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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์ 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
(กองทุนรวม) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงาน รวมถึงกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของกองทุนรวมประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ 
ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกองทุนรวมตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงนิส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่องการวดัมลูค่าของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นเรื่องส าคญั
ในการตรวจสอบและไดน้ าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของ
ขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งนี้ 



เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การวดัมลูค่าของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 

 

อ้างอิงหมายเหตุป ระกอบงบการเงินข้อที่  8 เรื่อ ง  
การประมาณการทางบญัชีที่ส าคญั และการใช้ดุลยพนิิจ 
และขอ้ที ่12 เรือ่งเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
ของกองทุนรวมแสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรมที่จ านวน 3,821 
ล้านบาท และรบัรู้ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่า 
เงนิลงทุนจ านวน 47 ล้านบาท ที่แสดงอยู่ภายใต้งบก าไร
ขาดทุน เบ็ดเสร็จ เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ 
กองทุนรวมคอืเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนถูกประเมนิโดย 
ผู้ประเมินอิสระ และใช้วธิีพิจารณาจากรายได้ (Income 
approach)  
 
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
ของกองทุนรวมใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่ส าคัญ 
ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมหลายอย่าง โดยใช้
วธิกีารคดิลดกระแสเงนิสด ขอ้สมมติฐานที่ส าคญัในการ
ประมาณการ ไดแ้ก่ อตัราการเตบิโตของค่าเช่า อตัราการ
ให้เช่าพื้นที่ ประมาณการรายได้ค่าเช่า รายได้อื่นและ
คา่ใชจ้่าย อตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตของธุรกจิ 
 
ขา้พเจ้าให้ความส าคญักบัเรื่องนี้เพราะว่าหากดุลยพินิจ
และขอ้สมมตฐิานทีน่ ามาใชเ้กดิการเปลี่ยนแปลงแมเ้พยีง
เล็กน้อย อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อ 
ผลประกอบการที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
กองทุนรวม 

ข้าพเจ้าได้สอบถามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กสิกรไทย จ ากัด (บริษัทจดัการฯ) และผู้ประเมินอิสระ 
เพือ่ท าความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญัทีใ่ชใ้น
การวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 
ผู้ประเมินอิสระได้รับการว่าจ้างจากบริษัทจัดการฯ 
ขา้พเจา้ประเมนิความรูค้วามสามารถ ความเป็นอสิระและ
ความเป็นกลางของผู้ประเมินอิสระโดยการสอบถามถึง
รูปแบบ ขอบเขตของงานและวธิกีารในการประเมนิของ
บรษิทัผูป้ระเมนิ  
 
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน 
ทีส่ าคญัและความเหมาะสมของขอ้มูลทีใ่ชใ้นการประเมนิ
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งรวมไป
ถึงอัตราการเติบโตของค่าเช่า อัตราการให้เช่าพื้นที ่
ประมาณการ รายไดค้่าเช่า รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่าย ทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคต ขนาดของพื้นทีใ่หเ้ช่า การไดม้าของ
สทิธกิารเช่าเพิม่เติม และรายจ่ายฝ่ายทุน โดยการตรวจ
กบัเอกสารประกอบต่าง ๆ และขอ้มลูในอดตี 
 
ขา้พเจา้พจิารณาเกณฑข์องอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโต 
ของอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวมโดยเปรยีบเทยีบกบั
อตัราซึ่งอยู่ในช่วงที่สอดคล้องกบัขอ้มูลจากอุตสาหกรรม
เดยีวกนั  
 
จากวธิกีารปฏิบตัิงานดงักล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่าดุลยพินิจ
ของบรษิัทจดัการฯ และขอ้สมมตฐิานที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
วัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เหมาะสม
เป็นไปตามขอบเขตที่ร ับได้ของประมาณการอย่าง
สมเหตุสมผล 

  



ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4.2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ การน าข้อยกเว้น 
จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ความเหน็ของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
ข้อมลูอ่ืน 
 

บรษิัทจดัการฯ เป็นผู้รบัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที ่
ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื  การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมีความขดัแยง้ 
ที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 
 
เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบับรษิทัจดัการฯ เพือ่ใหม้กีารด าเนินการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป 
 
ความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการฯ ต่องบการเงิน  
 

บรษิัทจดัการฯ มหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้  โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบตั ิ
ทางบญัชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีบ่รษิทัจดัการฯ พจิารณาว่า
จ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิ บรษิทัจดัการฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนรวมในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เวน้แต่บรษิทัจดัการฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนรวมหรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได ้ 
 



ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจาก  
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
อันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามี
สาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะม ี
ผลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และ
ได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่ง 
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้น  
การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ
กองทุนรวม 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่บริษัทจัดการฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยบรษิทัจดัการฯ  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัทจัดการฯ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมในการด าเนินงาน
ต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั  ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ 
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าว
ไม่เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบั
จนถงึวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กองทุนรวมตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่



ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่บรษิทัจดัการฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ เกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับบรษิัทจดัการฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน 
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบญัชี 
เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์  
ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 
กรุงเทพมหานคร 
16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 10,11 10,060,954 37,820,921
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 10,12 3,821,475,515 3,862,100,000
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 13 260,542,407 271,199,873
ลกูหน้ีคา่เชา่ 21,296,176 6,631,898
รายไดค้า้งรบั 18.3 82,734,446 -
ลกูหน้ีอื่น 1,861,059 777,325
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 14 10,074,844 10,038,627
สนิทรพัยอ์ื่น 2,500,250 2,390,458

รวมสินทรพัย ์ 4,210,545,651 4,190,959,102

หนี้สิน

เจา้หน้ีอื่น 50,026,396 63,701,998
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ 90,655,978 86,826,065
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งชาํระ 2,418,419 4,326,496
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 62,209,961 -
หน้ีสนิอื่น 2,377,486 2,863,233

รวมหนี้สิน 207,688,240 157,717,792

สินทรพัยส์ทุธิ 4,002,857,411 4,033,241,310

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 15 3,300,000,000 3,300,000,000
กาํไรสะสม 15 702,857,411 733,241,310

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 4,002,857,411 4,033,241,310

