
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 

  งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



  
 

 

 
 
  
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์กลด์ ซ่ึงผูบ้ริหารกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
(ศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  8802 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
7 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบดุล

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามราคายติุธรรม 

 (ราคาทุน  2,014.80 ลา้นบาท ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ

  วนัที 31 ธนัวาคม 2561) 4 1,927,000           1,932,000           

เงินฝากธนาคาร 3, 5 44,690                60,320                

ลูกหนีค่าเช่า 3 7,692                  9,736                  

ลูกหนีอืน 3 5                         6                         

ดอกเบียคา้งรับ 3 64                       4                         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 266                     411                     

รวมสินทรัพย์ 1,979,717           2,002,477           

หนีสิน

เจา้หนีอืน 3 8                         2,038                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3 3,013                  1,437                  

รวมหนีสิน 3,021                  3,475                  

สินทรัพย์สุทธิ 1,976,696 1,999,002

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 6 1,982,791           1,982,791           

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 6 (6,095)                 16,211                

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 9.5956 บาท ต่อหน่วย ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ 

9.7038 บาท ต่อหน่วย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 คาํนวณจากจํานวน

หน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด 206 ล้านหน่วย) 1,976,696           1,999,002           

#REF! #REF!

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

พนืทเีฉพาะส่วน ร้อยละของ พนืทเีฉพาะส่วน ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน ทกีองทุนเช่า ราคาทุน มลูค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ทกีองทุนเช่า ราคาทุน มลูค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภททดิีนพร้อม

อาคารโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท

เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ 26,424 ตารางเมตร 1,700,000           26,424 ตารางเมตร 1,700,000           

 ทีตงั   60 ซอยหลงัสวน แขวงลุมพินี

    เขตปทุมวนั กรุงเทพมหหานคร

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 56,000                56,000                

ค่าตอบแทนในการใหค้าํมนัในการต่อสัญญา 258,800              258,800              

รวมเงนิลงทุน 2,014,800           1,927,000           100.00 2,014,800           1,932,000           100.00

31 ธนัวาคม 256131 มนีาคม 2562

(พันบาท) (พันบาท)

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่า 3 25,068                25,898                

ดอกเบียรับ 3 60                       54                       

รวมรายได้ 25,128                25,952                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 1,310                  1,309                  

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 3 157                     157                     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3 262                     262                     

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 535                     244                     

รวมค่าใช้จ่าย 2,264                  1,972                  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 22,864                23,980                

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 4 (5,000)                 -                      

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (5,000)                 -                      

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 17,864                23,980                

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561

หมายเหตุ

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 22,864                23,980                

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (5,000)                -                     

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 17,864                23,980                

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 7 (40,170)              -                     

เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 6 -                     (33,990)              

การลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (22,306)              (10,010)              

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 1,999,002           1,991,057           

สินทรัพย์สุทธิสินงวด 1,976,696           1,981,047           

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 17,864                23,980                

รายการปรับกระทบการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

  ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงาน

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 5,000                  -                      

การลดลงในลูกหนีค่าเช่า 2,044                  525                     

การลดลงในลูกหนีอืน 1                          2,199                  

ดอกเบียรับ (60)                      (54)                      

การลดลงในค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 145                     135                     

การลดลงในเจา้หนีอืน (2,030)                 (2,159)                 

การเพิมขึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,576                  593                     

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 24,540                25,219                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 7 (40,170)               -                      

เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 6 -                      (33,990)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (40,170)               (33,990)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ (15,630)               (8,771)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 60,320                50,600                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 31 มีนาคม 5 44,690                41,829                

#REF!

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

(พันบาท)

วนัที 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

ข้อมูลทางการเงนิทสํีาคญั (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

2562 2561 2560 2559 2558

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 9.7038                         9.6653                           9.8775                           9.9345                  9.8380                        

หัก เงินลดทุน -                              (0.1650)                          (0.0478)                         -                        -                             

รายได้จากกิจกรรมการลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.1111                         0.1164                           0.1107                           0.1040                  0.1022                        

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (0.0243)                       -                                 -                                -                        -                             

รวมรายได้จากกิจกรรมการลงทุน 0.0868                         0.1164                           0.1107                           0.1040                  0.1022                        

หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (0.1950)                       -                                 (0.1110)                         (0.1680)                 (0.1620)                      

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสินงวด 9.5956                         9.6167                           9.8294                           9.8705                  9.7782                        

อัตราส่วนของกําไรสุทธิต่อจํานวนถัวเฉลยีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   สําหรับงวด (ร้อยละ) 0.8993 1.2080 1.1189                           1.0512                  1.0431

