมฯ  
 

2.6 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชีรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะทยอยรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายด้วยวิธี
เสน้ตรงตลอดอายุของค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ี
 

2.7 การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
กองทุนรวมฯ รบัรูร้ายไดค้่าเช่าและบรกิาร และค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง  
 
ดอกเบีย้รบัรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของสดัส่วน
เวลาและอตัราที่ระบุไวใ้นสญัญาจนถงึวนัครบอายุและพจิารณาจากจ านวนเงนิต้นทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชี
ส าหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกองทุนรวมฯ 
 

2.8 ภาษีเงินได้ 
 
กองทุนรวมฯ นี้เป็นกองทุนทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในประเทศไทย จงึไม่มสี ารองภาษีเงนิได้
นิตบิุคคลบนัทกึไวใ้นงบการเงนิน้ี 
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3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
บรษิทัจดัการฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 4 ครัง้  
 
1. ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 
2. ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได ้
 
ทัง้นี้ ก าไรสุทธแิละก าไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นก าไรสุทธแิละก าไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่รวมรายการดงัต่อไปนี้ 
 
1. ก าไรหรอืขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์ หลกัทรพัย์และ/หรอืทรพัย์สนิ

ของกองทุนรวมฯ 
2. รายจ่ายในการเสนอขายครัง้แรก และการเสนอขายครัง้ต่อ ๆ  ไป (ถา้ม)ี ทีไ่ดบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ้่ายตลอดระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากรายจ่ายนัน้ 
 
ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลระหว่างกาลทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชมีมีูลค่า 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ สงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นัน้ และใหส้ะสมเงนิปันผล
ดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงนิปันผลทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในปีสิน้ปีบญัช ี
 
บรษิทัจดัการฯ ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเรื่องหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผลและการลดทุนใหเ้ป็นไปตามมติของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่9 มถิุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมปีระเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 
 
การจ่ายเงนิปันผล 
 
ขอ้ก าหนด นโยบายและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นดงันี้ 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิีไ่ม่รวมก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่า
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยป์ระจ าปี  

 
2) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงนิปันผลตาม (1) ต้องไม่ท าใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชี
ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 
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3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 
การจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 
 
เงือ่นไขและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 
1) ในกรณีที่มบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน

หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้
ในส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืในส่วนที่เกินกว่ารอ้ยละ 50 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าว 
เป็นบุคคลตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้ เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งจะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น โดยบรษิัท
จดัการจะน าเงนิปันผลส่วนที่ไม่ได้จ่ายดงักล่าวนัน้มาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไปหรอืเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
2) ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน

ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิัทจดัการจะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินการไดร้บัเงนิปันผล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วธิกีารเฉลี่ยตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน 
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่ายเงนิปันผล ทัง้นี้ เว้นแต่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งจะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนั
เป็นอย่างอื่น 

 
การลดทุน 
 
1)  ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มสีภาพคล่องส่วนเกนิจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืหลายกรณี ดงัต่อไปนี้ 

 
ก) กองทุนรวมฯ มกีารจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื 
ข) มลูค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทุนรวมฯ ลงทุนหรอืมไีวล้ดลงจากการ

ประเมนิค่าหรอืสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ และ/หรอื 
ค) กองทุนรวมฯ มรีายการทางบญัชทีีเ่ป็นรายการค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชซีึ่งทยอยตดัจ่าย  
 
หากบรษิทัจดัการฯ ประสงคจ์ะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการฯ จะจ่าย
สภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

2) บรษิทัจดัการฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

21 

 
4. ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐาน 
ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผล 
ในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระ ค านวณจากประมาณการ 
กระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงือ่นไขของตลาดทีม่อียู่
ในปัจจุบนั สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสงัหาริมทรพัย์ อตัราคิดลดที่ใช้
สะท้อนถึงการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่าของการเงนิและปัจจยัความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมี
อตัราคดิลดรอ้ยละ 12 ถงึรอ้ยละ 13 ต่อปี 
 

5. การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกองทุนรวม ในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวม เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มี
ส่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กองทุนรวมอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้  