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 12.1298 12.2219
จาํนวนหน่วยลงทนุที่จาํหน่ายแล้วท ัง้หมด ณ วนัสิ้นปี (หน่วย) 330,000,000 330,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย  ์(หมายเหต  ุ12)
สทิธกิารเชา่ในโครงการ
1. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึ

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 74,891,787

1,681,976,343 2,366,797,368 61.77
2 โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ

ทีต่ ัง้ 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์
อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,062,646

661,653,144 421,326,632 11.00

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 67,739,692 62,209,961 1.62

729,392,836 483,536,593 12.62

3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซูกู ิอเวนิว รชัโยธนิ
ทีต่ ัง้ 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 29,134,300

1,000,820,450 971,141,554 25.35

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,412,189,629 3,821,475,515 99.74

วนัครบอายุ
เงินลงทุนในหลกัทรพัย  ์(หมายเหต  ุ11)
พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 27  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 10,053,213 10,060,954

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 10,053,213 10,060,954 0.26

รวมเงนิลงทุน 3,422,242,842 3,831,536,469 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย  ์(หมายเหต  ุ12)
สทิธกิารเชา่ในโครงการ
1. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึ

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 75,292,681

1,682,377,237 2,279,100,000 58.44
2 โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ

ทีต่ ัง้ 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์
อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,023,594

661,614,092 529,000,000 13.56
3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซูกู ิอเวนิว รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,692,381

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

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

วนัครบอายุ
เงินลงทุนในหลกัทรพัย  ์(หมายเหต  ุ11)
พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 4 มถุินายน พ.ศ. 2563 37,801,748 37,820,921

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 37,801,748 37,820,921 0.97

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 292,331,665 411,541,294

รายไดด้อกเบีย้ 626,295 1,897,327

รายไดอ้ื่น 3,302,378 2,333,473

รวมรายได้   296,260,338 415,772,094

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ชา่และบรกิาร 26,886,847 47,688,621

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 17, 18 4,971,180 4,911,829

คา่ธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 17, 18 1,242,795 1,227,957

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 17, 18 2,071,324 2,046,596

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 17, 18 33,401,050 36,958,949

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 1,233,737 1,378,069

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 11,647,968 17,394,450

คา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยั 1,015,101 992,602

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 18 137,852,181 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 9,909,421 25,225,928

คา่ใชจ้า่ยอื่น 15,931,597 9,438,293

ตน้ทุนทางการเงนิ 4,345,574 -

รวมค่าใช้จ่าย 250,508,775 147,263,294

กาํไรจากการลงทนุสทุธิ 45,751,563 268,508,800

รายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ

กาํไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 15 47,614,538 61,053,354

รวมรายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ 47,614,538 61,053,354

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 93,366,101 329,562,154

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 45,751,563 268,508,800

กาํไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 15 47,614,538 61,053,354

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 93,366,101 329,562,154

จา่ยเงนิปันผล 16 (123,750,000) (267,300,000)

การ (ลดลง) เพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างปี (30,383,899) 62,262,154

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

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 4,002,857,411 4,033,241,310

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 93,366,101 329,562,154
ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
คา่ตดัจาํหน่ายสว่นลดรบัจากเงนิลงทุน 11 (152,162) (955,219)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 9,909,421 25,225,928
กาํไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 15 (47,614,538) (61,053,354)
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 18 137,852,181 -
การซือ้เงนิลงทุน (54,321,291) (99,034,325)
การขายเงนิลงทุน 11 76,000,000 80,000,000
ลกูหน้ีคา่เชา่เพิม่ขึน้ (152,516,459) (1,814,199)
รายไดค้า้งรบัลดลง 70,269,337 -
ลกูหน้ีอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (1,083,734) 595,603
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ (36,217) (9,915)
สนิทรพัยอ์ื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (103,437) 654,261
เจา้หน้ีอื่น (ลดลง) เพิม่ขึน้ (15,443,112) 25,787,804
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้เพิม่ขึน้ (ลดลง) 3,829,913 (778,124)
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย (ลดลง) เพิม่ขึน้ (1,908,077) 2,617,377
หน้ีสนิอื่น (ลดลง) เพิม่ขึน้ (485,747) 19,188
ตน้ทุนทางการเงนิ 4,345,574 -
ดอกเบีย้จา่ย (4,345,574) -
รายไดด้อกเบีย้ (474,133) (942,108)
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 467,778 948,854

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 117,555,824 300,823,925

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (4,463,290) -
จา่ยเงนิปันผล 16 (123,750,000) (267,300,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (128,213,290) (267,300,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมขึน้ - สทุธิ (10,657,466) 33,523,925
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 271,199,873 237,675,948

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 260,542,407 271,199,873

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี

ซือ้เงนิลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 11,474,445 9,706,935

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม
เมื่อวนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มกีารก าหนดอายุโครงการ บรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจดัการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว 
 
เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ  
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซือ้ขายไดต้ัง้แต่วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั เป็นบรษิทัจดัการกองทุน โดยมธีนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 
งบการเงนินี้ไดร้บัการอนุมตัจิากฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดัการฯ เมือ่วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) 
เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ ส าหรบัปี พ.ศ. 2563  
 
ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์การค้าทุกแห่งของกองทุนรวมฯ ต้องปิดลงชัว่คราวตามประกาศของ
กรุงเทพมหานคร และได้เปิดท าการในวนัที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยปฎิบตัิตามมาตรการป้องกนัโรค
ตามทีร่าชการก าหนดเพื่อป้องกนัการระบาดของ COVID-19 ตามค าสัง่ศูนยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ 3/2563 กองทุนรวมฯ ได้ยกเว้นค่าเช่าและค่าบรกิารให้กบั 
ผูเ้ช่าบางส่วน รายการดงักล่าวถอืเป็นการแก้ไขสญัญาเช่า ท าให้การรบัรูร้ายได้ค่าเช่าลดลง ในปี พ.ศ. 2563 
กองทุนรวมฯ ได้ติดตามเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษถึงผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรม
ศูนยก์ารคา้และธุรกจิใหเ้ชา่ เพือ่ทีจ่ะสามารถประเมนิผลและวางแผนในการแกไ้ขผลกระทบทีม่ตี่อธุรกจิ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
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3 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 