อัตราส่วนทางการเงินทสํีาคญัและข้อมูลประกอบเพมิเติมทสํีาคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสินงวด (พนับาท) 1,976,696                    1,981,047                      2,024,870                      2,033,329             2,014,312                   

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลยีระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.11                             0.10                               0.13 0.15 0.12

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลยีระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.26                             1.31                               1.25 1.20 1.17

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลยีระหวา่งงวด (ร้อยละ)* -                              -                                 -                                -                        -                             

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (พนับาท) 1,986,476                    1,985,090                      2,039,042                      2,038,470             2,018,946                   2,026,276,852               

ข้อมูลเพมิเติม

*  มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตวัสัญญาใชเ้งิน และการซือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาคืนหรือซือคืน และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

8
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หมายเหตุ สารบัญ    
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
5 เงินฝากธนาคาร 

6 ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
7 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
8 ส่วนงานด าเนินงาน  
9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ “กองทุน” เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2550โดยไม่มีการก าหนด
อายโุครงการ  
 
กองทุนจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2550 
 
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 33.01) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
กองทุนจัดตั้ งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย.์คือ.โครงการ.เดอะ        
เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์
 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง        
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตาม
หลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุน” 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน           
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ีกองทุนไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก 
และปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบั
มา 
ถือปฏิบติั 
 
โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ กองทุนไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญา
ท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
ตาม TFRS 15 กองทุนรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทน 
ท่ีกองทุนคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม 
เพ่ือประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กองทุนรับรู้รายได้
จากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนัยส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ 
และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนจะไม่รับรู้
รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

 
กองทุนไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมา
ถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุนไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
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(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ 
กองทุน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้
ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกองทุน และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
การจดัท างบการเงินปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 
3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกองทุน 
หากกองทุนอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกองทุนอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี  
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ไทย เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 33.01 

บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่
และเป็นผูใ้หเ้ช่าท่ีดินและอาคาร 

บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่
และเป็นผู ้เช่าช่วงท่ีดินและอาคาร  และเช่า
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
   กสิกรไทย จ ากดั 

ไทย เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุน ซ่ึงถือหุน้
ร้อยละ 99.99 และเป็นนายทะเบียนของกองทุน 

บริษทั หลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั 
   (มหาชน) 

ไทย ผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 

บริษทั อาคเนย ์ประกนัภยั จ ากดั 
   (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนักบัผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค่้าเช่า ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีธนาคารประกาศ 
รายไดอ่ื้น ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ซ้ือเงินลงทุน ตามราคาท่ีก าหนดในสญัญาหรือราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดค่้าเช่า 25,068  25,898 
ดอกเบ้ียรับ 60  54 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,310  1,309 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ 157  157 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 262  262 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม  

2561 
   (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 44,688  60,318 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2  2 
รวม 44,690  60,320 
    

ลกูหน้ีค่าเช่า    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 7,692  9,736 
    

ลกูหน้ีอื่น    
บริษทั โกลเดน้แลนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั   5  5 
     

ดอกเบี้ยค้างรับ    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 64  4 
    

เจ้าหนี้อื่น    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั -  2,029 
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 31 มีนาคม  
2562 

 31 ธนัวาคม  
2561 

   (พันบาท) 
   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 855  891 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 171  178 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 103  107 
รวม 1,129  1,176 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

(ก) กองทุนได้เข้าท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกับบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในโครงการท่ีพกัอาศยัและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท 
เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึง วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2580 
โดยบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั โกลเดน้ 
แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ไดเ้ขา้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน ณ วนัท่ีท าสญัญา กองทุนไดจ่้ายช าระค่าเช่าทรัพยสิ์น
ท่ีเช่าเป็นจ านวนเงิน 1,700 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากดั และบริษทัดงักล่าวไดใ้ห้
ค ามัน่ว่าจะให้เช่าทรัพยสิ์นอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนไดต้กลงจ่ายเงินเพ่ือเป็นการตอบแทนการให้
ค ามัน่ในการต่อสญัญาอีก 30  ปี เป็นจ านวนเงิน 259 ลา้นบาท ณ วนัท่ีท าสญัญาน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) 
จ ากัด ได้ตกลงจะรับประกันค่าเช่าของโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท ์  
แก่กองทุน เป็นจ านวนเงิน  107 ล้านบาทส าหรับรอบปีบัญชี  2550 และเป็นจ านวนเงิน  164 ล้านบาท 
ต่อปีส าหรับรอบปีบญัชี 2551 ถึง 2554 อีกทั้งกองทุนยงัมีสิทธิซ้ือท่ีดินและอาคารดงักล่าว ดงัน้ี 
 
