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รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
(กองทุนรวม) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดําเนินงาน รวมถึงกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกัน  
โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสําคญัตามแนวปฏิบตัทิางบญัชสีําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุน
กาํหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของกองทุนรวมประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธสิาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ 
ของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกองทุนรวมตามขอ้กําหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่องการวดัมลูค่าของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นเรื่องสาํคญั
ในการตรวจสอบและไดนํ้าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งนี้ 



เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธ ีการตรวจสอบ 
  

การวดัมลูค่าของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 

 

อา้งองิหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่6 เรื่อง การประมาณ
การทางบญัชีที่สําคญั และการใช้ดุลยพินิจ และข้อที่ 10 
เรือ่งเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
ของกองทุนรวมแสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรมที่จํานวน 3,870 
ล้านบาท และรบัรู้กําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่า 
เงนิลงทุนจํานวน 49 ล้านบาท ที่แสดงอยู่ภายใต้งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ 
กองทุนรวมคอืเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนถูกประเมนิโดย 
ผู้ประเมินอิสระ และใช้วธิีพิจารณาจากรายได้ (Income 
approach)  
 
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
ของกองทุนรวมใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สําคัญ 
ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมหลายอย่าง โดย 
ใชว้ธิกีารคดิลดกระแสเงนิสด ขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญัในการ
ประมาณการ ไดแ้ก่ อตัราการเตบิโตของค่าเช่า อตัราการ
ให้เช่าพื้นที่ ประมาณการรายได้ค่าเช่า รายได้อื่นและ
คา่ใชจ้่าย อตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตของธุรกจิ 
 
ขา้พเจ้าให้ความสําคญักบัเรื่องนี้เพราะว่าหากดุลยพินิจ
และขอ้สมมตฐิานทีนํ่ามาใชเ้กดิการเปลี่ยนแปลงแมเ้พยีง
เล็กน้อย อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อ 
ผลประกอบการที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
กองทุนรวม 

ข้าพเจ้าได้สอบถามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กสิกรไทย จํากัด (บริษัทจดัการฯ) และผู้ประเมินอิสระ 
เพือ่ทาํความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญัทีใ่ชใ้น
การวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 
ผู้ประเมินอิสระได้ร ับการว่าจ้างจากบริษัทจัดการฯ 
ขา้พเจา้ประเมนิความรูค้วามสามารถ ความเป็นอสิระและ
ความเป็นกลางของผู้ประเมินอิสระโดยการสอบถามถึง
รูปแบบ ขอบเขตของงานและวธิกีารในการประเมนิของ
บรษิทัผูป้ระเมนิ  
 
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน 
ทีส่ําคญัและความเหมาะสมของขอ้มูลทีใ่ชใ้นการประเมนิ
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งรวมไป
ถึงอัตราการเติบโตของค่าเช่า อัตราการให้เช่าพื้นที ่
ประมาณการรายไดค้่าเช่า รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่าย ทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคต ขนาดของพื้นที่ให้เช่า และรายจ่าย
ฝ่ายทุน โดยการตรวจกับเอกสารประกอบต่าง ๆ และ
ขอ้มลูในอดตี 
 
ขา้พเจา้พจิารณาเกณฑข์องอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโต 
ของอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวมโดยเปรยีบเทยีบกบั
อตัราซึ่งอยู่ในช่วงที่สอดคล้องกบัขอ้มูลจากอุตสาหกรรม
เดยีวกนั  
 
จากวธิกีารปฏิบตัิงานดงักล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่าดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการฯ และข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับ 
การวดัมูลค่าของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เหมาะสม
เป็นไปตามขอบเขตที่ร ับได้ของประมาณการอย่าง
สมเหตุสมผล 

  



ข้อมลูอื่น 
 

บรษิัทจดัการฯ เป็นผู้รบัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะได้รบัรายงานประจําปีภายหลงัวนัที ่
ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ 
ที่มสีาระสําคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 
เมือ่ขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบับรษิทัจดัการฯ เพือ่ใหม้กีารดาํเนินการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป 
 
ความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการฯ ต่องบการเงิน  
 

บรษิัทจดัการฯ มหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบตั ิ
ทางบญัชีสําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีบ่รษิทัจดัการฯ พจิารณาว่า
จาํเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงนิ บรษิทัจดัการฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนรวมในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง เวน้แต่บรษิทัจดัการฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนรวม หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 
 



ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจาก 
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
อันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามี
สาระสําคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะม ี
ผลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และ
ได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่ง 
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้น 
การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ
กองทุนรวม 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่บริษัทจัดการฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยบรษิทัจดัการฯ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของบริษัทจัดการฯ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมในการดําเนินงาน
ต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ 
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าว
ไม่เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบั
จนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กองทุนรวมตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่



ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ในเรื่องต่าง ๆ ทีส่าํคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มีนัยสําคญัที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่บรษิทัจดัการฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ เกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชือ่ว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับบริษัทจดัการฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน 
ในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบญัช ี
เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ 
ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
ธิติน ันท ์ แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 
กรุงเทพมหานคร 
15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

เงนิลงทนุทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 8, 9 - 10,060,954

เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 8, 10 3,869,894,543 3,821,475,515