งบการเงนินี้ได้จดัท าขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์  ทรสัต์เพื่อการลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัท
จดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(“แนวปฏบิตัทิางบญัช”ี) ส่วนเรือ่งทีแ่นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้ไมไ่ดก้ าหนดไว ้กองทุนรวมปฏบิตัติามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชขีองงบการเงนิ 
 

การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิางบญัชกี าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและการใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกองทุนรวมฯ ไปถอืปฏบิตั ิกองทุนรวมฯ 
เปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานและ
ประมาณการทีม่นียัส าคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุขอ้ 8 
 

งบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ 
ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
4 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

4.1 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 
 

กองทุนรวมฯ ได้น าแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุน  
ในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคม
บรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 

นโยบายการบญัชสี าคญัทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการน าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตั ิ 
 

ก) เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

แนวปฏบิตัิทางบญัชไีด้ก าหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์และ
หนี้สินทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบัติส าหรบัการตัดรายการสินทรพัย์และหนี้สินทางการเงิน  
และก าหนดให้กองทุนรวมฯ เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง
ในรายละเอยีด  
 

นอกจากนี้กองทุนรวมได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 
(TFRS 9) ส าหรบัส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่าย และรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึ่งไม่ไดก้ล่าวไวใ้นแนวทางปฏบิตัทิางบญัชี มาถอื
ปฏบิตั ิตัง้แต่ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยผลกระทบจากการน าแนวปฏบิตัทิางบญัชีใหม่และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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4 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
4.1 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ข) สญัญาเชา่ 

 
แนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลให้กองทุนรวมฯ ในฐานะผู้เช่ารบัรู้สญัญาเช่าเกือบ
ทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่า
การเงนิอกีต่อไป กองทุนรวมฯ ต้องรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็น
สญัญาเชา่ระยะสัน้และสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต ่า  
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ น าแนวปฏบิตัทิางบญัชีใหม่ที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่ามา 
ถือปฏิบัติ โดยผลกระทบที่เกิดจากการน าแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ใน 
หมายเหตุขอ้ 5 
 

4.2 ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

กองทุนรวมฯ ได้น าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19”)  
ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในเรือ่งดงัต่อไปนี้  
 
การวดัมลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน  
 
กองทุนรวมฯ เลือกที่จะไม่น าข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีผลต่อการ
คาดการณ์ทางการเงนิในอนาคตมาใชป้ระกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุนทีว่ดัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 12) 
 
การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ได้รบัการยกเว้นค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 กองทุนรวมฯ เลือกที่จะน าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 โดยการปรบัลดหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่ครบก าหนดที่ได้รบั
ยกเว้นตลอดช่วงเวลาที่ได้รบัการยกเว้นค่าเช่า และกลับรายการก าไรสุทธิที่ย ังไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงินลงทุนจากสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละดอกเบี้ยจากหนี้สนิตามสญัญา
เช่าทีร่บัรูใ้นระหว่างงวด จ านวน 1,066,441 บาท และ 859,385 บาท ตามล าดบั แทนการปรบัปรุงมูลค่า
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละวดัมลูคา่หนี้สนิตามสญัญาเชา่จากการเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ใหม่ 
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5 ผลกระทบจากการน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 

 
หมายเหตุนี้อธิบายถึงผลกระทบจากการที่กองทุนรวมฯ ได้น าแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยนโยบาย
การบญัชใีหมท่ีน่ ามาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 
 
กองทุนรวมฯ ไดน้ านโยบายการบญัชใีหม่ดงักล่าวมาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรู้
ผลกระทบสะสมจากการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ไดท้ าการปรบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทางทีส่ามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดของแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัดงักล่าว ทัง้นี้
กองทุนรวมฯ ได้ท าการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้ก าหนดของแนวปฏิบตัทิางบญัชี 
ในยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช้แนวปฏิบตัิทางบญัชีใหม่เป็น  
ครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562                    

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท 
รายการใหม่ตาม  

แนวปฏิบติัทางบญัชี
เร่ือง สญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563                

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บาท บาท บาท 
    

สินทรพัย ์    
รายไดค้า้งรบั - 153,003,783 153,003,783 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
   ตามมลูคา่ยุตธิรรม 3,862,100,000 (85,264,091) 3,776,835,909 
รวมสินทรพัย ์ 3,862,100,000 67,739,692 3,929,839,692 

    
หน้ีสิน    
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 67,739,692 67,739,692 
รวมหน้ีสิน - 67,739,692 67,739,692 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
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5 ผลกระทบจากการน าแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ผลกระทบจากการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีในเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน  
 
กองทุนรวมฯ ไดน้ าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรกต็ามผลกระทบ
จากการน าแนวปฏบิตัทิางบญัชใีนเรือ่งเครือ่งมอืทางการเงนิ มาถอืปฏบิตัไิมม่สีาระส าคญั 
 
ผลกระทบจากการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีในเร่ืองสญัญาเช่า  
 
กองทุนรวมฯ ได้น าแนวปฏิบตัิทางบญัชีมาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการรบัรู้หนี้สนิ 
ตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าที่ไดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเช่า 
รบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะต้องช าระ คดิลดดว้ยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่  ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
โดยอตัรากูย้มืสว่นเพิม่ทีก่องทุนรวมน ามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื อตัรารอ้ยละ 8.14 - 8.40 ต่อปี 
 

 บาท 
  

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  93,005,229 
หกั :  ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ชา่ 
 ณ วนัทีน่ าใชเ้ป็นครัง้แรก (25,265,537) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 67,739,692 
 
กองทุนรวมฯ รบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชท้ีเ่ป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ดว้ยจ านวนเดยีวกบัหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมาของจ านวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าหรอืค่าเช่าคา้งช าระทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้  กองทุนรวมฯ ไม่มีสญัญาเช่าที่เป็นสญัญาที่สร้างภาระที่ต้องน ามา
ปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีน่ าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 

6 นโยบายการบญัชี 
 
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภท 
จ่ายคนืเมือ่ทวงถาม  และเงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า  
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
6.2 การวดัค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 
อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองโดยกองทุนรวมฯ เพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรอืจากการเพิม่ขึน้ของ
มูลค่าของสินทรัพย์หรือทัง้สองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็น 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็น
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนในอนาคต 
 
อสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนรบัรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการ  
ท ารายการและตน้ทุนการกู้ยมื ตน้ทุนการกู้ยมืทีเ่กดิขึน้เพื่อวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสรา้งหรอื 
ผลติอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนนัน้จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
ตน้ทุนการกู้ยมืจะถูกรวมในขณะทีก่ารซื้อหรอืการก่อสรา้งและจะหยุดพกัทนัทเีมื่อสนิทรพัยน์ัน้ก่อสรา้ง
เสรจ็อยา่งมนียัส าคญั หรอืระหวา่งทีก่ารด าเนินการพฒันาสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงือ่นไขหยดุชะงกัลง 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรพัย์จะกระท าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ 
ค่อนขา้งแน่ทีก่องทุนรวมฯ จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนัน้ และต้นทุนสามารถ
วดัมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทัง้หมดจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ เมื่อมกีาร
เปลีย่นแทนชิน้ส่วนของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน จะตดัมลูคา่ตามบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 
บริษัทจัดการฯ ก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัที่ในงบการเงินงวดแรกที่ได้ซื้อ
อสงัหารมิทรพัยม์าโดยใชร้าคาทุนจากการซื้ออสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว และจะก าหนดราคายุตธิรรมของ
เงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัทีใ่นงบการเงนิงวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งบรษิัทจดัการฯ จะจดัให้มกีารประเมนิค่า 
ทุกสองปีนับแต่วนัที่มีการประเมินค่าเพื่อซื้อหรือเช่าอสงัหาริมทรพัย์ และจดัให้มีการสอบทานการ
ประเมนิค่าทุกปีนับแต่วนัที่มกีารประเมนิค่าครัง้ล่าสุด บรษิัทจดัการฯ จะไม่แต่งตัง้บรษิัทประเมนิค่า
ทรพัย์สินรายใดรายหนึ่งให้ประเมินค่าอสังหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์เดียวกัน  
ตดิต่อเกนิ 2 ครัง้ 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนสะท้อนถงึรายได้ค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนัและ  
ข้อสมมติเกี่ยวกับรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในอนาคตภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
ในขณะเดยีวกนัจะตอ้งสะทอ้นถงึกระแสเงนิสดจ่ายต่าง ๆ ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เนื่องจากอสงัหารมิทรพัย ์ 
 
การเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน กองทุนรวมฯ 
จะตดัรายการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเมื่อกองทุนรวมฯ จ าหน่ายหรอืเลกิใช้อสงัหารมิทรพัย์เพื่อ
การลงทุนนัน้อยา่งถาวรและคาดวา่จะไมไ่ดร้บัโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการจ าหน่ายอกี 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
6.3 สินทรพัยท์างการเงิน 

 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 
ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ 
ทางการเงนิทีแ่สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน โดยสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวไม่รวมถงึ
ลูกหนี้คา่เชา่ และลกูหนี้อื่น ซึง่อธบิายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6.4 
 
ณ วนัที่รบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กองทุนรวมฯ วดัมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม  
โดยกองทุนรวมฯ จะรับรู้ต้นทุนการท ารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นัน้  
เป็นคา่ใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
 
ภายหลงัจากการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก กองทุนรวมฯ วดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน โดยก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการวดัมูลค่ายุติธรรมจะรบัรู้ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ และแสดงเป็นรายการก าไร/(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในรอบระยะเวลาที่เกดิ
รายการ 
 
การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 

กองทุนรวมฯ จะรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิในงบแสดงฐานะทางการเงนิเมื่อกองทุนรวมเป็นคู่สญัญาตาม
ขอ้ก าหนดของตราสารนัน้ โดยกองทุนรวมฯ จะตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิออกเมือ่สทิธใินการไดร้บั
กระแสเงินสดจากสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกองทุนรวมฯ ได้โอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์
 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรม โดยใช้อตัราผลตอบแทน 
ทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยซึง่ค านวณตามล าดบั ดงันี้  
 
1) ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขาย  
2) ราคาหรอือตัราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลีย่ หรอื ราคาหรอือตัราผลตอบแทนเสนอซือ้แบบ firm quote 
จากบรษิทัผูเ้สนอซือ้เสนอขาย  
3) ราคาหรอือตัราผลตอบแทนทีค่ านวณจากแบบจ าลอง  
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
6.3 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
 
เงนิลงทุนในตัว๋แลกเงนิ ตัว๋เงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุครบก าหนดภายใน 90 วนั แสดงใน 
งบแสดงฐานะทางการเงนิดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนเมือ่อายุคงเหลอืของตราสารเท่ากบั 
90 วนั ตามที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรอือตัราผลตอบแทนที่ได้มาส าหรับตราสาร 
ทีจ่ะครบก าหนดอายภุายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัทีล่งทุน  
 
ก าไรหรอืขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัคา่เงนิลงทุนบนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ในการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการจ าหน่ายเมื่อเปรยีบเทียบ  
กบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ กรณีทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน
ที่ถอืไว้ในตราสารหนี้ชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนที่จ าหน่ายจะก าหนด  
โดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชจีากจ านวนทัง้หมดทีถ่อืไว้ 
 

6.4 ลกูหน้ี 
 
ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่นรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี้ และจะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายเนื่องจากกองทุนรวมฯ ตัง้ใจทีจ่ะรบัช าระเงนิสดตามสญัญา  
 
กองทุนรวมฯ ประเมนิประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลูกหนี้ซึง่วดัมลูคา่ดว้ยวธิี
ราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใช้วธิอีย่างง่ายในการรบัรูก้ารด้อยค่าตามประมาณการตลอดอายุลูกหนี้ตัง้แต่
วนัที่กองทุนรวมฯ เริม่รบัรู้ลูกหนี้ กองทุนรวมฯใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา  
ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่บนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก 
 

6.5 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะทยอยรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายด้วยวธิี
เสน้ตรงตลอดอายขุองคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ี
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.6 สญัญาเช่า 
 

ผูเ้ชา่ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ รบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกองทุนรวมฯ สามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์
ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการ
จ่ายช าระหนี้สนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลา
สญัญาเชา่ดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีค่งเหลอือยู ่ 
 

หนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของ

การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ไดจ้่ายช าระ ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล การจ่ายช าระตามสญัญาเช่า

