
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
 
งบการเงิน 
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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  
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