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11 317,773,297 260,542,407

ลกูหน้ีคา่เชา่ 13,776,864 21,296,176

รายไดค้า้งรบั 16.3 39,127,648 82,734,446

ลกูหน้ีอื่น 1,916,770 1,861,059

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 12 9,234,167 10,074,844

สนิทรพัยอ์ื่น 2,103,191 2,500,250

รวมสินทรพัย ์ 4,253,826,480 4,210,545,651

หน้ีสิน

เจา้หน้ีอื่น 29,026,041 50,026,396

เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ 86,143,466 90,655,978

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งชาํระ 5,116,229 2,418,419

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 55,622,190 62,209,961

หน้ีสนิอื่น 2,867,390 2,377,486

รวมหน้ีสิน 178,775,316 207,688,240

สินทรพัยส์ทุธิ 4,075,051,164 4,002,857,411

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 13 3,300,000,000 3,300,000,000

กาํไรสะสม 13 775,051,164 702,857,411

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 4,075,051,164 4,002,857,411

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 12.3486 12.1298

จาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายแล้วท ัง้หมด ณ วนัสิ้นปี (หน่วย) 330,000,000 330,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม รอ้ยละของ
ประเภทเงินลงทนุ ที่กองทนุรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย  ์(หมายเหต  ุ10)
สทิธกิารเช่าในโครงการ
1. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

- สทิธกิารเช่าทีด่นิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410
- สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึ -

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 73,206,063

1,680,290,619 2,526,223,583 65.28
2 โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ

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

- สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 30,699,091

662,289,589 407,709,466 10.54

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 67,739,692 55,622,190 1.44

730,029,281 463,331,656 11.98

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

เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร
- สทิธกิารเช่าทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 29,551,543

1,001,237,693 880,339,304 22.74

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,411,557,593 3,869,894,543 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี

31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม รอ้ยละของ
ประเภทเงินลงทนุ ที่กองทนุรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย  ์(หมายเหต  ุ10)
สทิธกิารเช่าในโครงการ
1. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

- สทิธกิารเช่าทีด่นิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410
- สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึ

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 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

- สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 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 ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ
ทีต่ ัง้ 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร
- สทิธกิารเช่าทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สทิธกิารเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 29,134,300

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

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

วนัครบอายุ
เงินลงทนุในหลกัทรพัย  ์(หมายเหต  ุ9)
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 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 ์

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 298,124,919 292,331,665

รายไดด้อกเบีย้ 352,200 626,295

รายไดอ้ื่น 17,221,251 3,302,378

รวมรายได้   315,698,370 296,260,338

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และบรกิาร 25,242,934 26,886,847

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 15, 16 5,048,720 4,971,180

คา่ธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 15, 16 1,262,531 1,242,795

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 15, 16 2,103,282 2,071,324

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 15, 16 34,089,908 33,401,050

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 1,515,882 1,233,737

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 9,339,134 11,647,968

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 16 (130,407,204) 137,852,181

คา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยั 726,767 1,015,101

คา่ใชจ้า่ยอื่น 9,901,955 24,981,633
ตน้ทนุทางการเงนิ 4,714,029 5,204,959

รวมค่าใช้จ่าย (36,462,062) 250,508,775

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 352,160,432 45,751,563

รายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทุน

กาํไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 13 49,043,321 47,614,538

รวมรายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทุน 49,043,321 47,614,538

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 401,203,753 93,366,101

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

กาํไรจากการลงทนุสทุธิ 352,160,432 45,751,563

กาํไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 13 49,043,321 47,614,538

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 401,203,753 93,366,101

จา่ยเงนิปันผล 14 (329,010,000) (123,750,000)

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างปี 72,193,753 (30,383,899)

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

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 4,075,051,164 4,002,857,411

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 401,203,753 93,366,101
ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
คา่ตดัจาํหน่ายสว่นลดรบัจากเงนิลงทุน 9 50,694 (152,162)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 3,096,226 9,909,421
กาํไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 13 (49,043,321) (47,614,538)
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (กลบัรายการ) 16 (130,407,204) 137,852,181
การซือ้เงนิลงทุน (15,306,535) (54,321,291)
การขายเงนิลงทุน 9 19,000,000 76,000,000
ลกูหน้ีคา่เชา่ลดลง (เพิม่ขึน้) 137,926,516 (152,516,459)
รายไดค้า้งรบัลดลง 43,606,798 70,269,337
ลกูหน้ีอืน่เพิม่ขึน้ (55,711) (1,083,734)
คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชลีดลง (เพิม่ขึน้) 840,677 (36,217)
สนิทรพัยอ์ืน่ลดลง (เพิม่ขึน้) 382,411 (103,437)
เจา้หน้ีอืน่ลดลง (17,155,493) (15,443,112)
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ (ลดลง) เพิม่ขึน้ (4,512,512) 3,829,913
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย (ลดลง) เพิม่ขึน้ 2,697,810 (1,908,077)
หน้ีสนิอืน่เพิม่ขึน้ (ลดลง) 489,904 (485,747)
ตน้ทุนทางการเงนิ 4,714,029 4,345,574
ดอกเบีย้จ่าย (4,714,029) (4,345,574)
รายไดด้อกเบีย้ 417,542 (474,133)
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ (402,894) 467,778

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 392,828,661 117,555,824

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดจ่ายชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (6,587,771) (4,463,290)
จ่ายเงนิปันผล 14 (329,010,000) (123,750,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (335,597,771) (128,213,290)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 57,230,890 (10,657,466)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 260,542,407 271,199,873

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 317,773,297 260,542,407

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี

ซือ้เงนิลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 7,629,583 11,474,445