- เม่ือครบก าหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 30 กองทุนสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 405 ลา้นบาท 
- เม่ือครบก าหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 60 กองทุนสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 984 ลา้นบาท 
 
นอกจากน้ี กองทุนได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท  
เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์จากบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 56 ลา้นบาท 
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กองทุนได้เข้าท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์กบับริษทั แกรนด ์ 
เมยแ์ฟร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพ่ือการด าเนินการโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ เป็นระยะเวลาประมาณ  16 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 
2566 บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั จะจ่ายช าระค่าเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นรายเดือนใหแ้ก่กองทุน ในอตัราค่าเช่า
คงท่ีเดือนละ 4 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัตามผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ี กองทุนสามารถใช้
สิทธิต่ออายสุญัญาฉบบัดงักล่าวไดอี้กเป็นระยะเวลา 10 ปี 
 
นอกจากน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ไดว้างหลกัประกนัจ านองของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าและจดัให้
มีการจ าน าหุ้นของบริษัท .แกรนด์.เมย์แฟร์.จ ากัด.ท่ีถือไว้ให้แก่กองทุน.รวมทั้ งบริษัท.แผ่นดินทอง  
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
 

(ข) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษทัจดัการได้รับค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม              
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ค านวณโดยบริษทั
จดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

(ค) ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
ค านวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

(ง) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษี   
มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ค านวณ
โดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
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4 เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
กองทุนไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยใ์นท่ีดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิในการต่อ
อายุสัญญาเช่าไดอี้ก 30 ปี) และซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์  
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ โดยเป็นโครงการของบริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก)) 
 
กองทุนไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณารายได ้
(Income Approach) ซ่ึงกองทุนไดป้รับมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นราคายติุธรรม ดงัน้ี  
 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 
 
 
โครงการ 

 
 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จากการประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

 (พันบาท) 
เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  

เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต์ 
 

16 ตุลาคม 2561 
  

1,927,000 
  

(5,000) 

 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
 
 
โครงการ 

 
 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จากการประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

 (พันบาท) 
เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  

เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต์ 
 

16 ตุลาคม 2561 
  

1,932,000 
  

- 
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5 เงนิฝากธนาคาร  
 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 จ านวนเงิน  ต่อปี จ านวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)       
ออมทรัพย ์ 44,688  0.375 60,318  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)       
กระแสรายวนั 2  - 2  - 

รวม 44,690   60,320   

 
6 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
  (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
หน่วยลงทุนตน้งวด / ปี  206,000  1,982,791  206,000  2,016,781 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนละ         

9.7902 บาท เป็นหน่วยลงทุนละ         
9.6252 บาท  -  -  -  (33,990) 

หน่วยลงทุนปลายงวด / ปี  206,000  1,982,791  206,000  1,982,791 
         

ทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน         
หน่วยลงทุนตน้งวด / ปี  206,000  1,982,791  206,000  2,016,781 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนละ         

9.7902 บาท เป็นหน่วยลงทุนละ         
9.6252 บาท  -  -  -  (33,990) 

หน่วยลงทุนปลายงวด / ปี  206,000  1,982,791  206,000  1,982,791 
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ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน  เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัลดมูลค่า
หน่วยลงทุนหน่วยละ 0.1650 บาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวจ้าก 9.7902 บาท ต่อหน่วย เป็น 9.6252 บาท
ต่อหน่วย เป็นจ านวนเงินรวม 33.99 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2561 

 
รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 
 หมายเหตุ 2562  2561 
  (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวด  16,211  (25,724) 
บวก การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานระหวา่งงวด  17,864  23,980 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 7 (40,170)  - 
ขาดทุนสะสมปลายงวด   (6,095)  (1,744) 

     
7 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1950 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 40.17 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2562 
 

8 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กองทุนประกอบธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย ์โดยท่ีกองทุน
มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนเดียว เน่ืองจากกองทุนด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น  
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุนซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุน เม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 19* 

 
การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง การเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของกองทุน 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า (Single lessee accounting 
model) โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่า
ระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมี 
ผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เช่น ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของกองทุน 
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