
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 

  งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



  
 

 

 
 
  
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาล) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนรวมเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อ 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2, 3 และ 5 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีเร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในการวดัมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 
 
(ศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  8802 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 สิงหาคม 2563 
  

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามราคายุติธรรม 

 (ราคาทุน  2,014.80 ลา้นบาท ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 และ

  วนัที 31 ธนัวาคม 2562) 5 1,929,000           1,930,000           

เงินฝากธนาคาร 4, 6 53,357                61,525                

ลูกหนีค่าเช่า 4 4,000                  9,936                  

ลูกหนีอืน 4 4                          7                          

ดอกเบียคา้งรับ 4 1                          3                          

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 135                      539                      

รวมสินทรัพย์ 1,986,497           2,002,010           

หนีสิน

เจา้หนีอืน 3, 4 19,953                2,163                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 1,922                  1,506                  

รวมหนีสิน 21,875                3,669                  

สินทรัพย์สุทธิ 1,964,622 1,998,341

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 7 1,982,791           1,982,791           

(ขาดทุน) กาํไรสะสม 8 (18,169)               15,550                

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากบั 9.5370 บาท ต่อหน่วย ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563

และ 9.7006 บาท ต่อหน่วย ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 คาํนวณจาก

จํานวนหน่วยลงทุนทจีําหน่ายแล้วทงัหมด 206 ล้านหน่วย) 1,964,622           1,998,341           

#REF! #REF!

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

พืนทีเฉพาะส่วน ร้อยละของ พืนทีเฉพาะส่วน ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ทีกองทุนเช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ทีกองทุนเช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระเภททีดินพร้อม

อาคารโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท

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

 ทีตงั   60 ซอยหลงัสวน แขวงลุมพินี

    เขตปทุมวนั กรุงเทพมหหานคร

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 56,000                56,000                

ค่าตอบแทนในการให้คาํมนัในการต่อสญัญา 258,800              258,800              

รวมเงินลงทุน 2,014,800           1,929,000           100.00 2,014,800           1,930,000           100.00

31 ธันวาคม 256230 มิถุนายน 2563

(พันบาท) (พันบาท)

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่า 3, 4 (7,948)                 20,773                

ดอกเบียรับ 4 15                       48                       

รวมรายได้ (7,933)                 20,821                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 9 1,313                  1,327                  

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 4, 9 158                     159                     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4, 9 263                     266                     

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 1,334                  1,992                  

รวมค่าใช้จ่าย 3,068                  3,744                  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ (11,001)               17,077                

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 5 -                     6,000                  

รายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน -                     6,000                  

การ (ลดลง) เพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (11,001)               23,077                

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่า 3, 4 10,728                45,842                

ดอกเบียรับ 4 57                       108                     

รวมรายได้ 10,785                45,950                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 9 2,633                  2,637                  

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 4, 9 316                     317                     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4, 9 527                     527                     

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 1,918                  2,527                  

รวมค่าใช้จ่าย 5,394                  6,008                  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 5,391                  39,942                

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการ (ขาดทุน) กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 5 (1,000)                 1,000                  

รายการ (ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน (1,000)                 1,000                  

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 4,391                  40,942                

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

6



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

หมายเหตุ

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 5,391                  39,942                

รายการ (ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน (1,000)                 1,000                  

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 4,391                  40,942                

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 10 (38,110)               (40,170)               

การ (ลดลง) เพมิขนึสุทธิของสินทรัพย์สุทธริะหว่างงวด (33,719)               772                      

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 1,998,341           1,999,002           

สินทรัพย์สุทธิสินงวด 1,964,622           1,999,774           

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 4,391                  40,942                

รายการปรับกระทบการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

  ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงาน

รายการขาดทุน (กาํไร) สุทธิจากเงินลงทุน 1,000                  (1,000)                 

การลดลงในลูกหนีค่าเช่า 5,936                  2,459                  

การลดลงในลูกหนีอืน 3                         -                      

ดอกเบียรับ (57)                      (108)                    

รับดอกเบีย 59                       109                     

การลดลงในค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 404                     291                     

การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีอืน 3 17,790                (2,031)                 

การเพิมขึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 416                     76                       

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 29,942                40,738                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 10 (38,110)               (40,170)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (38,110)               (40,170)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพมิขึน - สุทธิ (8,168)                 568                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 61,525                60,320                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 มิถุนายน 6 53,357                60,888                

#REF!