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

12 

 
1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
เมื่อวนัที่ 26 มถิุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มกีารก าหนดอายุโครงการ บรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 
กสกิรไทย จ ากดั (“บรษิทัจดัการฯ”) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ระดมเงนิทุนและน าเงนิทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
หรอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว 
 

เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซือ้ขายไดต้ัง้แต่วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 

บรษิัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด เป็นบรษิัทจัดการกองทุน โดยมีธนาคาร  ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมบีรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์
 

งบการเงนินี้ไดร้บัการอนุมตัจิากฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดัการฯ เมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างปี 
 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 ยงัคงส่งผลกระทบ 
ทางลบอย่างต่อเนื่องต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์การคา้ของ
กองทุนรวมฯ มอีตัราการเช่าที่ลดลงจากระดบัปกต ิท าใหก้ารรบัรูร้ายไดค้่าเช่าลดลงจากสถานการณ์ปกต ิกองทุนรวมฯ  
ได้ตดิตามเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษถงึผลกระทบทมีตี่ออุตสาหกรรมศูนย์การค้าและธุรกจิให้เช่า
เพือ่ทีจ่ะสามารถประเมนิผลและวางแผนในการแกไ้ขผลกระทบทีม่ตี่อธุรกจิ 
 

3 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
 

งบการเงนินี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที ่
แนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้ไมไ่ดก้ าหนดไว ้กองทุนรวมปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพี
บญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชขีองงบการเงนิ 
 

การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิางบญัชกี าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและการใชดุ้ลยพนิิจ
ของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกองทุนรวมฯ ไปถอืปฏบิตั ิกองทุนรวมฯ เปิดเผยเรื่องการใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นีัยส าคญั
ต่องบการเงนิในหมายเหตุขอ้ 6 
 

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอื
มกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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4 นโยบายการบญัชี 

 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนื 
เมือ่ทวงถาม และเงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า  
 

4.2 การวดัค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 

อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองโดยกองทุนรวมฯ เพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรอืจากการเพิม่ขึน้ของมูลค่าของ
สนิทรพัย์หรอืทัง้สองอย่าง และไม่ได้มไีวใ้ช้งานโดยกจิการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 
รวมถงึอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้งหรอืพฒันาเพือ่เป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนในอนาคต 
 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรกของด้วยวธิรีาคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท ารายการและ
ต้นทุนการกู้ยมื ต้นทุนการกู้ยมืที่เกิดขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรอืผลติอสงัหารมิทรพัย์  
เพื่อการลงทุนนัน้จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยมืจะถูกรวม  
ในขณะทีก่ารซื้อหรอืการก่อสรา้งและจะหยุดพกัทนัทเีมื่อสนิทรพัยน์ัน้ก่อสรา้งเสรจ็อย่างมนีัยส าคญั หรอืระหว่างที่
การด าเนินการพฒันาสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงือ่นไขหยดุชะงกัลง 
 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรพัย์จะกระท าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  
ที่กองทุนรวมฯ จะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน้ และต้นทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถอื ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทัง้หมดจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ เมื่อมกีารเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน จะตดัมลูคา่ตามบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 

บรษิทัจดัการฯ ก าหนดราคายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัทีใ่นงบการเงนิงวดแรกทีไ่ด้ซื้ออสงัหารมิทรพัย์
มาโดยใชร้าคาทุนจากการซื้ออสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว และจะก าหนดราคายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที่
ในงบการเงนิงวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งบรษิทัจดัการฯ จะจดัใหม้กีารประเมนิค่าทุกสองปีนับแต่วนัทีม่กีารประเมนิค่าเพื่อซื้อหรอื
เช่าอสงัหารมิทรพัย์ และจดัให้มกีารสอบทานการประเมนิค่าทุกปีนับแต่วนัที่มกีารประเมนิค่าครัง้ล่าสุด บรษิัท
จดัการฯ จะไม่แต่งตัง้บรษิัทประเมนิค่าทรพัย์สนิรายใดรายหนึ่งให้ประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์ดยีวกนัตดิต่อเกนิ 2 ครัง้ 
 

มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนสะท้อนถงึรายได้ค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนัและขอ้สมมติ
เกีย่วกบัรายไดค้่าเชา่จากสญัญาเชา่ในอนาคตภายใตส้ถานการณ์ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนัในขณะเดยีวกนัจะตอ้งสะทอ้น
ถงึกระแสเงนิสดจ่ายต่าง ๆ ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เนื่องจากอสงัหารมิทรพัย ์ 
 

การเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน  กองทุนรวมฯ  
จะตดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนเมื่อกองทุนรวมฯ จ าหน่ายหรอืเลกิใชอ้สงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนนัน้
อยา่งถาวรและคาดวา่จะไมไ่ดร้บัโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการจ าหน่ายอกี 
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ทัง้นี้ กลุ่มกจิการเลอืกน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดย
สภาวชิาชีพบญัชีมาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่น าข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ 
COVID-19 ที่มีผลต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีว่ดัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ ยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิผลกระทบจาก
การยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนได้รวมอยู่ในผลการด าเนินงานส าหรบัปี พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบนี้ไม่มี
สาระส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 

 
4.3 สินทรพัยท์างการเงิน 

 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 
กองทุนรวมฯ จดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอื
ขาดทุน โดยสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวไมร่วมถงึลูกหนี้คา่เชา่ และลูกหนี้อื่น ซึง่อธบิายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4.4 
 
ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก กองทุนรวมฯ วดัมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม โดยกองทุนรวมฯ 
จะรบัรูต้น้ทุนการท ารายการซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยน์ัน้เป็นคา่ใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
 
ภายหลงัจากการรบัรูเ้มื่อเริม่แรก กองทุนรวมฯ วดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุน โดยก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และ
แสดงเป็นรายการก าไร/(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในรอบระยะเวลาทีเ่กดิรายการ 
 
การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 
กองทุนรวมฯ จะรบัรู้สินทรพัย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อกองทุนรวมเป็นคู่สัญญาตาม
ขอ้ก าหนดของตราสารนัน้ โดยกองทุนรวมฯ จะตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิออกเมือ่สทิธใินการไดร้บักระแส
เงินสดจากสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกองทุนรวมฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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4.4 ลกูหน้ี 

 
ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่นรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี้ และจะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
เนื่องจากกองทุนรวมฯ ตัง้ใจทีจ่ะรบัช าระเงนิสดตามสญัญา  
 
กองทุนรวมฯ ประเมนิประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้ซึ่งวดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคา
ทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ธิอีย่างง่ายในการรบัรูก้ารด้อยค่าตามประมาณการตลอดอายุลูกหนี้ตัง้แต่วนัที่กองทุน
รวมฯ เริม่รบัรูลู้กหนี้ กองทุนรวมฯใชก้ารคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพจิารณา ผลขาดทุนและการกลบั
รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่บนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก 

 
4.5 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 

 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชรีบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะทยอยรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายด้วยวธิเีสน้ตรง
ตลอดอายุของคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ี
 

4.6 สญัญาเช่า 
 
ผูเ้ชา่ 
 
กองทุนรวมฯ รบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกองทุนรวมฯ สามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้
และหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยคา่เชา่ทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุน
ทางการเงนิจะรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สนิตาม
สญัญาเชา่ทีค่งเหลอือยู ่ 
 
หนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการ
จ่ายช าระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ไดจ้่ายช าระ ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าตอ้งคดิลด
ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนัยของสญัญาเชา่ หากไมส่ามารถหาอตัราดอกเบีย้โดยนัยได ้กองทุนรวมฯ จะคดิลดดว้ย
อตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าใกล้เคยีง
กนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายสุญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้บัรูเ้ริม่แรกดว้ยดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่แรก 
และตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 
หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล กองทุนรวมฯ วดัมูลค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้โดยใชว้ธิมีูลค่ายุตธิรรม ซึ่งเป็นไป
ตามค านิยามของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
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ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2563  กลุ่มกิจการได้รบัการยกเว้นค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผู้ให้เช่า
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตาม TFRS 16 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเชา่ทุกสญัญาทีไ่ดร้บัการยกเวน้คา่เชา่ แต่เลอืกทีจ่ะน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผอ่นปรน
ชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติส าหรบัรอบระยะเวลา
รายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยการ
ปรบัลดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่รบก าหนดตามสดัส่วนทีไ่ดร้บัยกเวน้ ตลอดช่วงเวลาที่ ไดร้บัการยกเวน้ค่าเช่า 
และกลบัรายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนสนิทรพัยส์ทิธกิาร
ใชแ้ละดอกเบี้ยจากหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นระหว่างงวด แทนการปรบัปรุงมูลค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละ
วดัมลูคา่หนี้สนิตามสญัญาเชา่จากการเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ใหม่ 
 
ผูใ้หเ้ชา่ 
 
ผูใ้ห้เช่าต้องรบัรูก้ารจ่ายช าระตามสญัญาเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดโ้ดยใชว้ธิเีสน้ตรงหรอืเกณฑ์  
ที่เป็นระบบอื่นใด ผูใ้ห้เช่าต้องใช้เกณฑ์ที่เป็นระบบอื่นใด หากเกณฑ์นัน้สะท้อนได้ดกีว่าถึงรูปแบบที่ผูใ้ห้เช่า
ไดร้บัประโยชน์ทีล่ดลงจากสนิทรพัยอ์า้งองิ 

 
4.7 หน้ีสินทางการเงิน 

 
หนี้สนิทางการเงนิรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ายุตธิรรม โดยกองทุนรวมฯ จะรบัรูต้้นทุนการท ารายการซึ่งเกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกับการได้มาซึ่งหนี้สินนัน้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรอืขาดทุน หนี้สินทางการเงนิทัง้หมดเป็นหนี้สิน 
ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ผา่นก าไรหรอืขาดทุน หนี้สนิดงักล่าวรวมถงึหนี้สนิตราสารอนุพนัธซ์ึง่วดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม  
 
ส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย กองทุนรวมรบัรูด้อกเบี้ยจ่ายโดยใชว้ธิี
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 

4.8 การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
กองทุนรวมฯ รบัรูร้ายไดจ้ากเงนิลงทุน และคา่ใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง  
 
ดอกเบี้ยรบัรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของสดัส่วนเวลา
และอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญาจนถงึวนัครบอายุและพจิารณาจากจ านวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี าหรบั
การบนัทกึคา้งรบัของกองทุนรวมฯ 
 

4.9 ภาษีเงินได้ 
 
กองทุนรวมฯ นี้เป็นกองทุนที่ได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลในประเทศไทย จงึไม่มสี ารองภาษีเงนิได้ 
นิตบิุคคลบนัทกึไวใ้นงบการเงนินี้ 
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5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

กองทุนรวมฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้  
 

1 ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 
ของก าไรสทุธปิระจ าปี 

 

2 ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได ้
 

ทัง้นี้ ก าไรสุทธแิละก าไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นก าไรสุทธแิละก าไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มร่วมรายการดงัต่อไปนี้ 
 

1 ก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิจากการประเมินราคาอสงัหารมิทรพัย์ หลกัทรพัย์และ/หรอืทรพัย์สินของ
กองทุนรวมฯ 

 

2 รายจ่ายในการเสนอขายครัง้แรก และการเสนอขายครัง้ต่อ ๆ ไป (ถ้าม)ี ที่ได้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีและ
ทยอยตดัเป็นคา่ใชจ้่ายตลอดระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากรายจ่ายนัน้ 

 

ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชมีมีูลค่าต ่ากว่า
หรอืเท่ากับ 0.10 บาท บรษิัทจดัการฯ สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นั ้น และให้สะสมเงนิปันผลดงักล่าว 
เพือ่น าไปจ่ายรวมกบัเงนิปันผลทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดสิน้ปีบญัช ี
 

บรษิัทจดัการฯ ได้แก้ไขเพิม่เติมโครงการเรื่องหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่18 สงิหาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป โดยมปีระเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 
 

การจ่ายเงนิปันผล 
 

ขอ้ก าหนดนโยบายและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นดงันี้ 
 

1) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 
ของก าไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแล้วของรอบปีบญัช ีทัง้นี้ ก าไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแล้ว หมายถงึก าไรสุทธทิี่หกัดว้ยรายการ
เงนิส ารองเฉพาะเพือ่การดงันี้ 

 

(ก) การซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรอืปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวมตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างชดัเจนใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและหนังสอืชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปี หรอืทีบ่รษิทั
จดัการฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(ข) การช าระหนี้ เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวมตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  
ในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนังสอืชี้ชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี หรอืที่
บรษิทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(ค) การจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดทีใ่หส้ทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุนใน
ล าดบัแรก (ถา้ม)ี  
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2) ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะตอ้งพจิารณาถงึความจ าเป็นในการด ารงเงนิ

สดของกองทุนรวมใหเ้หมาะสม ทัง้นี้ ตามแนวทางทีบ่รษิทัจดัการฯ ก าหนด 
 

3) บรษิทัจดัการฯ ตอ้งไมกู่ย้มืเงนิเพือ่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 

4) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการฯ จ่ายเงนิปันผล 
 
เงือ่นไขและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 
1) ในกรณีที่มบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน

หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ 
ในส่วนที่เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยจะน าเงนิปันผลส่วนที่ไม่ได้จ่าย
ดงักล่าวนัน้มาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนรวมต่อไปหรอืเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

 
2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุน 

ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิัทจดัการฯ จะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนที่มสีทิธใินการได้รบัเงนิปันผลของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วธิกีารเฉลี่ยตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่ายเงนิปันผล ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งจะประกาศก าหนดสัง่การหรอืผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น 

 
บรษิทัจดัการฯ ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเรื่องการลดทุนใหเ้ป็นไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่9 มถิุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมปีระเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 
 
การลดทุน 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มสีภาพคล่องสว่นเกนิจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืหลายกรณี ดงัต่อไปนี้ 

 
(ก) กองทุนรวมฯ มกีารจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื 
(ข) มูลค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทุนรวมฯ ลงทุน หรอืมไีวล้ดลงจากการประเมนิ

คา่หรอืสอบทานการประเมนิคา่ทรพัยส์นิ และ/หรอื 
(ค) กองทุนรวมฯ มรีายการทางบญัชทีีเ่ป็นรายการคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชซีึง่ทยอยตดัจ่าย  
 
หากบรษิัทจดัการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการฯ จะจ่าย
สภาพคล่องสว่นเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

2) บรษิทัจดัการฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
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6 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอยา่งต่อเนื่อง และอยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่นๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชือ่วา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ค านวณจากประมาณการกระแสเงนิสดคดิ
ลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนั สุทธจิาก
กระแสเงนิสดจ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นเนื่องจากอสงัหารมิทรพัย์ อตัราคดิลดที่ใช้สะท้อนถงึการประเมนิสภาวะ
ตลาดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่าของการเงนิและปัจจยัความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีอตัราคดิลดร้อยละ 10.50 ถึงร้อยละ 
11.50 ต่อปี 
 

7 ความเส่ียงทางการเงิน 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ คอื ความเสีย่งทีมู่ลค่าของเครื่องมอืทางการเงนิจะเปลีย่นแปลงไปเนื่องจากการเปลีย่นแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด  
 
ตารางต่อไปนี้ไดส้รุปความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ยของสนิทรพัยท์างการเงนิของกองทุนรวมฯ ทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน โดยจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึน้ลงตาม มีอตัรา ไม่มีอตัรา  
 อตัราตลาด ดอกเบีย้คงท่ี ดอกเบีย้ รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยท์างการเงิน     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 317,773,297 - - 317,773,297 
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 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 
 
ความเสีย่งดา้นเครดติ 
 
กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่ส ัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือ 
ทางการเงนิ เนื่องจากกองทุนรวมฯ มลีูกหนี้ อย่างไรกต็าม สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
กองทุนรวมฯ จงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายจากการเกบ็หนี้ 
 
