
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ (กองทุนรวม) ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุล
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวม ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน  
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้อง 
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุน
รวมตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน 
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การวดัมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (ข) (ง)  3 (ก) และ 5 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมและมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนรวม 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ประมาณโดยวิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) โดย
การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ทั้ งน้ี
กองทุนรวมไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระจากภายนอกให้
เป็นผูป้ระเมินราคาเงินลงทุนดงักล่าว  
 
เน่ืองจากการใช้ดุลยพินิจในการก าหนดขอ้สมมติท่ีส าคญั
ในการประเมินมูลค่าเป็นผลให้เกิดความเส่ียงต่อมูลค่าของ
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เร่ืองดงักล่าวจึง
เป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบ 
 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• การท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการท่ีกองทุนรวม

ใช้ในการก าหนดและประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
แต่ละสินทรัพย ์ 

• การประเมินความเป็นอิสระและคุณสมบัติของ 
ผูป้ระเมินราคารวมถึงการอ่านเง่ือนไขในสัญญาจา้ง
งานระหวา่งผูป้ระเมินกบักองทุนรวม 

• ข้าพเจ้าให้ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกของเคพีเอ็มจีช่วย
พิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการวดัมูลค่าและ
ขอ้สมมติส าคญัท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
โดยเปรียบเทียบสถานการณ์และวิธีการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพย์ท่ี มีความคล้ายคลึงกัน กับ
ผลงานของผูป้ระเมินท่ีถูกแต่งตั้งโดยกองทุนรวม 
ขา้พเจา้พิจารณาขอ้สมมติส าคญัโดยการเปรียบเทียบ
ข้อสมมติในรายงานของผู ้ประเมินกับข้อมูลท่ี
เกิดข้ึนจริง ทดสอบการค านวณและพิจารณาความ
สมเห ตุสมผลในการเป ล่ียนแปลงมูล ค่าของ
สินทรัพยท่ี์มีนยัส าคญัจากปีก่อน 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจ้าภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ 
และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้
แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนรวม หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก 
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ 
การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุนรวม 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได ้
ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าโดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนรวมตอ้งหยดุการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผูบ้ริหารว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและ 
ได้ ส่ื อสารกับผู ้มี หน้ าท่ี ในการก ากับ ดูแลเก่ี ยวกับความสั มพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึ งข้าพ เจ้าเช่ื อว่ า 
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริหาร ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั
และก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
 
(ศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  8802 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 กมุภาพนัธ์ 2563 
 
 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบดุล

หมายเหตุ 2562 2561

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามราคายติุธรรม 

 (ราคาทุน  2,014,800,000 บาท ในปี 2562 และ 2561) 5 1,930,000,000    1,932,000,000    

เงินฝากธนาคาร 4, 6 61,525,206 60,320,493 

ลูกหน้ีค่าเช่า 4 9,935,728 9,735,649 

ลูกหน้ีอ่ืน 4 7,208 6,068 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 4 3,230 3,718 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 539,036 410,616 

รวมสินทรัพย์ 2,002,010,408 2,002,476,544 

หน้ีสิน

เจา้หน้ีอ่ืน 4 2,163,412            2,037,794            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 1,505,874 1,436,803 

รวมหนีสิ้น 3,669,286 3,474,597 

สินทรัพย์สุทธิ 1,998,341,122 1,999,001,947 

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 7 1,982,791,200 1,982,791,200 

กาํไรสะสม 7 15,549,922 16,210,747 

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 9.7006 บาท ต่อหน่วย ในปี 2562 และ 

9.7038 บาท ต่อหน่วย ในปี 2561 คาํนวณจากจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายแล้วทั้งหมด 206 ล้านหน่วย) 1,998,341,122 1,999,001,947 

-                       -                       

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ร้อยละของ พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน ทีก่องทุนเช่า ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม ทีก่องทุนเช่า ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทที่ดินพร้อม

อาคารโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท

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

 ที่ตั้ง   60 ซอยหลงัสวน แขวงลุมพินี

    เขตปทุมวนั กรุงเทพมหหานคร

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 56,000,000 56,000,000 

คา่ตอบแทนในการใหค้าํมัน่ในการต่อสญัญา 258,800,000 258,800,000 

รวมเงนิลงทุน 2,014,800,000 1,930,000,000 100.00 2,014,800,000 1,932,000,000 100.00 

31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

(บาท) (บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2562 2561

(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่า 4 92,652,741 91,889,049

ดอกเบ้ียรับ 4 213,509 204,416

รายไดอ่ื้น 6 7

รวมรายได้ 92,866,256 92,093,472

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 5,318,134 5,317,102

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 4 638,176 638,052

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4 1,063,627 1,063,420

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 4 5,197,144 2,969,971

รวมค่าใช้จ่าย 12,217,081 9,988,545

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 80,649,175 82,104,927

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 5 (2,000,000) -                       

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (2,000,000) -                       

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 78,649,175 82,104,927

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุ 2562 2561

(บาท)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 80,649,175 82,104,927

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (2,000,000) -                       

การเพิม่ขึน้สุทธิของสินทรัพย์สุทธิทีเ่กิดจากการดาํเนินงาน 78,649,175 82,104,927

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 8 (79,310,000) (40,170,000)

เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 7 -                       (33,990,000)        

การ (ลดลง) เพิม่ขึน้สุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (660,825) 7,944,927

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 1,999,001,947 1,991,057,020

สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 1,998,341,122 1,999,001,947

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2562 2561

(บาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 78,649,175 82,104,927

รายการปรับกระทบการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

  ใ ห้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงาน

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 2,000,000 -                       

การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีค่าเช่า (200,079) (1,020,904)
การ (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีอ่ืน (1,140) 2,197,965
ดอกเบ้ียรับ (213,509) (204,416)

รับดอกเบ้ีย 213,997 203,817

การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (128,420) (28,202)

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจา้หน้ีอ่ืน 125,618               (128,934)             
การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 69,071 756,208

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 80,514,713 83,880,461

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 8 (79,310,000) (40,170,000)

เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 7 -                       (33,990,000)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (79,310,000) (74,160,000)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ - สุทธิ 1,204,713 9,720,461

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 60,320,493 50,600,032

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 6 61,525,206 60,320,493

0 0

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
ข้อมูลทางการเงินที่สําคญั

2562 2561 2560 2559 2558

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิตน้ปี 9.7038                  9.6653                   9.8775                   9.9345                   9.8380                   
หัก เงินลดทุน -                       (0.1650)                  (0.0478)                  -                         (0.1620)                  

รายได้จากกจิกรรมการลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.3915                  0.3985                   0.3796                   0.3787                   0.3428                   

รายการ (ขาดทุน) กาํไรสุทธิที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (0.0097)                 -                         (0.2330)                  (0.0777)                  0.0777                   

รวมรายได้จากกิจกรรมการลงทุน 0.3818 0.3985 0.1466                   0.3010                   0.4205                   
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน (0.3850) (0.1950) (0.3110)                  (0.3580)                  (0.1620)                  

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี 9.7006                  9.7038                   9.6653                   9.8775                   9.9345                   

อัตราส่วนของกําไรสุทธิต่อจํานวนถัวเฉลี่ยของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   สําหรับปี (ร้อยละ) 3.96 4.13 1.49                       3.04                       4.28

อัตราส่วนทางการเงินที่สําคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เติมที่สําคญั

มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิสิ้นปี (บาท) 1,998,341,122      1,999,001,947        1,991,057,020        2,034,767,394        2,046,509,329        
อตัราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 0.61 0.50 0.47 0.57 0.59
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 4.67 4.63 4.34 3.83 4.07