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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6. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใชว้ธิรีาคาตลาดในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์และหนี้สนิซึ่งมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มตีลาดที่มสีภาพ
คล่อง หรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯ จะใชว้ธิรีาคาทุนหรอื
วธิรีายไดใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแทน 
 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งต้นมาใช้ กองทุนรวมฯ  จะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถ
สงัเกตไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมูลค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากที่สุด มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับ 
ตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 
 
ขอ้มลูระดบัที ่1 : ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสนิทรัพย์หรือ

หนี้สนิอย่างเดยีวกนั  
ขอ้มลูระดบัที ่2 : ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรอืโดยอ้อม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีค่ านวณมาจากราคา
ตลาด) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  

ขอ้มลูระดบัที ่3 : ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  
 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 37,820,921 - 37,820,921 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 3,862,100,000 3,862,100,000 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - 37,820,921 3,862,100,000 3,899,920,921 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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6. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 66,099,006 - 66,099,006 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 3,768,800,000 3,768,800,000 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - 66,099,006 3,768,800,000 3,834,899,006 
 
ไม่มีรายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการ
ประเมนิมลูค่าในระหว่างปี 
 

6.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมูลค่า
ยุติธรรมของหลกัทรพัย์ค านวณจากเส้นอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหนี้ไทย ณ วนัท าการ
สุดทา้ยของวนัทีใ่นงบดุล 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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6. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
6.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3) 

 

 
เงินลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 บาท 
  

ยอดตน้ปี ณ วนัที ่1 มกราคม 3,768,800,000 
เพิม่ขึน้ระหว่างปี 57,479,134 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (25,225,928) 
ผลก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ในระหว่างปี  61,046,794 

ยอดปลายปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  3,862,100,000 

 

 
เงินลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 บาท 
  

ยอดตน้ปี ณ วนัที ่1 มกราคม 3,768,000,000 
เพิม่ขึน้ระหว่างปี 7,327,042 
ผลขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้ในระหว่างปี  (6,527,042) 

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

 
ไม่มกีารเปลีย่นแปลงส าหรบัวธิกีารประมาณการมลูค่ายุตธิรรมระหว่างปี 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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6. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
6.4 ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 
ผูจ้ดัการกองทุนฯ ไดท้ าการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ าหรบัการรายงานในงบการเงนิ รวมถงึ
มลูค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 โดยผูป้ระเมนิราคาไดร้ายงานโดยตรงต่อบรษิทัจดัการฯ ผูจ้ดัการกองทุนจดัให้ม ี
สอบทานข้อมูลระหว่าง บริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพื่อพิจารณา
กระบวนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละไตรมาส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานรายไตรมาสของกองทุนฯ  
 
ขอ้มูลหลกัที่ผู้ประเมนิราคาใช้ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมระดบัที่ 3 ได้แก่ อตัราคดิลดกระแสเงินสด
พิจารณาจากสถานที่ตัง้โครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอัตรา
ผลตอบแทนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง ซึ่งในที่นี้ผู้ประเมนิไดก้ าหนดอตัราคดิลดกระแสเงนิสด ส าหรบัทรพัย์สนิ  
ที่ท าการประเมินราคาอยู่ที่อัตราร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 13 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจาก
พนัธบตัรรฐับาลบวกกบัความเสีย่งจากประเภทธุรกจิ การบรกิาร การตลาดและจากภาวะเศรษฐกจิ 
 
 ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม 

ของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
การเพ่ิมขึ้นของ 

ข้อสมมติ 
การลดลงของ 

ข้อสมมติ 
    

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 8.6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.3 
อตัราการใหเ้ช่าพืน้ที ่ รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.6 ลดลงรอ้ยละ 0.6 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้สมมติอื่นคงที ่
ในทางปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าวยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธก์นั 
ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ทีก่ าหนดไว้
ทีม่ตี่อการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัได้ใช้วธิเีดยีวกบัมูลค่าปัจจุบนัของมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัย์ที่ก าหนดไว้ค านวณ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในการค านวณมูลค่ายุติธรรม 
ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์รบัรูใ้นงบดุล 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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7. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 

กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่จ านวน  
3 โครงการคือ โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และโครงการ  
ศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ โดยมรีายละเอยีดการลงทุนดงัต่อไปนี้ 
 

1) โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ 
ก) สทิธกิารเช่าทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ข) สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ค) สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ง) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550  
ถงึวนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
ของอาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,571 ลา้นบาท 
 

2) โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ 
ก) สทิธกิารเช่าทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ข) สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 
ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550  
ถึงวันที่  1 มีนาคม พ.ศ. 2572 (รวมระยะเวลา 21 ปี 8 เดือน 4 วัน) รวมถึงกรรมสิทธิใ์นงานระบบ
สาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 618 ลา้นบาท 
 

3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ  
ก) สทิธกิารเช่าทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี 
ข) สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี 
ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
ของอาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 963 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสทิธิการเช่าเพิม่เติมในพื้นที่แบ่งเช่า ในโครงการ 
เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ โดยพืน้ทีแ่บ่งเช่าดงักล่าวมพีืน้ที ่78.76 ตารางเมตร และมรีะยะเวลาการเช่าตัง้แต่
วนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2610 (รวมระยะเวลา 50 ปี 5 เดือน 30 วนั โดย  
ณ วนัจดทะเบยีนการเช่ากองทุนรวมฯ ตกลงช าระค่าเช่าทรพัยเ์ป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 16.4 ลา้นบาท ทัง้นี้กองทุนรวมฯ 
ไดช้ าระเงนิดงักล่าว ณ วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2560 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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7. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(ต่อ) 

 
ในระหว่างปี กองทุนรวมฯ ใช้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงนิลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ของกองทุนรวมฯ โดยวิธพีิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ผลจากการประเมินราคาท าให้ 
เงนิลงทุน ในอสงัหารมิทรพัยม์มีลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากบั 3,862 ลา้นบาท และท าใหม้กี าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 61 ลา้นบาท ซึ่ง
ไดบ้นัทกึไวใ้นงบก าไรขาดทุน รายละเอยีดการประเมนิราคาแสดงในตารางดงันี้ 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

    
รายการก าไร

(ขาดทนุ) สินทรพัย ์ สินทรพัย ์    
รายการก าไร

(ขาดทนุ) 
 มูลค่า ณ วนัท่ี  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น ส่วนเพ่ิมในปี ตดัจ าหน่ายในปี มูลค่า ณ วนัท่ี  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  ณ วนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  ณ วนัท่ี 
  ราคา  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม   ราคา  31 ธนัวาคม 

ช่ือสินทรพัย ์ ราคาทนุ ประเมิน วนัท่ีประเมิน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ราคาทนุ ประเมิน วนัท่ีประเมิน พ.ศ. 2562 
           

โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ 1,645,454 -  479,246 45,749 (25,226) 1,665,977 -  596,723 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ           
   - สทิธกิารเช่าอาคารใหม ่ 16,400 -  - - - 16,400 -  - 
รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ 1,661,854 2,141,100 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 479,246 45,749 (25,226) 1,682,377 2,279,100 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 596,723 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ   660,746 623,000 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 (37,746) 868 - 661,614 529,000 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 (132,614) 
โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์           
   ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ  991,517 1,004,700 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 13,183 10,862 - 1,002,379 1,054,000 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 51,621 

รวม 3,314,117 3,768,800  454,683 57,479 (25,226) 3,346,370 3,862,100  515,730 
           

           ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูคา่เงนิลงทุนในระหว่างปี 61,047 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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8. เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน  ราคาทุน  
 ตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 37,801,748 37,820,921 66,086,393 66,099,006 
รวมตราสารหนี้ 37,801,748 37,820,921 66,086,393 66,099,006 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จาก     
   การเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน 19,173 - 12,613 - 

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ 37,820,921 37,820,921 66,099,006 66,099,006 

 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มรีะยะเวลาครบก าหนดดงันี้ 
 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 37,801,748 - - 37,801,748 
รวมตราสารหนี้ 37,801,748 - - 37,801,748 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จาก     
   การเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน 19,173 - - 19,173 

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ 37,820,921 - - 37,820,921 

 
 31 ธนัวาคม 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 
รวมตราสารหนี้ 66,086,393 - - 66,086,393 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จาก     
   การเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน 12,613 - - 12,613 