ตอ้งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามนัยของสญัญาเช่า หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได ้กองทุนรวมฯ 

จะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัย์

ทีม่มีลูคา่ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายสุญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยดว้ยราคาทุน ซึ่งประกอบดว้ย จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตาม

สญัญาเช่า ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจที่ไดร้บัตามสญัญาเช่า 

ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 

หลงัจากวนัที่สญัญาเช่าเริม่มีผล กองทุนรวมฯ วดัมูลค่าสินทรพัย์สิทธิการใช้โดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม  
ซึง่เป็นไปตามค านิยามของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
 

ผูใ้หเ้ชา่ 
 

ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูก้ารจ่ายช าระตามสญัญาเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดโ้ดยใชว้ธิเีสน้ตรงหรอื
เกณฑท์ีเ่ป็นระบบอื่นใด ผูใ้หเ้ช่าตอ้งใชเ้กณฑท์ีเ่ป็นระบบอื่นใด หากเกณฑน์ัน้สะทอ้นไดด้กีว่าถงึรปูแบบ
ทีผู่ใ้หเ้ชา่ไดร้บัประโยชน์ทีล่ดลงจากสนิทรพัยอ์า้งองิ 
 

6.7 หน้ีสินทางการเงิน 
 

หนี้สนิทางการเงนิรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยกองทุนรวมฯ จะรบัรู้ต้นทุนการท ารายการซึ่ง
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ่งหนี้สนินัน้เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมด
เป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่า
ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน หนี้สนิดงักล่าวรวมถงึหนี้สนิตราสารอนุพนัธซ์ึง่วดัมลูค่าภายหลงั
ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม  
 

ส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย กองทุนรวมรบัรู้ดอกเบี้ยจ่าย  
โดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
6.8 การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 
กองทุนรวมฯ รบัรูร้ายไดจ้ากเงนิลงทุน และคา่ใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง  
 
ดอกเบี้ยรบัรบัรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิของ
สัดส่วนเวลาและอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจากจ านวนเงินต้นที่เป็น  
ยอดคงเหลอืในบญัชสี าหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกองทุนรวมฯ 

 
6.9 ภาษีเงินได้ 

 
กองทุนรวมฯ นี้เป็นกองทุนที่ได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลในประเทศไทย จงึไม่มสี ารองภาษี 
เงนิไดน้ิตบิุคคลบนัทกึไวใ้นงบการเงนินี้ 

 
7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
บรษิทัจดัการฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้  
 
1 ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธปิระจ าปี 
2 ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได ้
 
ทัง้นี้ ก าไรสุทธแิละก าไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นก าไรสุทธแิละก าไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มร่วมรายการดงัต่อไปนี้ 
 
1 ก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์ หลกัทรพัย์และ/หรอืทรพัย์สนิ  

ของกองทุนรวมฯ 
2 รายจ่ายในการเสนอขายครัง้แรก และการเสนอขายครัง้ต่อ ๆ ไป (ถา้ม)ี ทีไ่ดบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นคา่ใชจ้่ายตลอดระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากรายจ่ายนัน้ 
 
ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชมีมีูลค่า 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ สงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นั ้น และใหส้ะสมเงนิปันผล
ดงักล่าวเพือ่น าไปจ่ายรวมกบัเงนิปันผลทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดสิน้ปีบญัช ี
 
บรษิัทจดัการฯ ได้แก้ไขเพิม่เตมิโครงการเรื่องหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมต ิ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่9 มถิุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมปีระเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 
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7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 
การจ่ายเงนิปันผล 
 
ขอ้ก าหนด นโยบายและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นดงันี้ 
 
1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ไม่รวมก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมนิค่าหรอืการสอบทาน 
การประเมนิคา่อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยป์ระจ าปี  

 
2) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงนิปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชี
ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

 
เงือ่นไขและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 
1) ในกรณีที่มบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืในส่วนทีเ่กนิกว่า
รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดดงักล่าว
เป็นบุคคลตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งจะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น  โดยบรษิัท
จดัการฯ จะน าเงนิปันผลส่วนที่ไม่ได้จ่ายดงักล่าวนัน้มาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไปหรอืเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
2) ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย

ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการฯ จะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินการไดร้บัเงนิปันผล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วธิกีารเฉลี่ยตามสดัส่วนการถือหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่ายเงนิปันผล ทัง้นี้  
เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะประกาศก าหนดสัง่การหรอื 
ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น 
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7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 
การลดทุน 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มสีภาพคล่องสว่นเกนิจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืหลายกรณี ดงัต่อไปนี้ 

 
ก) กองทุนรวมฯ มกีารจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื 
ข) มูลค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทุนรวมฯ ลงทุน  หรอืมไีว้ลดลงจาก 

การประเมนิคา่หรอืสอบทานการประเมนิคา่ทรพัยส์นิ และ/หรอื 
ค) กองทุนรวมฯ มรีายการทางบญัชทีีเ่ป็นรายการคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชซีึง่ทยอยตดัจ่าย  
 
หากบรษิทัจดัการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการฯ  
จะจ่ายสภาพคล่องสว่นเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

2) บรษิทัจดัการฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

8 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์
ในอดตีและปัจจยัอื่นๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชือ่วา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระ ค านวณจากประมาณการ  
กระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าในอนาคตภายใตเ้งือ่นไขของตลาดทีม่อียู่
ในปัจจุบัน สุทธิจากกระแสเงนิสดจ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่ องจากอสงัหารมิทรพัย์ อตัราคิดลดที่ใช้
สะท้อนถึงการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่าของการเงนิและปัจจยัความเสีย่งที่เหมาะสม โดยมี
อตัราคดิลดรอ้ยละ 12 ถงึรอ้ยละ 13 ต่อปี 
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9 ความเส่ียงทางการเงิน 

 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย คอื ความเสีย่งที่มูลค่าของเครื่องมอืทางการเงนิจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด  
 
ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของสินทรพัย์ทางการเงนิของกองทุนรวมฯ ที่วดัมูลค่า
ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน โดยจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึน้ลงตาม มีอตัรา ไม่มีอตัรา  
 อตัราตลาด ดอกเบีย้คงท่ี ดอกเบีย้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยท์างการเงิน     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 10,060,954 - 10,060,954 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 260,542,407 - - 260,542,407 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึน้ลงตาม มีอตัรา ไม่มีอตัรา  
 อตัราตลาด ดอกเบีย้คงท่ี ดอกเบีย้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยท์างการเงิน     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 37,820,921 - 37,820,921 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 271,199,873 - - 271,199,873 
 
ความเสีย่งดา้นเครดติ 
 
กองทุนรวมฯ มคีวามเสีย่งที่อาจเกดิจากการที่คู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัที่ระบุไวใ้นเครื่องมอื
ทางการเงนิ เนื่องจากกองทุนรวมฯ มลีูกหนี้ อย่างไรกต็าม สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลา
อนัสัน้ กองทุนรวมฯ จงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายจากการเกบ็หนี้ เวน้แต่ทีไ่ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 18 
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9 ความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
 

กองทุนรวมฯ ไม่มสีนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ดงันัน้จงึไม่มคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
 

ความเสีย่งดา้นตลาด 
 

กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเนื่องจากมเีงนิลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทุน
ดงักล่าวขึน้อยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทุน ซึง่สภาวการณ์
ดงักล่าวอาจมผีลกระทบทางดา้นบวกหรอืดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกตราสาร ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ประเภทของธุรกจิของผูอ้อกตราสารว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใดอนัอาจท าให้
ราคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้
 

การบรหิารความเสีย่ง 
 

กองทุนรวมฯ บรหิารความเสี่ยงที่อาจเกินขึ้นจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบรหิารความเสี่ยง เช่น  
การกระจายประเภทเงนิลงทุน และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทุน 
 

10 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
 

10.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรอืเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน  
ให้ผู้อื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด)  
ณ วนัที่วดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรพัย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น 
ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัย์หรอืหนี้สินที่มีลกัษณะเดียวกันหรอืไม่สามารถ  
หาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมลูคา่ยุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิ
มลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์
หรอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด 
 

ขอ้มลูระดบัที ่1 : ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ
อยา่งเดยีวกนั  

ขอ้มลูระดบัที ่2 : ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบัที่ 1 ที่สามารถสงัเกตได้
โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) 
ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  

ขอ้มลูระดบัที ่3 : ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  
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10 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (ต่อ) 

 
10.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์     
   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 10,060,954 - 10,060,954 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 3,821,475,515 3,821,475,515 

รวมสนิทรพัย ์ - 10,060,954 3,821,475,515 3,831,536,469 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 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 

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

 
ไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรมในระหว่างงวดและไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการ
ประเมนิมลูคา่ในระหวา่งงวด 
 
เงนิลงทุนต่างๆ ซึง่มลูคา่เงนิลงทุนมาจากราคาตลาดทีม่กีารอา้งองิไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดทีม่สีภาพคล่อง
และถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที ่1 นัน้ประกอบดว้ยตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่สีภาพคล่องและ
ตราสารอนุพนัธ์ที่ซื้อขายในตลาดที่จดัตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรบัราคาที่อ้างองิส าหรบั  
เครืง่มอืเหล่านี้ 
 
เครื่องมอืทางการเงนิซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพจิารณาว่ามสีภาพคล่องแต่ถูกประเมนิค่าจากราคา
ตลาดทีม่กีารอา้งองิไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูค้า้หรอืแหล่งก าหนดราคาทีเ่ป็นทางเลอืก
ซึ่งได้ร ับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้
ประกอบดว้ยตราสารหนี้ภาคเอกชนทีอ่ยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธใ์นตลาดซือ้ขายกนัโดยตรง เงนิลงทุน
ทีถู่กจดัประเภทในระดบัที ่3 มขีอ้มลูทีส่ าคญัทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดเ้นื่องจากมกีารซือ้ขายไมบ่่อยนกั 
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10 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (ต่อ) 

 
10.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยซ์ึง่มลูคา่ยตุธิรรมอยูใ่นระดบัที ่2 ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยมลูค่า
ยตุธิรรมของหลกัทรพัยค์ านวณจากเสน้อตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหนี้ไทย ณ วนัท าการสุดทา้ย
ของวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
10.3 การวดัมลูค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมลูระดบัท่ี 3) 

 

 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี ณ วนัที ่1 มกราคม 3,862,100,000 3,768,800,000 
รายการปรบัปรุง (หมายเหตุ 5) (85,264,091) - 
ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม (ตามทีป่รบัปรุงใหม)่ 3,776,835,909 3,768,800,000 
เพิม่ขึน้ระหวา่งปี 7,989,498 57,479,134 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (9,909,421) (25,225,928) 
ผลก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี 46,559,529 61,046,794 

ยอดสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 3,821,475,515 3,862,100,000 

 
10.4 ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม 

 
ผูจ้ดัการกองทุน ไดท้ าการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ าหรบัการรายงานในงบการเงนิ รวมถงึ
มลูคา่ยุตธิรรมระดบัที ่3 โดยผูป้ระเมนิราคาไดร้ายงานโดยตรงต่อบรษิทัจดัการฯ ผูจ้ดัการกองทุนจดัใหม้ี
สอบทานขอ้มูลระหว่าง บรษิทัจดัการฯ และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพื่อพจิารณากระบวนการ
ประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมในแต่ละไตรมาส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานรายไตรมาสของกองทุนรวมฯ  
 
ขอ้มูลหลกัที่ผู้ประเมนิราคาใช้ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที่ 3 ได้แก่ อตัราคดิลดกระแสเงนิสด
พิจารณาจากสถานที่ตัง้โครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัรา
ผลตอบแทนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง ซึ่งในที่นี้ผูป้ระเมนิได้ก าหนดอตัราคดิลดกระแสเงนิสด ส าหรบัทรพัย์สนิ  
ทีท่ าการประเมนิราคาอยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 12 ถงึ รอ้ยละ 13 ต่อปี โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนจาก
พนัธบตัรรฐับาลบวกกบัความเสีย่งจากประเภทธุรกจิ การบรกิาร การตลาดและจากภาวะเศรษฐกจิ  
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10 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (ต่อ) 

 
10.4 ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 

 ผลกระทบต่อมลูค่ายติุธรรม 
ของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 การเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