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
 
กองทุนรวมฯ ไมม่สีนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ดงันัน้จงึไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
ความเสีย่งดา้นตลาด 
 
กองทุนมคีวามเสีย่งด้านตลาดเนื่องจากมเีงนิลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงนิลงทุนดงักล่าว
ขึ้นอยู่กับความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรอืดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกตราสาร ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประเภทของธุรกจิของผูอ้อก
ตราสารวา่มคีวามสมัพนัธก์บัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใดอนัอาจท าใหร้าคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได้ 
 
การบรหิารความเสีย่ง 
 
กองทุนรวมฯ บรหิารความเสี่ยงที่อาจเกินขึ้นจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบรหิารความเสี่ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงนิลงทุน และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทุน 
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8 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

 
8.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิให้ผู้อื่นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร้่วมตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า กองทุนใช้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิซึง่แนวปฏบิตัทิางการบญัชี
ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูคา่ยตุธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่มม่ตีลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ ี
ลกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุตธิรรม
โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด 
 
ขอ้มลูระดบัที ่1 :ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิอย่าง

เดยีวกนั  
ขอ้มลูระดบัที ่2 : ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบัที่ 1 ที่สามารถสงัเกตได้โดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบัสนิทรพัย์
นัน้หรอืหนี้สนินัน้  

ขอ้มลูระดบัที ่3 : ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  
 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 3,869,894,543 3,869,894,543 
รวมสนิทรพัย ์ - - 3,869,894,543 3,869,894,543 
 
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 
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ไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรมในระหว่างงวดและไม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูค่า
ในระหวา่งงวด 
 
เงนิลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงนิลงทุนมาจากราคาตลาดทีม่กีารอ้างองิไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดที่มสีภาพคล่องและ  
ถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัที ่1 นัน้ประกอบดว้ยตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่สีภาพคล่องและตราสารอนุพนัธ์
ทีซ่ือ้ขายในตลาดทีจ่ดัตัง้ขึน้อยา่งเป็นทางการ กองทุนจะไมป่รบัราคาทีอ่า้งองิส าหรบัเครืง่มอืเหล่านี้ 
 
เครื่องมอืทางการเงนิซึ่งซื้อขายในตลาดทีไ่ม่ไดถู้กพจิารณาว่ามสีภาพคล่องแต่ถูกประเมนิค่าจากราคาตลาดทีม่กีาร
อา้งองิไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซือ้ขายโดยผูค้า้หรอืแหล่งก าหนดราคาทีเ่ป็นทางเลอืกซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนจาก
ขอ้มูลที่สงัเกตได้จะถูกจดัอยู่ในระดบัที่ 2 เครื่องมอืทางการเงนิเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ใน
กลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง เงนิลงทุนที่ถูกจดัประเภทในระดบัที่ 3 มีข้อมูลที่ส าคญัที ่
ไมส่ามารถสงัเกตไดเ้นื่องจากมกีารซือ้ขายไมบ่่อยนกั 
 

8.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที่ 2 ได้แก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมูลค่า
ยตุธิรรมของหลกัทรพัยค์ านวณจากเสน้อตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหนี้ไทย ณ วนัท าการสดุทา้ยของ
วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

8.3 การวดัมลูค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมลูระดบัท่ี 3) 
 
 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ยอดตน้ปี ณ วนัที ่1 มกราคม 3,821,475,515 3,862,100,000 
รายการปรบัปรุง - (85,264,091) 
ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม (ตามทีป่รบัปรุงใหม)่ 3,821,475,515 3,776,835,909 
เพิม่ขึน้ระหวา่งปี 2,464,192 7,989,498 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (3,096,226) (9,909,421) 
ผลก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี 49,051,062 46,559,529 
ยอดสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 3,869,894,543 3,821,475,515 
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8.4 ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม 

 
ผูจ้ดัการกองทุน ไดท้ าการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ส าหรบัการรายงานในงบการเงนิ รวมถงึมูลค่า
ยุตธิรรมระดบัที่ 3 โดยผูป้ระเมนิราคาได้รายงานโดยตรงต่อบรษิัทจดัการฯ ผู้จดัการกองทุนจดัให้มีสอบทาน
ขอ้มลูระหวา่ง บรษิทัจดัการฯ และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพื่อพจิารณากระบวนการประเมนิมลูค่า
ยตุธิรรมในแต่ละไตรมาส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานรายไตรมาสของกองทุนรวมฯ  
 
ขอ้มูลหลกัทีผู่ป้ระเมนิราคาใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 ไดแ้ก่ อตัราคดิลดกระแสเงนิสดพจิารณา
จากสถานที่ตัง้โครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทนที่ไม่มี
ความเสีย่ง ซึ่งในทีน่ี้ผูป้ระเมนิไดก้ าหนดอตัราคดิลดกระแสเงนิสด ส าหรบัทรพัยส์นิทีท่ าการประเมนิราคาอยู่ที่
อตัราร้อยละ 10.50 ถึง ร้อยละ 11.50 ต่อปี โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรฐับาลบวกกบั
ความเสีย่งจากประเภทธุรกจิ การบรกิาร การตลาดและจากภาวะเศรษฐกจิ  
 