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ 66,099,006 - - 66,099,006 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 เงินต้น (บาท) อตัราดอกเบีย้ต่อปี (ร้อยละ) 

ธนาคาร พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรพัย ์ - 1,194,452 - 0.85 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรพัย ์ 662,674 4,296,878 - - 
   กระแสรายวนั 20,897,157 5,679,390 - - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรพัย ์ 249,640,042 226,505,228 0.38 0.38 

 271,199,873 237,675,948   
 

10. ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชปีระกอบด้วย ค่าตอบแทนสทิธกิารเชื่อมต่อทางเดินยกระดบัสถานีรชัโยธนิ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต กบัหา้งสรรพสนิคา้เมเจอร์ รชัโยธนิ มรีะยะเวลาการอนุญาต 
15 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ปิดใชท้างเดนิยกระดบั และค่าจดทะเบยีนกองทุนรายปี จ านวน 1 ปี ช าระกลางปี ทยอยรบัรู้
เป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญา 
 
รายการเคลื่อนไหวของค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 

พ.ศ. 2562 
บาท 

พ.ศ. 2561 
บาท 

   

ยอดตน้ปี 10,028,712 51,325 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 604,914 10,080,580 
รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายระหวา่งปี (594,999) (103,193) 

ยอดสิน้ปี 10,038,627 10,028,712 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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11. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนออกจ าหน่ายและช าระแล้วมจี านวน 
330,000,000 หน่วย มลูค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิทุนมดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2562 

 จ านวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

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

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 
ออกจ าหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดสิน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 

 
 พ.ศ. 2561 

 จ านวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

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

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 
ออกจ าหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดสิน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 

 
รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 670,979,156 670,630,286 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 268,508,800 295,622,512 
ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (หมายเหตุ 7, 8) 61,053,354 (6,523,642) 
จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (หมายเหตุ 12) (267,300,000) (288,750,000) 

ยอดสิน้ปี 733,241,310 670,979,156 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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12. เงินปันผล 

 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  22 มนีาคม พ.ศ. 2562 0.213 70.125 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 20 มถิุนายน พ.ศ. 2562 0.213 70.125 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 19 กนัยายน พ.ศ. 2562 0.200 66.000 
4 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 0.185 61.050 

    267.300 

 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี ้
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  22 มนีาคม พ.ศ. 2561 0.220 72.600 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 20 มถิุนายน พ.ศ. 2561 0.220 72.600 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 19 กนัยายน พ.ศ. 2561 0.220 72.600 
4 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 0.215 70.950 

    288.750 

 
13. ค่าใช้จ่าย 

 
บรษิัทจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
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13. ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง กองทุนรวมฯ  
ทีค่ านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามทีเ่กดิจรงิ เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนคดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ทีค่ านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 
ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวมฯ  
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ได้รบัในอัตราไม่เกินร้อยละ 3  

ของรายไดค้่าเช่าและบรกิารสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผู้เช่าและการบริหารจดัการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการท า

สญัญาเช่ากับผู้เช่ารายใหม่หรอืมีการต่อสญัญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผู้เช่ารายนัน้ ๆ  
ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่าของค่าเช่ารายเดอืน ซึง่อตัรานี้ขึน้อยู่กบัประเภทและอายุของสญัญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.3 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ  
ซึง่ค านวณ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.35  
ของรายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งหมายถงึรายไดท้ัง้หมดทีก่องทุนรวมฯ ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย์
หกัดว้ยตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ 
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14. รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถงึบุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรอื 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักองทุน
รวมฯ รวมถงึบรษิทัทีท่ าหน้าทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อยและกจิการทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้บุคคล
หรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึง่ถอืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับกองทุนรวมฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงาน 
ของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลกัษณะของความสมัพนัธก์บักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของกองทุนรวมฯ เป็นดงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึง่ถอืหน่วยลงทุนรอ้ยละ 33.00 
บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน 
 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ 
 
ก) รายได้ 

 
 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื   
   - รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 206,082,648 198,343,885 
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14. รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
ข) ค่าใช้จ่าย 
 

 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั   
   - ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,911,829 4,920,414 
   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 1,227,957 1,230,103 
   
