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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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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
กองทุนจัดตั้ งขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์.คือ.โครงการ.เดอะ        
เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ี งบการเงินได้
จดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบการเงินน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกองทุน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีใชใ้น
การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมใน
การพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบั
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ลูกคา้ (“TFRS 15”) ท่ีกองทุนถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

ตาม TFRS 15 กองทุนรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกองทุนคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม 
เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กองทุนรับรู้
รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผู ้
ซ้ือแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุน
จะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนั้ นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี
นยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกจากน้ี กองทุนไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุนไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 

 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุป
ไดด้งัน้ี    
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดค้่าเช่า 21,539  22,700 
ดอกเบ้ียรับ 60  58 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,339  1,339 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 160  161 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 268  268 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดค้่าเช่า 67,380  67,249 
ดอกเบ้ียรับ 168  159 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,976  3,977 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 477  477 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 795  795 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 30 กนัยายน 
2562 

 31 ธนัวาคม  
2561 

   (พันบาท) 

เงินฝำกธนำคำร    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 47,717  60,318 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2  2 
รวม 47,719  60,320 
    

ลูกหน้ีค่ำเช่ำ    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 3,767  9,736 

    

ลูกหนีอ้ื่น    
บริษทั โกลเดน้แลนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั   2,158  5 
     

ดอกเบี้ยค้ำงรับ    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 63  4 
    

เจ้ำหนี้อื่น    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 2,153  2,029 
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 30 กนัยายน 
2562 

 31 ธนัวาคม  
2561 

   (พันบาท) 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 883  891 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 177  178 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 106  107 
รวม 1,166  1,176 

 
4 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

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

กองทุนไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณารายได ้
(Income Approach) ซ่ึงกองทุนไดป้รับมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นราคายติุธรรม ดงัน้ี  
 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
 
 
โครงการ 

 
 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น
จากการประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

 (พันบาท) 

เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต ์

 
16 ตุลาคม 2561 

  
1,927,000 

  
(5,000) 
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 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 
 
 
โครงการ 

 
 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น
จากการประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

 (พันบาท) 

เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต์ 

 
16 ตุลาคม 2561 

  
1,932,000 

  
- 

      

5 เงินฝากธนาคาร  
 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 จ านวนเงิน  ต่อปี จ านวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)       
ออมทรัพย ์ 47,717  0.375 60,318  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)       
กระแสรายวนั 2  - 2  - 

รวม 47,719   60,320   
 

6 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 30 กนัยายน 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 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทนุละ         

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

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

         



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 กนัยายน 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 มีมติอนุมติัลดมูลค่า
หน่วยลงทุนหน่วยละ 0.1650 บาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวจ้าก 9.7902 บาท ต่อหน่วย เป็น 9.6252 บาท
ต่อหน่วย เป็นจ านวนเงินรวม 33.99 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2561 

 

รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 
 หมายเหตุ 2562  2561 
  (พันบาท) 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสมต้นงวด  16,211  (25,724) 
บวก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานระหวา่งงวด  53,832  60,829 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 7 (79,310)  (40,170) 
ขำดทุนสะสมปลำยงวด   (9,267)  (5,065)  

     
7 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

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



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1900 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 39.14 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2562 

 

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 ร่ิมในหรือหลงัวนั 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 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน  เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   