 ผลกระทบต่อมลูค่ายติุธรรม 

ของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
การเพ่ิมขึน้ของ 

ข้อสมมติ 
การลดลงของ 

ข้อสมมติ 
    
อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 9.3 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.3 
อตัราการใหเ้ชา่พืน้ที ่ รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ลดลงรอ้ยละ 0.5 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี้อ้างองิจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที่ให้ขอ้สมมตอิื่นคงที่ ในทาง
ปฏิบตัิสถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการ
ค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ทีก่ าหนดไวท้ีม่ตี่อการ
เปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัมูลค่าปัจจุบนัของมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
ทีก่ าหนดไวค้ านวณ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ในการค านวณมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
รบัรูใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

24 

 
9 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
เงนิลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนประกอบด้วย เงนิลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
มรีะยะเวลาครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนทีแ่สดงมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนมดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ยอดตน้ปี 10,060,954 37,820,921 
เพิม่ขึน้ระหวา่งปี 8,997,481 48,099,303 
พนัธบตัรทีค่รบก าหนดในระหวา่งปี (19,000,000) (76,000,000) 
คา่ตดัจ าหน่ายส่วนลดรบัจากเงนิลงทุน (50,694) 152,162 
(ขาดทุน) ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง   
   ในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (7,741) (11,432) 
ยอดสิน้ปี - 10,060,954 
 

10 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 
กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอน็เตอร์เทนเมนท์ คอมเพลก็ซ์ ขนาดใหญ่จ านวน 3 โครงการ คอื 
โครงการ เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ อาคารโครงการ เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ และโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล ์
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 ได้จ่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าตัง้แต่วนัที่ 26 มถิุนายน พ.ศ. 2550 ถึง
วนัที่ 26 มถิุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
โครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,571 ลา้นบาท 
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กองทุนรวมฯ ได้รบัค ามัน่จากผู้ให้สิทธิในการต่ออายุสิทธิการเช่าในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รชัโยธิน
ทัง้หมดต่อไปไดอ้กี 30 ปี นบัจากวนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 
 
เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในพื้นที่แบ่งเช่า ในโครงการ 
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ โดยพืน้ทีแ่บ่งเช่าดงักล่าวมพีืน้ที ่78.76 ตารางเมตร และมรีะยะเวลาการเช่าตัง้แต่
วนัที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2610 (รวมระยะเวลา 50 ปี 5 เดือน 30 วัน) โดย ณ  
วนัจดทะเบยีนการเช่ากองทุนรวมฯ ตกลงช าระค่าเช่าทรพัย์เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 16.4 ลา้นบาท ทัง้นี้กองทุน
รวมฯ 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 ถงึ
วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2571 (รวมระยะเวลา 20 ปี 8 เดอืน 4 วนั) รวมถงึกรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค
ของอาคารโครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 618 ลา้นบาท 
 

3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ  
ก) สทิธกิารเชา่ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ข) สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
ค) กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 
 
โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตัง้แต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
ถึงวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
โครงการ ณ วนัท าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 963 ลา้นบาท 
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 (หน่วย: พนับาท) 
        รายการก าไร  
 มูลค่า ณ วนัท่ี  รายการก าไร สินทรพัย ์ สินทรพัย ์   (ขาดทุน) 
 1 มกราคม พ.ศ. 2564  (ขาดทุน) ส่วนเพ่ิมในปี ตดัจ าหน่ายในปี มูลค่า ณ วนัท่ี  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น 
 (ปรบัปรงุใหม่)  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น ส้ินสดุวนัท่ี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  ณ วนัท่ี 
  ราคา  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม  ราคา  31 ธนัวาคม 

ช่ือสินทรพัย ์ ราคาทุน ประเมิน วนัท่ีประเมิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ราคาทุน ประเมิน วนัท่ีประเมิน พ.ศ. 2564 
           
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 1,665,576    1,411 (3,096) 1,663,891    
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ - สทิธกิารเช่าอาคารใหม ่ 16,400    - - 16,400    
           
รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 1,681,976 2,366,797 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 684,821 1,411 (3,096) 1,680,291 2,526,224 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 845,933 
           
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ 661,653 421,327 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (240,326) 636 - 662,289 407,710 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (254,579) 
โครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ - สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 67,740 62,210  (5,530) - - 67,740 55,622  (12,118) 
           
รวมโครงการ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ   729,393 483,537  (245,856) 636 - 730,029 463,332  (266,697) 
           
โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซููก ิอเวนิว รชัโยธนิ 1,000,821 971,142 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (29,679) 417 - 1,001,238 880,339 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (120,899) 
           
รวม 3,412,190 3,821,476  409,286 2,464 (3,096) 3,411,558 3,869,895  458,337 
           
     ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทนุในระหว่างปี  49,051 
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11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ธนาคาร บาท 
อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละ) 
     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรพัย ์ 47,429,348 0.10 3,774,268 0.10 
   กระแสรายวนั 1,966,842 - 3,097,034 - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรพัย ์ 268,377,107 0.10 253,671,105 0.10 
 317,773,297  260,542,407  
 

12 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชปีระกอบดว้ย ค่าตอบแทนสทิธกิารเชื่อมต่อทางเดนิยกระดบัสถานีรชัโยธนิ โครงการรถไฟฟ้า
สายสเีขยีวกบัห้างสรรพสนิค้าเมเจอร์ รชัโยธนิ มรีะยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับตัง้แต่วนัที่เปิดใช้ทางเดนิยกระดบั 
ซึง่ทยอยรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตลอดอายสุญัญา และคา่จดทะเบยีนกองทุนรายปี จ านวน 1 ปี ซึง่ช าระในระหวา่งปี  
 
รายการเคลื่อนไหวของคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชสี าหรบัปีมดีงันี้ 
 

