
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 

  งบการเงินระหวา่งกาล  
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



  
 

 

 
 
  
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทาง
การเงินท่ีสําคญัสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาล) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ ซ่ึงผูบ้ริหารกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
(ศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  8802 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤศจิกายน 2561 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบดุล

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามราคายติุธรรม 

 (ราคาทุน  2,014.80 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ
  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 4 1,932,000            1,932,000            

เงินฝากธนาคาร 3, 5 43,203                 50,600                 
ลูกหน้ีค่าเช่า 3 4,635                   8,715                   
ลูกหน้ีอ่ืน 3 2,034                   2,204                   
ดอกเบ้ียคา้งรับ 3 61                        3                          
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 288                      382                      
รวมสินทรัพย์ 1,982,221            1,993,904            

หน้ีสิน
เจา้หน้ีอ่ืน 3 2,036                   2,167                   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3 2,459                   680                      
รวมหนีสิ้น 4,495                   2,847                   

สินทรัพย์สุทธิ 1,977,726 1,991,057

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 6 1,982,791            2,016,781            
ขาดทุนสะสม 6 (5,065)                 (25,724)               
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 9.6006 บาท ต่อหน่วย ณ วนัที ่30 กันยายน 2561 และ 

9.6653 บาท ต่อหน่วย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 คาํนวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายแล้วทั้งหมด 206 ล้านหน่วย) 1,977,726            1,991,057            

#REF! #REF!

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ร้อยละของ พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ทีก่องทุนเช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ทีก่องทุนเช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที่ดินพร้อม
อาคารโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท
เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ 26,424 ตารางเมตร 1,700,000           26,424 ตารางเมตร 1,700,000           
 ที่ตั้ง   60 ซอยหลงัสวน แขวงลุมพินี

    เขตปทุมวนั กรุงเทพมหหานคร
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 56,000                56,000                
ค่าตอบแทนในการใหค้าํมัน่ในการต่อสัญญา 258,800              258,800              
รวมเงินลงทุน 2,014,800           1,932,000           100.00 2,014,800           1,932,000           100.00

31 ธันวาคม 256030 กันยายน 2561

(พันบาท) (พันบาท)
(ไม่ไดต้รวจสอบ)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้จากการลงทุน
รายไดค่้าเช่า 3 22,700                18,783                
ดอกเบ้ียรับ 3 58                       53                       
รวมรายได้ 22,758              18,836               

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 1,339                  1,368                  
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 3 161                     164                     
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3 268                     274                     
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 783                     356                     
รวมค่าใช้จ่าย 2,551                 2,162                 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 20,207                16,674                
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินงวด (พันบาท)
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 20,207              16,674               

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้จากการลงทุน
รายไดค่้าเช่า 3 67,249                65,440                
ดอกเบ้ียรับ 3 159                     148                     
รวมรายได้ 67,408              65,588               

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 3,977                  4,072                  
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 3 477                     489                     
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3 795                     814                     
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 1,330                  1,873                  
รวมค่าใช้จ่าย 6,579                 7,248                 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 60,829                58,340                
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินงวด (พันบาท)
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 60,829              58,340               

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560
หมายเหตุ

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 60,829                 58,340                 
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 60,829                 58,340                 
การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 7 (40,170)               (64,066)               
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 6 (33,990)               (9,847)                 
การลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (13,331)               (15,573)               
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 1,991,057            2,034,768            
สินทรัพย์สุทธิส้ินงวด 1,977,726            2,019,195            

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 60,829                 58,340                 
รายการปรับกระทบการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน
  ใ ห้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงาน
การลดลงในลูกหน้ีค่าเช่า 4,080                   1,955                   
การลดลงในลูกหน้ีอ่ืน 170                      722                      
ดอกเบ้ียรับ (159)                    (148)                    
รับดอกเบ้ีย 101                      94                        
การลดลงในค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 94                        253                      
การลดลงในเจา้หน้ีอ่ืน (131)                    (985)                    
การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,779                   2,631                   
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 66,763                 62,862                 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 7 (40,170)               (64,066)               
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 6 (33,990)               (9,846)                 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (74,160)               (73,912)               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ (7,397)                 (11,050)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 50,600                 49,416                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 กันยายน 5 43,203                 38,366                 

#REF!