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,046,596 2,050,172 
   
บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื   
   - ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 36,958,949 36,239,329 
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14. รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้างช าระ ท่ีเกิดจากการขายและซื้อบริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื   
   - ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่น 3,225,468 2,039,460 
   - สนิทรพัยอ์ื่น 26,750 - 
   - เจา้หนี้อื่น 38,346,688 8,292,622 
   - เงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้ 4,955,912 4,955,912 
   
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั   
   - เจา้หนี้อื่น 858,698 850,705 
   
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร (หมายเหต ุ9) 21,559,831 9,976,268 
   - เจา้หนี้อื่น 357,791 354,460 
   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร (หมายเหต ุ9) 249,640,042 226,505,228 
   - เจา้หนี้อื่น 214,674 212,676 
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15. การจดัการความเส่ียง 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งทางการเงนิทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ความเสีย่งจาก
อตัราดอกเบีย้และความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย คือ ความเสีย่งที่มูลค่าของเครื่องมอืทางการเงนิจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในท้องตลาด สนิทรพัย์ทางการเงนิที่อาจท าให้กองทุนรวมฯ มคีวามเสี่ยงจาก
อตัราดอกเบีย้ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้ของหลกัทรพัยแ์ละอตัราดอกเบีย้เงนิฝากกบัธนาคาร 
 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ คอื ความเสีย่งทีคู่่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญา ซึ่งอาจมผีลต่อกระแสเงนิสดรบั
จากสนิทรพัย์ทางการเงนิของกองทุนรวมฯ ความเสีย่งดา้นการให้สนิเชื่อเกดิจากความเสีย่งในการจดัการเรยีก
เกบ็ค่าเช่า 
 
กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้อย่างเป็นสาระส าคญั เนื่องจาก
กองทุนรวมฯ มลูีกคา้จ านวนมากและอยู่ในกลุ่มธุรกิจทีต่่างกนั นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ มกีารก าหนดใหม้ีการ
เรยีกเกบ็เงนิมดัจ า ค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกคา้ของกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นประกนัในกรณีทีก่องทุนรวมฯ ไม่สามารถ
เก็บค่าเช่าได ้บรษิัทจดัการฯ เชื่อว่ากองทุนรวมฯ ไม่มคีวามเสีย่งด้านการใหส้นิเชื่ออื่น นอกเหนือจากจ านวน 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูทีไ่ดบ้นัทกึในงบการเงนิแล้ว ซึ่งประเมนิจากประสบการณ์การช าระเงนิในอดตี เงนิมดัจ ารบั
จากลูกคา้และปัจจยัอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 
 
มลูค่ายุตธิรรม 
 
ราคาตามบัญชีของสินทรพัย์และหนี้สินทางการเงินอื่นของกองทุนรวมฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
ที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่ปรากฏในงบการเงนิ มีมูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเป็น
รายการทีม่รีะยะเวลาครบก าหนดสัน้ และมอีตัราดอกเบีย้คลา้ยคลงึกบัอตัราดอกเบีย้ ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 
 

16. ข้อมูลเก่ียวกบัการซื้อขายเงินลงทุน 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อขายเงนิลงทุนเป็นจ านวน 179 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 4.50  
ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อขายเงนิลงทุนเป็นจ านวน 318 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 7.98  
ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 
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17. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กก าหนดใหร้ายงานในลักษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงาน ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรร
ทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน อย่างไรกต็ามไม่มคีวามความแตกต่างระหว่าง 
งบการเงนิ และรายงานส่วนการด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกจิเดยีวคอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านัน้ ดงันัน้จงึไม่มคีวามจ าเป็นในการแสดงขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 

18. ภาระผกูพนั 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กองทุนรวมฯ มภีาระผกูพนัระยะยาวเกีย่วกบัการเช่าทีด่นิและ 
พืน้ทีจ่อดรถ จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีผ่กูพนัตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดงักล่าว มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

ไม่เกนิ 1 ปี 10,734,690 10,683,660 
2 - 5 ปี 44,075,684 43,295,227 
มากกว่า 5 ปี 38,194,855 49,710,002 

 93,005,229 103,688,889 
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