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัของการซื้อขายเงินลงทุนระหวา่งปี
   ต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (ร้อยละ)* -                       -                         -                         -                         -                         
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (บาท) 1,988,543,084      1,988,156,896        2,022,284,700        2,038,753,629        2,026,276,852        

ข้อมูลเพิม่เติม

*  มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหวา่งปีไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาคืนหรือซื้อคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาที่มีอยูใ่นระหวา่งปี

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11
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12 

 
หมายเหตุ สารบัญ   
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
6 เงินฝากธนาคาร 

7 ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
8 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
9 ส่วนงานด าเนินงาน 
10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลด ์“กองทุนรวม” เป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2550โดยไม่มีการก าหนด
อายโุครงการ  
 
กองทุนรวมจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2550 
 
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 33.01) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
กองทุนรวมจัดตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย.์คือ.โครงการ.เดอะ        
เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์
 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุนรวม โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี
งบการเงินได้จดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชี
ส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2562 กองทุนรวมจึงไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้
(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่กระทบต่องบการเงินของกองทุนรวมอย่างมีสาระส าคญั 
เน่ืองดว้ยรายไดห้ลกัของกองทุนรวมเป็นรายไดค่้าเช่าและดอกเบ้ียรับซ่ึงไม่อยูใ่นขอบเขตของ TFRS 15 

 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ
กองทุนรวมและทรัสต์ท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 27 มกราคม 
2563 กองทุนรวมและทรัสต์ดงักล่าวตอ้งจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินส าหรับรอบปี 2563 ตามแนวปฏิบติัทาง
บญัชีท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน กลต. โดยกองทุนรวมอยูร่ะหวา่ง
พิจารณาผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าว 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 
งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยว์ดัดว้ยราคายติุธรรม 
 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกองทุนรวม ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ  การประมาณ
การและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีของกองทุนรวม ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมี
นัยส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชี
ถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และ ขอ้ 5  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

 
3 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
  

(ก) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพยถ์าวรท่ีซ้ือและ/หรือลงทุนโดยกองทุนรวม รวมถึงท่ีดิน อาคาร เคร่ือง
ตกแต่งและติดตั้ง และสินทรัพยอ่ื์นๆ ของกองทุนรวม บนัทึกในบญัชีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์สดงด้วยมูลค่ายติุธรรม บริษทัจดัการกองทุนรวมก าหนดมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนเร่ิมแรกโดยใช้ราคาทุนจากการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์จนกว่าจะมีการสอบทานการประเมินหรือการ
ประเมินค่าทรัพยสิ์นคร้ังต่อไปโดยใชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นทุกสองปีนับแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าเพื่อซ้ือและเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจัดให้มีการสอบทานการ
ประเมินค่าทรัพยสิ์นทุกหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุดไปแลว้ บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่แต่งตั้ง
บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึงให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ดียวกนั
ติดต่อกนัเกินสองคร้ัง 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยมูลค่ายติุธรรมของพนัธบตัร ค านวณจากอตัราผลตอบแทนท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ตามล าดบัดงัน้ี 
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(ก) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย 
(ข) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือเฉล่ีย หรือราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือแบบ firm quote จาก

บริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย 
(ค) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีค านวณจากแบบจ าลอง 
 
ส าหรับมูลค่ายติุธรรมของพนัธบตัรท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 90 วนั ค านวณจากอตัราผลตอบแทนเม่ืออายคุงเหลือของตราสาร
เท่ากบั 90 วนั ท่ีประกาศโดยสมาคมตราสารหน้ีไทย หรืออตัราผลตอบแทนท่ีไดม้าส าหรับตราสารท่ีจะครบก าหนด
อายภุายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุน 
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนจะรวมอยูใ่น
งบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายในระหวา่งงวดใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 
เงินลงทุนท่ีตั้งใจถือไวจ้นครบก าหนดซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุน 