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
ข้อมูลทางการเงินทีส่ําคญั (ไมได้ตรวจสอบ) 

2561 2560 2559 2558 2557

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิตน้งวด 9.6653                    9.8775                    9.9345                    9.8380                    10.9961                  
หัก เงินลดทุน (0.1650)                   (0.0478)                   -                          (0.1620)                   -                          
รายได้จากกิจกรรมการลงทุน
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.2953                    0.2832                    0.3029                    0.2627                    0.1751                    
รวมรายได้จากกิจกรรมการลงทุน 0.2953                    0.2832                    0.3029                    0.2627                    0.1751                    
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน (0.1950)                   (0.3110)                   (0.3580)                   (0.1620)                   (0.2750)                   
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด 9.6006                    9.8019                    9.8794                    9.7767                    10.8962                  

อัตราส่วนของกําไรสุทธิต่อจํานวนถัวเฉลี่ยของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
   สําหรับงวด (ร้อยละ) 3.0600 2.8664 3.0552                  2.6771                  1.6058

อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลประกอบเพิม่เติมที่สําคัญ
มูลคา่สินทรัพยส์ุทธิสิ้นงวด (พันบาท) 1,977,726               2,019,195               2,035,147               2,014,003               2,244,624               
อตัราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.33                        0.36                        0.42 0.46 1.61
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งงวด (ร้อยละ) 3.39                        3.22                        3.48 3.14 2.13
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัของการซื้อขายเงินลงทุนระหวา่งงวด
   ต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งงวด (ร้อยละ)* -                          -                          -                          -                          -                          
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งงวด (พันบาท) 1,987,882               2,035,344               2,041,970               2,021,643               2,246,459               

ข้อมูลเพิม่เติม
*  มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาคืนหรือซื้อคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาที่มีอยูใ่นระหวา่งงวด

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9
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หมายเหตุ สารบัญ    
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
5 เงินฝากธนาคาร 

6 ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
7 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
8 ส่วนงานดาํเนินงาน  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ “กองทุน” เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2550โดยไม่มีการกาํหนด
อายโุครงการ  
 
กองทุนจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2550 
 
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 33.01) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
กองทุนจัดตั้ งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย .์คือ.โครงการ.เดอะ        
เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์
 
บริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกัด เป็นบริษทัจัดการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกัด 
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง        
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี 
งบการเงินได้จดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชี
สาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน           
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกองทุนในบางเร่ือง การ
เปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวมซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทุนรวม เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ใน
ปีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มีผลบังคบัใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลกูค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนเงินและช่วงเวลาท่ี
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ
รายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง การเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง  

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของกองทุนรวม 

 
(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของ 
กองทุนรวม ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ 
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกองทุนรวม และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัทาํงบการเงินปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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3 บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวม 
หากกองทุนรวมอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกองทุนรวมอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้ น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี  
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 33.01 

บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่
และเป็นผูใ้หเ้ช่าท่ีดินและอาคาร 

บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่
และเป็นผู ้เช่าช่วงท่ีดินและอาคาร  และเช่า
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
   กสิกรไทย จาํกดั 

ไทย เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุน ซ่ึงถือหุน้
ร้อยละ 99.99 และเป็นนายทะเบียนของกองทุน 

บริษทั หลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั 
   (มหาชน) 

ไทย ผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย 

บริษทั อาคเนย ์ประกนัภยั จาํกดั 
   (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนักบัผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดค่้าเช่า ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีธนาคารประกาศ 
รายไดอ่ื้น ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ซ้ือเงินลงทุน ตามราคาท่ีกาํหนดในสญัญาหรือราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราท่ีกาํหนดในหนงัสือช้ีชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 

 
รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 
สรุปไดด้งัน้ี 
 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560 
 (พันบาท) 
รายไดค่้าเช่า 22,700 18,783 
ดอกเบ้ียรับ 58 53 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,339 1,368 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ 161 164 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 268 274 
 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560 
 (พันบาท) 
รายไดค่้าเช่า 67,249 65,440 
ดอกเบ้ียรับ 159 148 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,977 4,072 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ 477 489 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 795 814 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 
 30 กนัยายน  

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
   (พันบาท) 
เงินฝากธนาคาร   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 43,201 50,598 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2 2 
รวม 43,203 50,600 
   

ลูกหน้ีค่าเช่า  
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั 4,635 8,715 
   

ลูกหน้ีอ่ืน   
บริษทั โกลเดน้แลนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั   2,034 2,203 
    

ดอกเบีย้ค้างรับ   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 61 3 
   

เจ้าหน้ีอ่ืน    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั 2,029 2,158 
   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 435 452 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 87 90 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 52 54 
รวม 574 596 
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สัญญาสําคญัทีท่าํกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

