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หมายเหตุ สารบัญ    
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
5 เงินฝากธนาคาร 

6 ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
7 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
8 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

กองทุนจัดตั้ งขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กองทุนไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย.์คือ.โครงการ.เดอะ เมยแ์ฟร์ 
แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี งบการเงินไดจ้ัดท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม
นโยบายการบญัชีของกองทุน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีใช้ใน
การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมใน
การพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอด
ช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
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(“TFRS 15”) ท่ีกองทุนถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้(“TAS 18”) มาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ตาม TFRS 15 กองทุนรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกองทุนคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม 
เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กองทุนรับรู้รายได้
จากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  
และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกองทุนจะไม่รับรู้
รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกจากน้ีกองทุนไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุนไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 

 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
สรุปไดด้งัน้ี    
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดค้่าเช่า 20,773  18,651 
ดอกเบ้ียรับ 48  47 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,327  1,328 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 159  160 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 266  266 
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ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดค้่าเช่า 45,842  44,549 
ดอกเบ้ียรับ 108  100 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,637 3 2,637 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 317  317 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 527  528 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม  
2561 

   (พันบาท) 

เงินฝำกธนำคำร    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 60,886  60,318 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2  2 
รวม 60,888  60,320 
    

ลูกหน้ีค่ำเช่ำ    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 7,277  9,736 

    

ลูกหน้ีอื่น    
บริษทั โกลเดน้แลนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั   4  5 
     

ดอกเบี้ยค้ำงรับ    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3  4 
    

เจ้ำหนี้อื่น    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั -  2,029 
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 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม  
2561 

   (พันบาท) 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 892  891 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 178  178 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 107  107 
รวม 1,177  1,176 

 
4 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 

กองทุนไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นท่ีดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิในการต่อ
อายุสัญญาเช่าไดอี้ก 30 ปี) และซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์  
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์โดยเป็นโครงการของบริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
 

กองทุนไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณารายได ้
(Income Approach) ซ่ึงกองทุนไดป้รับมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นราคายติุธรรม ดงัน้ี  
 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 
 
โครงการ 

 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 

ราคายติุธรรม 

 ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจาก
การประเมินราคาสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย ์

 (พันบาท) 
เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  

เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต์ 
 

16 ตุลาคม 2561 
  

1,933,000 
  

1,000 
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 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 
 
โครงการ 

 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 

ราคายติุธรรม 

 ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจาก
การประเมินราคาสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย ์

 (พันบาท) 
เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  

เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต์ 
 

16 ตุลาคม 2561 
  

1,932,000 
  

- 
      

5 เงินฝากธนาคาร  
 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 จ านวนเงิน  ต่อปี จ านวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)       
ออมทรัพย ์ 60,886  0.375 60,318  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)       
กระแสรายวนั 2  - 2  - 

รวม 60,888   60,320   
 

6 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 30 มิถุนายน 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 
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 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
  (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหน่วยลงทุน         
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 
         
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัลดมูลค่าหน่วย
ลงทุนหน่วยละ 0.1650 บาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวจ้าก 9.7902 บาท ต่อหน่วย เป็น 9.6252 บาทต่อหน่วย 
เป็นจ านวนเงินรวม 33.99 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2561 

 

รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2562  2561 
  (พันบาท) 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสมต้นงวด  16,211  (25,724) 
บวก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานระหวา่งงวด  40,942  40,621 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 7 (40,170)  - 
ก าไรสะสมปลายงวด   16,983  14,897 
     

7 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1950 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 40.17 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2562 
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8 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

กองทุนประกอบธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ีกองทุน
มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนเดียว เน่ืองจากกองทุนด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น  
 

9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุน และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุน เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินด ังกล่าวก าหนดให้ถือปฏิบตัิก ับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที ่เ ริ่มในหรือหลงัวนั ท่ี  
1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง การเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบัญชี
ป้องกนัความเส่ียง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีน ามาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 หนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104  การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105  การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106  การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดั
จ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 การจดัประเภทใหม่
ดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการ
บริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 

อนุพนัธ์จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
 

(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 จะน ามาใชแ้ทนนโยบายการบญัชีของกองทุนในปัจจุบนัท่ีรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตามสัญญา 

 

(3) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะท่ีปัจจุบนักองทุน ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการ
วิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ก าหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทาง
เศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นอยา่งไร โดยใชค้วามน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั
เป็นเกณฑ ์

 

รูปแบบใหม่ของการพิจารณาดอ้ยค่าจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน) และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา 
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(4) การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 แนะน าวิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ 
โดยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หน้ีสินทางการเงินจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุนไดก็้ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พื่อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธี
ดงักล่าว 

 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ี
จดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนตอ้งแสดงรายการดงัน้ี 
- จ านวนเงินของมูลค่ายุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินจะ
แสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ 
- จ านวนเงินของมูลค่ายติุธรรมท่ีเปล่ียนแปลงส่วนท่ีเหลือจะแสดงในก าไรหรือขาดทุน 

 

(5) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 แนะน าแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในขณะท่ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบนัไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมี 3 ประเภทและ
การถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยู่กบัลกัษณะของความเส่ียงท่ีท าการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความ
เส่ียงในมูลค่ายติุธรรม การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 กองทุนตอ้งระบุถึงความสัมพนัธ์ของ
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของกองทุน และ
ตอ้งน าขอ้มูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่อกองทุน 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า (Single lessee accounting 
model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตามสัญญา
เช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น
หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัสัญญาเช่า ดงัต่อไปน้ี  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17  สัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู้เช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  การประเมินเนือ้หาสัญญาเช่าท่ีท าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 

 

ปัจจุบนักองทุนบนัทึกรายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบติัตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่าเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของกองทุน 