 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ
ออมทรัพย ์
 

(ค) ลูกหน้ีค่าเช่า 
 
ลูกหน้ีค่าเช่ารายเดือน แสดงตามรายงานค านวณค่าเช่า ซ่ึงใชว้ิธีการและอตัราตามท่ีระบุในสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและ
อาคาร และสญัญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
 

(ง)    เจ้าหน้ีอื่น  

 
เจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(จ) รายได้ 

 
กองทุนรวมรับรู้รายไดค่้าเช่าและรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฉ) ค่าใช้จ่าย 
 
กองทุนรวมรับรู้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

  
(ช) ภาษเีงินได้ 

 
กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล
บนัทึกไวใ้นงบการเงิน 
 

(ซ) การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละสองคร้ัง ดงัน้ี 
 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ทั้งน้ี ก าไรสุทธิและก าไรสะสม
ดงักล่าวจะตอ้งเกิดข้ึนจริงจากการหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของกองทุนรวมโดยไม่รวมรายการดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย ์หลกัทรัพย ์และ/หรือทรัพยสิ์นของกองทุน 
(ข) รายจ่ายในการจดัตั้งกองทุนและรายจ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุน ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 
(ค) การตั้งส ารองค่าใชจ่้ายหรือการลงทุนในจ านวนตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร เพื่อทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
 
กองทุนรวมจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นับตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลไดใ้นระยะเวลา
ดงักล่าว กองทุนรวมจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวม 
หากกองทุนรวมมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกองทุนรวมอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง 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 เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
   กสิกรไทย จ ากดั 

ไทย เป็นผูจ้ดัการกองทุนรวม 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุนรวม ซ่ึงถือ
หุน้ร้อยละ 99.99 และเป็นนายทะเบียนของ
กองทุนรวม 

บริษทั หลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั 
   (มหาชน) 

ไทย ผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 

บริษทั อาคเนย ์ประกนัภยั จ ากดั 
   (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนักบัผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค่้าเช่า ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีธนาคารประกาศ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและบริหาร ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดค่้าเช่า 92,653  91,889 
ดอกเบ้ียรับ 214  204 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,318  5,317 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 638  638 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,064  1,063 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและบริหาร 440  450 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 2562  2561 

   (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 61,523  60,318 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2  2 
รวม 61,525  60,320 
 

   
ลูกหน้ีค่าเช่า    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 9,936  9,736 
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 2562  2561 

   (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น    
บริษทั โกลเดน้แลนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั   6  5 
     

ดอกเบี้ยค้างรับ    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3  4 
    

เจ้าหน้ีอื่น    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 2,153  2,029 
    

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

สัญญาส าคญัที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

(ก) กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกบับริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
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 ไดเ้ขา้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ณ วนัท่ีท าสัญญา กองทุนรวมไดจ่้ายช าระค่าเช่า
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นจ านวนเงิน 1,700 ล้านบาท ให้แก่บริษทั โกลเด้น แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากัด และบริษัท
ดงักล่าวไดใ้หค้ ามัน่วา่จะใหเ้ช่าทรัพยสิ์นอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนไดต้กลงจ่ายเงินเพื่อเป็นการตอบ
แทนการให้ค ามัน่ในการต่อสัญญาอีก 30  ปี เป็นจ านวนเงิน 259 ล้านบาท ณ วนัท่ีท าสัญญาน้ี บริษทั โกลเด้น 
แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากดั ได้ตกลงจะรับประกนัค่าเช่าของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ 
อพาร์ทเมน้ทแ์ก่กองทุนรวม เป็นจ านวนเงิน 107 ลา้นบาทส าหรับรอบปีบญัชี 2550 และเป็นจ านวนเงิน 164 
ลา้นบาทต่อปีส าหรับรอบปีบญัชี 2551 ถึง 2554 อีกทั้งกองทุนรวมยงัมีสิทธิซ้ือท่ีดินและอาคารดงักล่าว ดงัน้ี 

 