(ก) กองทุนได้เข้าทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกับบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในโครงการท่ีพกัอาศยัและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท 
เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึง วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2580 
โดยบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั โกลเดน้ 
แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไดเ้ขา้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน ณ วนัท่ีทาํสญัญา กองทุนไดจ่้ายชาํระค่าเช่าทรัพยสิ์น
ท่ีเช่าเป็นจาํนวนเงิน 1,700 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั และบริษทัดงักล่าวไดใ้ห้
คาํมัน่ว่าจะให้เช่าทรัพยสิ์นอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนไดต้กลงจ่ายเงินเพื่อเป็นการตอบแทนการให้
คาํมัน่ในการต่อสัญญาอีก 30  ปี เป็นจาํนวนเงิน 259 ลา้นบาท ณ วนัท่ีทาํสัญญาน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) 
จาํกัด ได้ตกลงจะรับประกันค่าเช่าของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท ์ 
แก่กองทุน  เป็นจํานวนเงิน  107 ล้านบาทสําหรับรอบปีบัญชี 2550 และเป็นจํานวนเงิน  164 ล้านบาท 
ต่อปีสาํหรับรอบปีบญัชี 2551 ถึง 2554 อีกทั้งกองทุนยงัมีสิทธิซ้ือท่ีดินและอาคารดงักล่าว ดงัน้ี 
 
- เม่ือครบกาํหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 30 กองทุนสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 405 ลา้นบาท 
- เม่ือครบกาํหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 60 กองทุนสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 984 ลา้นบาท 
 
นอกจากน้ี กองทุนได้เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์จากบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 56 ลา้นบาท 
 
กองทุนได้เขา้ทาํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์กบับริษทั แกรนด ์ 
เมยแ์ฟร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อการดาํเนินการโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์เป็นระยะเวลาประมาณ 16 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 
2566 บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั จะจ่ายชาํระค่าเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นรายเดือนใหแ้ก่กองทุน ในอตัราค่าเช่า
คงท่ีเดือนละ 4 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัตามผลการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ี กองทุนสามารถใช้
สิทธิต่ออายสุญัญาฉบบัดงักล่าวไดอี้กเป็นระยะเวลา 10 ปี 
 
นอกจากน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไดว้างหลกัประกนัจาํนองของทรัพยสิ์นท่ีให้เช่าและจดัให้
มีการจํานําหุ้นของบริษัท .แกรนด์.เมย์แฟร์ .จํากัด .ท่ี ถือไว้ให้แก่กองทุน .รวมทั้ งบริษัท .แผ่นดินทอง  
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) คํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
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(ข) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษทัจัดการได้รับค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม              
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน คาํนวณโดยบริษทั
จดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์
 

(ค) ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
คาํนวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์
 

(ง) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษี   
มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน คาํนวณ
โดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์
 

4 เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
กองทุนไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นท่ีดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิในการต่อ
อายุสัญญาเช่าไดอี้ก 30 ปี) และซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์  
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์โดยเป็นโครงการของบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก)) 
 
กองทุนรวมไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณา
รายได้ (Income Approach) ซ่ึงกองทุนรวมได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์ห้เป็นราคา
ยติุธรรม ดงัน้ี  
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 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 
 
 
โครงการ 

 
 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จากการประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

 (พันบาท) 

เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต ์

 
17 ตุลาคม 2560 

 
1,932,000 

 
(82,800) 

 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
 
 
โครงการ 

 
 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จากการประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

 (พันบาท) 

เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต ์

 
17 ตุลาคม 2560 

 
1,932,000 (82,800) 

    

5 เงนิฝากธนาคาร  
 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย
 จาํนวนเงิน  ต่อปี จาํนวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)     
ออมทรัพย ์ 43,201 0.375 50,598 0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)    
กระแสรายวนั 2   - 2 - 

รวม 43,203  50,600  
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6        ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560 
  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 
  (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนจดทะเบยีน       
หน่วยลงทุนตน้งวด  206,000 2,016,781  206,000 2,026,628 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน  -  (33,990)  - (9,847)
หน่วยลงทุนปลายงวด  206,000 1,982,791  206,000 2,016,781 
       
ทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน       
หน่วยลงทุนตน้งวด  206,000 2,016,781  206,000 2,026,628 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน  -  (33,990)  - (9,847)
หน่วยลงทุนปลายงวด  206,000 1,982,791  206,000 2,016,781 
       
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัลดมูลค่า
หน่วยลงทุนหน่วยละ 0.1650 บาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวจ้าก 9.7902 บาท ต่อหน่วย เป็น 9.6252 บาท
ต่อหน่วย เป็นจาํนวนเงินรวม 33.99 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2561 

 
รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวด (25,724)  8,140 
บวก การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานระหวา่งงวด  60,829 58,340 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 7 (40,170) (64,066)
กําไร (ขาดทุน) สะสมปลายงวด   (5,065) 2,414 
    



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ปี 2561 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1950 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 40.17 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2561 
 

ปี 2560 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.111 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 22.87 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2560 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 41.20 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2560 
 

8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
กองทุนรวมประกอบธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ี
กองทุนรวมมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนเดียว เน่ืองจากกองทุนรวมดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น  
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