การเพ่ิมขึน้ของ 
ข้อสมมติ 

การลดลงของ 
ข้อสมมติ 

    

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 8.8 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.5 
อตัราการใหเ้ชา่พืน้ที ่ รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.6 ลดลงรอ้ยละ 0.6 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที่ให้ขอ้สมมติอื่นคงที ่
ในทางปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าวยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธก์นั 
ในการค านวณการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีก่ าหนดไว้
ทีม่ตี่อการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัมูลค่าปัจจุบนัของมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน  
ในอสงัหารมิทรพัย์ที่ก าหนดไว้ค านวณ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในการค านวณมูลค่ายุติธรรม 
ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยร์บัรูใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 
11 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนประกอบดว้ย เงนิลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
มรีะยะเวลาครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนทีแ่สดงมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนมดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 37,820,921 66,099,006 
เพิม่ขึน้ระหวา่งปี 48,099,303 50,760,136 
พนัธบตัรทีค่รบก าหนดในระหวา่งปี (76,000,000) (80,000,000) 
คา่ตดัจ าหน่ายส่วนลดรบัจากเงนิลงทุน 152,162 955,219 
(ขาดทุน) ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง   
   ในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (11,432) 6,560 

ยอดสิน้ปี 10,060,954 37,820,921 
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12 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 
กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเชา่อาคารไลฟ์สไตล ์เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์คอมเพลก็ซ ์ขนาดใหญ่จ านวน 3 โครงการ 
คอื โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ อาคารโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ และโครงการศูนย์การคา้
ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ โดยมรีายละเอยีดการลงทุนดงัต่อไปนี้ 

 
1) โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 

 
ก) สทิธกิารเชา่ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ข) สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ค) สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ง) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550  
ถงึวนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของ
อาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,571 ลา้นบาท 
 
กองทุนรวมฯ ไดร้บัค ามัน่จากผูใ้หส้ทิธใินการต่ออายุสทิธกิารเชา่ในโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ
ทัง้หมดต่อไปไดอ้กี 30 ปี นบัจากวนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 
 
เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเช่าเพิม่เตมิในพืน้ทีแ่บ่งเช่า ในโครงการ 
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ โดยพืน้ทีแ่บ่งเช่าดงักล่าวมพีืน้ที ่78.76 ตารางเมตร และมรีะยะเวลาการเช่า
ตัง้แต่วนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถงึวนัที่ 26 มถิุนายน พ.ศ. 2610 (รวมระยะเวลา 50 ปี 5 เดอืน 30 วนั) 
โดย ณ วนัจดทะเบยีนการเช่ากองทุนรวมฯ ตกลงช าระค่าเช่าทรพัยเ์ป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 16.4 ลา้นบาท 
ทัง้นี้กองทุนรวมฯ ไดช้ าระเงนิดงักล่าว ณ วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2560 
 

2) โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ 
 
ก) สทิธกิารเชา่ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ประมาณ 21 ปี 
ข) สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ประมาณ 21 ปี 
ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2550 
ถงึวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2571 (รวมระยะเวลา 20 ปี 8 เดอืน 4 วนั) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบ
สาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 618 ลา้นบาท 
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12 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(ต่อ) 

 
3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ  

ก) สทิธกิารเชา่ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ข) สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
ถงึวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของ
อาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 963 ลา้นบาท 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัปี มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 3,862,100,000 3,768,800,000 
ผลกระทบจากการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางบญัชใีหม ่(หมายเหตุ 5) (85,264,091) - 
   

ยอดตน้ปีตามทีป่รบัปรุงใหม ่ 3,776,835,909 3,768,800,000 
รายการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน   
   - จากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 50,169,337 93,300,000 
   - จากการกระทบยอดทางบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ (5,529,731) - 

ยอดสิน้ปี 3,821,475,515 3,862,100,000 

 
นอกเหนือจากผลของการปิดศูนย์การค้าในเดอืนเมษายนถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และผลกระทบจาก
ส่วนลดค่าเช่าที่กองทุนรวมฯ ลดให้แก่ผู้เช่าในระยะเวลาใกล้ กองทุนรวมฯ ไม่ได้น าข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มาใชใ้นการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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12 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(ต่อ) 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

        รายการก าไร  
 มูลค่า ณ วนัท่ี  รายการก าไร สินทรพัย ์ สินทรพัย ์   (ขาดทุน) 
 1 มกราคม พ.ศ. 2563  (ขาดทุน) ส่วนเพ่ิมในปี ตดัจ าหน่ายในปี มูลค่า ณ วนัท่ี  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น 

 (ปรบัปรงุใหม่)  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น ส้ินสดุวนัท่ี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  ณ วนัท่ี 
  ราคา  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม  ราคา  31 ธนัวาคม 

ช่ือสินทรพัย ์ ราคาทุน ประเมิน วนัท่ีประเมิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 ราคาทุน ประเมิน วนัท่ีประเมิน พ.ศ. 2563 
           

โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 1,665,977 -  499,619 4,460 4,861 1,665,576 -  684,821 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ - สทิธกิารเช่าอาคารใหม ่ 16,400 -  - - - 16,400 -  - 
           

รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 1,682,377 2,181,996 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 499,619 4,460 4,861 1,681,976 2,366,797 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 684,821 
           
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ 661,614 485,943 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 (175,671) 781 742 661,653 421,327 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (240,326) 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ - สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 67,740 67,740  - - - 67,740 62,210  (5,530) 
           

รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ   729,354 553,683  (175,671) 781 742 729,393 483,537  (245,856) 
           
โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซููก ิอเวนิว รชัโยธนิ 1,002,379 1,041,157 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 38,778 2,748 4,306 1,000,821 971,142 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (29,679) 
           

รวม 3,414,110 3,776,836  362,726 7,989 (9,909) 3,412,190 3,821,476  409,286 

           

     ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุในระหว่างปี  46,560 
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13 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ธนาคาร บาท 
อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละ) 
     

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรพัย ์ 3,774,268 - 662,674 - 
   กระแสรายวนั 3,097,034 - 20,897,157 - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรพัย ์ 253,671,105 0.10 249,640,042 0.38 