- เม่ือครบก าหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 30 กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 405 ลา้นบาท 
- เม่ือครบก าหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 60 กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 984 ลา้นบาท 
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นอกจากน้ี กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์จากบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 56 ลา้นบาท 
 
กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์กบับริษทั แกรนด ์ 
เมยแ์ฟร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อการด าเนินการโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์เป็นระยะเวลาประมาณ  16 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 
2566 บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั จะจ่ายช าระค่าเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นรายเดือนให้แก่กองทุนรวม ในอตัรา
ค่าเช่าคงท่ีเดือนละ 4 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัตามผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ี กองทุนรวม
สามารถใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาฉบบัดงักล่าวไดอี้กเป็นระยะเวลา 10 ปี 
 
นอกจากน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ไดว้างหลกัประกนัจ านองของทรัพยสิ์นท่ีให้เช่าและจดัให้
มีการจ าน าหุ้นของบริษัท.แกรนด์.เมย์แฟร์.จ ากัด.ท่ีถือไวใ้ห้แก่กองทุนรวม.รวมทั้ งบริษัท.แผ่นดินทอง  
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
 

(ข) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษัทจัดการได้รับค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม              
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ค านวณโดย
บริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

(ค) ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
รวม ค านวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

(ง)    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษี   
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ค านวณ
โดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

 
กองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นท่ีดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิใน
การต่ออายสุัญญาเช่าไดอี้ก 30 ปี) และซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ เมย์
แฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์โดยเป็นโครงการของบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ก)) 
 
กองทุนรวมไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณา
รายได ้(Income Approach) ซ่ึงกองทุนไดป้รับมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์ห้เป็นราคายติุธรรม 
ดงัน้ี  
 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
 
โครงการ 

 
 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จากการประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

   (พันบาท) 
เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  

เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต ์
 

15 ตุลาคม 2562 
  

1,930,000 
  

(2,000) 

 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
 
 
โครงการ 

 
 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จากการประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

   (พันบาท) 
เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  

เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต ์
 

16 ตุลาคม 2561 
  

1,932,000 
  

- 

      

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
6 เงินฝากธนาคาร 

 
 2562 2561 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 จ านวนเงิน  ต่อปี จ านวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)       
ออมทรัพย ์       61,523  0.375 60,318  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)       
กระแสรายวนั 2  - 2  - 

รวม 61,525   60,320   
 

เงินฝากธนาคารทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นสกลุเงินบาท 
 

7        ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 2562  2561 
  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
  (พันหน่วย / พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน         
หน่วยลงทุนตน้ปี  206,000  1,982,791  206,000  2,016,781 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนละ         

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

หน่วยลงทุนปลายปี  206,000  1,982,791  206,000  1,982,791 

         

ทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทนุ         
หน่วยลงทุนตน้ปี  206,000  1,982,791  206,000  2,016,781 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนละ         

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

หน่วยลงทุนปลายปี  206,000  1,982,791  206,000  1,982,791 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวม 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 

 
 หมายเหต ุ 2562  2561 
  (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   16,211  (25,724) 
บวก การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ     
            ด าเนินงานระหวา่งปี   78,649  82,105 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 8 (79,310)  (40,170) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  15,550  16,211 

 
8 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมในระหว่างปี 2561 และ 2562 มีมติอนุมัติการ

จดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล ดงัน้ี 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
 
 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 
 

วนัท่ีอนุมติั 

 
 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย
ประโยชน์ตอบ
แทนต่อหน่วย

ลงทุน 

 
 
 

จ านวนเงิน 
   (บาท) (ล้านบาท) 
 

1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2561 
21 กมุภาพนัธ์ 

2562 
22 มีนาคม 

2562 
 

0.1950 
 

40.17 
 

1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 
21 สิงหาคม 

2562 
19 กนัยายน 

2562 
 

0.1900 
 

39.14 
    79.31 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
 
 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 
 

วนัท่ีอนุมติั 

 
 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย
ประโยชน์ตอบ
แทนต่อหน่วย

ลงทุน 

 
 