 
พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
   
ยอดตน้ปี 10,074,844 10,038,627 
คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 475,424 575,923 
รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายระหวา่งปี (1,316,101) (539,706) 
ยอดสิน้ปี 9,234,167 10,074,844 
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13 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทุนทีจ่ดทะเบยีน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้มจี านวน 
330,000,000 หน่วย มลูคา่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 

ไมม่รีายการเคลื่อนไหวของเงนิทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมส าหรบัปีมดีงันี้ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 702,857,411 733,241,310 
ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ 352,160,432 45,751,563 
ก าไรสุทธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงใน   
   มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 49,043,321 47,614,538 
จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 14) (329,010,000) (123,750,000) 
ยอดสิน้ปี 775,051,164 702,857,411 
 

14 เงินปันผล 
 

รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 26 มนีาคม พ.ศ. 2564 0.1175 38.775 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 15 มถิุนายน พ.ศ. 2564 0.1010 33.330 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 20 กนัยายน พ.ศ. 2564 0.5475 180.675 
4 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 0.2310 76.230 
    329.010 

 

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 
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15 ค่าใช้จ่าย 

 

บรษิทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
และคา่ธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

บรษิัทจดัการฯ มีสิทธิได้รบัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ทีค่ านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามที่
เกดิจรงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนคดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ ทีค่ านวณโดยบรษิทัจัดการฯ 
และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวมฯ โดยเรยีก
เก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์  
ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 

1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ไดร้บัในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของรายไดค้่าเช่า
สุทธขิองกองทุนรวมฯ 

2. ค่าคอมมชิชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบรหิารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมกีารท าสญัญาเช่า
กบัผูเ้ช่ารายใหม่หรอืมกีารต่อสญัญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืนของผูเ้ช่ารายนัน้ ๆ ในอตัรา 0.50 - 1.50 
เท่าของคา่เชา่รายเดอืน ซึง่อตัรานี้ขึน้อยูก่บัประเภทและอายขุองสญัญาเชา่ 

3. ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.30 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ซึง่ค านวณ ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4. ค่าธรรมเนียมพเิศษเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการบรหิาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธจิาก
อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่หมายถงึรายไดท้ัง้หมดทีก่องทุนรวมฯ ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนและคา่ใชจ้่าย
ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ 
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16 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที่มอี านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรอื  
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงบรษิัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บรษิัทย่อยและกิจการที่เป็นบรษิัทย่อยในเครอืเดียวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอืกิจก าร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและ 
มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนกังานของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชกิ
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ ค านึงถงึ
เนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 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 
 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ 
 
16.1 รายได้ 
 

 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 นโยบายการ 
 บาท บาท ก าหนดราคา 
    
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
   และบรษิทัในเครอื   

 

   - รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 159,657,694 142,763,431 ราคาตลาด 
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16.2 ค่าใช้จ่าย 
 

 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 นโยบายการ 
 บาท บาท ก าหนดราคา 
    
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
   กสกิรไทย จ ากดั   

 

   - คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5,048,720 4,971,180 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)    
   - คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 1,262,531 1,242,795 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)    
   - คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,103,282 2,071,324 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
   และบรษิทัในเครอื   

 

   - คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 34,089,908 33,401,050 ตามเกณฑท์ีร่ะบุ 
   ในหนงัสอืชีช้วน 
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16.3 ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือบริการ 

 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)  
   และกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง   
   - ลูกหนี้คา่เชา่และลกูหนี้อื่น 91,510 147,167,000 
   - รายไดค้า้งรบั 39,127,648 82,734,446 
   - เจา้หนี้อื่น 1,895,518 10,739,130 
   - เงนิมดัจ ารบัจากลกูคา้ 3,459,900 5,102,704 
   - หนี้สนิอื่น 2,814,842 3,289,602 
   
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั   
   - เจา้หนี้อื่น 1,315,931 435,403 
   
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 49,396,190  6,871,302 
   - เจา้หนี้อื่น 548,304  181,418 
   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
   - เงนิฝากธนาคาร 268,377,107 253,671,105 
   - เจา้หนี้อื่น 328,983 108,851 
 
ในปี พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ กลบัรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ค่าเช่าจากบรษิัท 
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื เป็นจ านวนทัง้สิน้ 137.85 ลา้นบาท เนื่องจากกองทุน
รวมฯ ไดร้บัช าระเงนิทัง้จ านวน 
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17 ข้อมลูส่วนงานด าเนินงาน 

 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กก าหนดใหร้ายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอให้ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานด าเนินงาน อย่างไรกต็ามไมม่คีวามความแตกต่างระหวา่งงบการเงนิและรายงาน
ส่วนการด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกจิเดยีวคอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้ 
ดงันัน้จงึไมม่คีวามจ าเป็นในการแสดงขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 

18 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 
ในปี พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อเงนิลงทุน โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารเป็นจ านวนสุทธ ิ11.46 ล้านบาท 
โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.21% ต่อมูลค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี และไดข้ายเงนิลงทุนเป็นจ านวนสุทธ ิ19.00 
ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.35% ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี 
 
ในปี พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อเงนิลงทุน โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารเป็นจ านวนสุทธ ิ54.32 ล้านบาท 
โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 1.35 ต่อมูลค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลี่ยระหว่างปี และได้ขายเงนิลงทุนเป็นจ านวนสุทธ ิ76.00 
ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 1.89 ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี 
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