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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ (“กองทุนรวม”) จดัตั้งขึ้นเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภท
ไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่มีการก าหนดอายโุครงการ จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2550 
โดยมีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 2,060 ล้านบาท ( แบ่งเป็น 206 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดย
มีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
กองทุนจัดตั้ งขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์.คือ.โครงการ.เดอะ        
เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์  
 
กองทนุรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัท าโดยสมาคม
บริษทัจดัการลงทุน (“สมาคม”) และไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ซ่ึงออกและประกาศโดยสมาคมในเดือนมกราคม 2563 การปฏิบติัตามแนวปฏิบติั
ทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ และจดัท าหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เ ร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล 
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ทั้งน้ีการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าว มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกองทุน
เก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม โดยแนวปฏิบัติทางบัญชีได้ก าหนดวตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่ายุติธรรม คือ 
ประมาณการราคาส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดขึ้นระหวา่ง 
ผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายติุธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผู ้
ซ้ือและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือโอนหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
−     ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั (ขอ้มูล 

ระดบัท่ี 1) 
−     ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ขอ้มูลราคา

ตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูล
ระดบัท่ี 2) 

−     ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 
นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรม กองทุนจึงเปิดเผยเพิ่มเติม
ดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
งบการเงินน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกองทุน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีใชใ้น
การจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ดูหมายเหตุขอ้ 4 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

11 
 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดค้่าเช่า 18,676  25,068 
ดอกเบ้ียรับ 42  60 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,320  1,310 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 158  157 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 264  262 
    
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม 
 2563 

 31 ธนัวาคม  
2562 

   (พันบาท) 

เงินฝำกธนำคำร    

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 47,684  61,523 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2  2 
รวม 47,686  61,525 
    
ลูกหน้ีค่ำเช่ำ    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 4,000  9,936 

    

ลูกหน้ีอื่น    
บริษทั โกลเดน้แลนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั   2  6 

 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 

   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 39  3 
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 31 มีนาคม 
 2563 

 31 ธนัวาคม  
2562 

   (พันบาท) 

เจ้ำหนีอ้ื่น    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั -  2,153 

   

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 866  892 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 173  178 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 104  107 
รวม 1,143  1,177 

 
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)  
 

กองทนุไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณารายได้ 
(Income Approach) ซ่ึงถือว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี  3 กองทุนได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นราคายุติธรรม ดงัน้ี 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
 
 
โครงการ 

 
 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น
จากการประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

 (พันบาท) 

เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต์ 

 
15 ตุลาคม 2562 

  
1,929,000 

  
(1,000) 
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 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
 
 
โครงการ 

 
 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น
จากการประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

 (พันบาท) 

เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต ์

 
15 ตุลาคม 2562 

  
1,930,000 

  
(2,000) 

 
ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ท าให้ประเทศไทยและหลาย
ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การระงบัการเดินทาง
ระหว่างประเทศ การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มี
ระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลกตลอดจนผลการด าเนินงานของ
กองทุน เป็นผลให้รายไดค้่าเช่าส่วนท่ีเป็นค่าเช่าผนัแปรลดลงและอาจกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ทั้งน้ีผูบ้ริหารของกองทุนมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ด  แต่เน่ืองดว้ย
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น กองทุนจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยกองทุนเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคต
มาใชป้ระกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์กองทุนจึงใชร้าคาประเมิน
ท่ีผูป้ระเมินราคาไดป้ระเมินล่าสุดในเดือนตุลาคม 2562 เป็นมูลค่ายติุธรรม   



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 
 

5 เงินฝากธนาคาร 
 

 กองทุนรวมมีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 
 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 จ านวนเงิน  ต่อปี จ านวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)       
เงินฝากออมทรัพย ์ 47,684  0.375       61,523  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)       
เงินฝากกระแสรายวนั 2  - 2  - 

รวม 47,686   61,525   

 
6 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
  (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
หน่วยลงทุนตน้งวด / ปี  206,000  1,982,791  206,000  1,982,791 
หน่วยลงทุนปลายงวด / ปี  206,000  1,982,791  206,000  1,982,791 

         

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

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ก าไรสะสม  
 

รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
ก ำไรสะสมต้นงวด  15,550  16,211 
บวก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานระหวา่งงวด  15,392  17,864 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 8 (38,110)  (40,170) 
ขำดทุนสะสมปลำยงวด   (7,168)  (6,095) 

 
8 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
  
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัการจดัสรร

ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1850 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 38.11 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2563 
 

 
9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

กองทุนประกอบธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ีกองทุน
มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนเดียว เน่ืองจากกองทุนด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 

 