 

จ านวนเงิน 
   (บาท) (ล้านบาท) 
 

1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 
22 สิงหาคม 

2561 
19 กนัยายน 

2561 
 

0.1950 
 

40.17 
    40.17 

 
9 ส่วนงานด าเนินงาน 

 

กองทุนรวมประกอบธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ี
กองทุนรวมมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนเดียว เน่ืองจากกองทุนด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น  
 

10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบดุลประกอบดว้ย  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย เจา้หน้ีอ่ืน รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับ
ล่วงหนา้และเงินประกนัจากสญัญาประกนัรายได ้
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 

กองทุนรวมมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือจากการท่ีคู่สัญญาจะ
ไม่ปฏิบติัตามสัญญา อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมมีนโยบายในการเขา้ท าสัญญากบัคู่สัญญาท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง 
ดงันั้นกองทุนรวมจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายอย่างมีสาระส าคญัจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตาม
ภาระผกูพนัท่ีระบุในสัญญาเคร่ืองมือทางการเงินได ้

 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อการคา้หรือการเกง็ก าไร 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจท าใหก้องทุนรวมมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย
และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดนบัจากวนัท่ีใน
รายงาน ถึงวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบก าหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 

  อตัราดอกเบ้ีย   
  ปรับข้ึนลงตาม  ไม่มีอตัรา   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อตัราดอกเบ้ีย ราคาตลาด  ดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินฝากธนาคาร 0.375 61,525  -  61,525 
ลูกหน้ีค่าเช่า  -  9,936  9,936 
ลูกหน้ีอ่ืน  -  7  7 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  -  3  3 
รวม  61,525  9,946  71,471 

หนีสิ้นทางการเงิน       
เจา้หน้ีอ่ืน  -  2,163  2,163 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  -  1,506  1,506 
รวม  -  3,669  3,669 
 

  อตัราดอกเบ้ีย   
  ปรับข้ึนลงตาม  ไม่มีอตัรา   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อตัราดอกเบ้ีย ราคาตลาด  ดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินฝากธนาคาร 0.375 60,320  -  60,320 
ลูกหน้ีค่าเช่า  -  9,736  9,736 
ลูกหน้ีอ่ืน  -  6  6 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  -  4  4 
รวม   60,320  9,746  70,066 

       
       
       
หนีสิ้นทางการเงิน       



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

  อตัราดอกเบ้ีย   
  ปรับข้ึนลงตาม  ไม่มีอตัรา   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อตัราดอกเบ้ีย ราคาตลาด  ดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน  -  2,038  2,038 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  -  1,437  1,437 
รวม  -  3,475  3,475 

 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กองทุนรวม ตามเง่ือนไขท่ี
ตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
กองทุนรวมมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคู่สญัญาจากการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม และกองทุนรวมมีผูเ้ช่าเป็น
จ านวนมากรายและหลากหลายและมีความสามารถในการช าระหน้ีดี และเป็นลูกหน้ีค่าเช่าท่ีจะครบก าหนดใน
ระยะเวลาอนัสั้ น นอกจากน้ีกองทุนรวมมีเงินมดัจ ารับจากผูเ้ช่าและรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าด้วย 
ดงันั้น กองทุนรวมจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเรียกช าระหน้ีอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
กองทุนรวมมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอเน่ืองจากกองทุนรวม ไดด้ ารงสินทรัพย ์เช่น เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และ
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพื่อด ารงสภาพคล่อง 
 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

   
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กองทุนรวมไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
  

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัในราคาตลาด และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  
 
วิธีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการซ้ือ
ขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การค านวณมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสด เป็นตน้ 
 
ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน กองทุนรวมมีการพิจารณา
สถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือช าระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตามท่ีปรากฏใน
งบการเงินแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคญั เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น 
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