 260,542,407  271,199,873  
 
14 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี  

 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชปีระกอบดว้ย ค่าตอบแทนสทิธกิารเชื่อมต่อทางเดนิยกระดบัสถานีรชัโยธนิ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสเีขยีวกบัห้างสรรพสนิค้าเมเจอร์ รชัโยธิน มรีะยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับตัง้แต่วนัที่เปิดใช้
ทางเดินยกระดับซึ่งทยอยรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญา และค่าจดทะเบียนกองทุนรายปี จ านวน 1 ปี  
ซึง่ช าระในระหวา่งปี  
 
รายการเคลื่อนไหวของคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชสี าหรบัปีมดีงันี้ 
 

 

พ.ศ. 2563 
บาท 

พ.ศ. 2562 
บาท 

   

ยอดตน้ปี 10,038,627 10,028,712 
คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 575,923 604,914 
รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายระหวา่งปี (539,706) (594,999) 

ยอดสิน้ปี 10,074,844 10,038,627 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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15 ส่วนของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทุนทีจ่ดทะเบยีน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 
มจี านวน 330,000,000 หน่วย มลูคา่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 
ไมม่รีายการเคลื่อนไหวของเงนิทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมส าหรบัปีมดีงันี้ 
 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 733,241,310 670,979,156 
ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ 45,751,563 268,508,800 
ก าไรสุทธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงใน   
   มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 47,614,538 61,053,354 
จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 16) (123,750,000) (267,300,000) 

ยอดสิน้ปี 702,857,411 733,241,310 

 
16 เงินปันผล 

 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 20 มนีาคม พ.ศ. 2563 0.175 57.750 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 19 มถิุนายน พ.ศ. 2563 0.100 33.000 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 - - - 
4 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 0.100 33.000 

    123.750 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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16 เงินปันผล (ต่อ) 

 
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 

 
17 ค่าใช้จ่าย 

 
บรษิทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
หน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ  
ทีค่ านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ 
ตามทีเ่กดิจรงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนคดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ ที่ค านวณโดย
บรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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17 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวมฯ  
โดยเรยีกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กบัผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 

1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ไดร้บัในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของรายได้
คา่เชา่สุทธขิองกองทุนรวมฯ 

2. ค่าคอมมชิชัน่จากการจดัหาผู้เช่าและการบรหิารจดัการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมกีาร  
ท าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายใหม่หรอืมกีารต่อสญัญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืนของผูเ้ช่ารายนัน้ ๆ  
ในอตัรา 0.50 - 1.50 เท่าของคา่เชา่รายเดอืน ซึง่อตัรานี้ขึน้อยูก่บัประเภทและอายขุองสญัญาเชา่ 

3. ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม
ฯ ซึง่ค านวณ ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4. คา่ธรรมเนียมพเิศษเพื่อสรา้งแรงจงูใจในการบรหิาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธิ
จากอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งหมายถงึรายไดท้ัง้หมดทีก่องทุนรวมฯ ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย์หกัดว้ยต้นทุน
และคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ 

 

18 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรอืกจิการที่มอี านาจควบคุมกองทุนรวมฯ 
หรอืถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบั
กองทุนรวมฯ รวมถงึบรษิทัที่ท าหน้าทีถ่อืหุ้น บรษิทัย่อยและกจิการทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้
บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหน่วยลงทุนที่มสีิทธอิอกเสยีงไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงาน
ของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลกัษณะของความสมัพนัธก์บักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของกองทุนรวมฯ เป็นดงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
  

บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) นายทะเบยีน 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึง่ถอืหน่วยลงทุนรอ้ยละ 33.00 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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18 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ 
 
18.1 รายได้ 
 

 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 นโยบายการ 

 บาท บาท ก าหนดราคา 
    

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
   และบรษิทัในเครอื   

 

   - รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 142,763,431 206,082,648 ราคาตลาด 
 
18.2 ค่าใช้จ่าย 
 

 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 นโยบายการ 

 บาท บาท ก าหนดราคา 
    

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
   กสกิรไทย จ ากดั   

 

   - คา่ธรรมเนียมการจดัการ 4,971,180 4,911,829 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)    
   - คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 1,242,795 1,227,957 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)    
   - คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,071,324 2,046,596 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
   และบรษิทัในเครอื   

 

   - คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์        33,401,050 36,958,949 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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18 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
18.3 ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือบริการ 

 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั   
   - เจา้หนี้อื่น 435,403 858,698 
   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 253,671,105 249,640,042 
   - เจา้หนี้อื่น 108,851 214,674 
   
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 6,871,302 21,559,831 
   - เจา้หนี้อื่น 181,418 357,791 
   
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)  
   และกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง   
   - ลูกหนี้คา่เชา่และลกูหนี้อื่น 147,167,000 3,225,468 
   - รายไดค้า้งรบั 82,734,446 - 
   - สนิทรพัยอ์ื่น - 26,750 
   - เจา้หนี้อื่น 10,739,130 38,346,688 
   - เงนิมดัจ ารบัจากลกูคา้ 5,102,704 4,955,912 
   - หนี้สนิอื่น 3,289,602 3,258,348 
 
ในปี พ.ศ. 2563 ผู้บริหารของกองทุนฯ ได้พิจารณา ตัง้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ 
ลูกหนี้ค่าเช่าจากบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทในเครอื เป็นจ านวนทัง้สิ้น 
137.85 ลา้นบาท 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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19 ข้อมลูส่วนงานด าเนินงาน 

 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กก าหนดใหร้ายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงาน ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถงึบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรร
ทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน อย่างไรกต็ามไม่มคีวามความแตกต่างระหว่าง
งบการเงนิและรายงานสว่นการด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกจิเดยีวคอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านัน้ ดงันัน้จงึไมม่คีวามจ าเป็นในการแสดงขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 

20 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 
ในปี พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ได้ซื้อเงินลงทุน โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็นจ านวนสุทธ ิ 
54.32 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 1.35 ต่อมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี และไดข้ายเงนิลงทุนเป็น
จ านวนสุทธ ิ76.00 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 1.89 ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี 
 
ในปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ได้ซื้อเงินลงทุน โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็นจ านวนสุทธ ิ 
99.03 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 2.49 ต่อมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี และไดข้ายเงนิลงทุนเป็น
จ านวนสุทธ ิ80.00 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 2.01 ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี 
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