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

(พันบาท)

วนัที 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุ สารบัญ    
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
6 เงินฝากธนาคาร 

7 ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
8 ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 
9 ค่าใชจ่้าย 
10 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
11 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 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”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
กองทุนรวมจัดตั้ งขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์.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
หลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุน”) ซ่ึงออกและประกาศโดยสมาคมในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563  
การปฏิบัติตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“แนวปฏิบติัทางบญัชีการผอ่นปรนชัว่คราว”) และจดัท าหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลใน
รูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
งบการเงินน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกองทุนรวม ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใช้ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดังท่ี
กล่าวในหมายเหตุขอ้ 2 (ค) และการใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือ
ปฏิบติัตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนและแนวปฏิบัติทางบัญชีการผ่อนปรนชั่วคราวเก่ียวกบัการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 5  
 

(ค) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
การถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบัญชีส าหรับกองทุนดงักล่าว มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของ
กองทุนรวมเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม โดยแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนได้ก าหนดวตัถุประสงค์ของ 
การวดัมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอน
หน้ีสินท่ีจะเกิดขึ้นระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด เดิมมูลค่า
ยุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่าย 
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนั  
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 - ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง
เดียวกนั 
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• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 - ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง 
(ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือ 
หน้ีสินนั้น  

• ขอ้มูลระดับท่ี 3 - ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อา้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด 
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

 
นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรม กองทุน
รวมจึงเปิดเผยเพิ่มเติมดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั
ต่องบการเงิน  
 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 
ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ประเทศไทยและหลาย
ประเทศประกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดค้่าเช่า
ของกองทุนรวมโดยเฉพาะค่าเช่าผนัแปร ซ่ึงสัญญาเช่ามีขอ้ก าหนดให้มีการปรับปรุงอตัราค่าเช่าผนัแปรตามรายได้
จากการด าเนินงานสะสมของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 สถานการณ์ดงักล่าวส่ง 
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโครงการดังกล่าวอย่างมีนัยส าคญั ส่งผลกระทบให้กองทุนรวมต้องลดอตัรา 
ค่าเช่าผนัแปรและตอ้งคืนค่าเช่าผนัแปรท่ีไดรั้บจ านวนเงิน 19.95 ลา้นบาท ให้กบัผูเ้ช่า โดยกองทุนรวมบนัทึกการ
กลบัรายการรายไดด้งักล่าวและบนัทึกบญัชีเจา้หน้ีอ่ืน 
 
นอกจากน้ีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดในต่างประเทศยงัไม่ส้ินสุดและยงัคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นต่อผูเ้ช่าและกองทุนรวม กองทุนรวมจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฎิบติัทางบญัชีเร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“แนวปฏิบติัทางบญัชีการผอ่นปรนชัว่คราว”) มาถือปฎิบติัส าหรับ
การจัดท างบการเงินส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึงกองทุนรวมเลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
สถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใชเ้ป็นปัจจยัประกอบการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(ดูหมายเหตุขอ้ 5) 
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4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
สรุปไดด้งัน้ี  
 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
รายไดค้่าเช่า  (7,948)  20,773 
ดอกเบ้ียรับ  15  48 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9 1,313  1,327 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 9 158  159 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 263  266 
     
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน     
รายไดค้่าเช่า  10,728  45,842 
ดอกเบ้ียรับ  57  108 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9 2,633  2,637 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 9 316  317 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 527  527 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 
 2563 

 31 ธนัวาคม  
2562 

   (พันบาท) 

เงินฝำกธนำคำร    

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 53,355  61,523 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2  2 
รวม 53,357  61,525 
 
 

   



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 มิถุนายน 
 2563 

 31 ธนัวาคม  
2562 

   (พันบาท) 

ลูกหนีค่้ำเช่ำ    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 4,000  9,936 

  

ลูกหน้ีอื่น    
บริษทั โกลเดน้แลนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั   2  6 
     

ดอกเบี้ยค้ำงรับ    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1  3 
    

เจ้ำหนีอ้ื่น    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 19,949  2,153 

   

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 880  892 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 176  178 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 106  107 
รวม 1,162  1,177 

 
5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 
กองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นท่ีดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิใน
การต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี) และซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ 
เมยแ์ฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ โดยเป็นโครงการของบริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
 
กองทุนรวมไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณา
รายได ้(Income Approach) ซ่ึงถือวา่เป็นมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3  



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 
 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
 
 
โครงการ 

 
 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น
จากการประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

   (พันบาท) 
เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  

เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต์ 
 

15 ตุลาคม 2562 
  

1,929,000 
  

(1,000) 

      

 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) 

 

ดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 3 กองทุนรวมเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีการผอ่นปรนชัว่คราว โดยกองทุนรวม
เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้
เป็นปัจจัยประกอบการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมจึงใช้ราคา
ประเมินท่ีผูป้ระเมินราคาไดป้ระเมินล่าสุดในเดือนตุ ลาคม 2562 เป็นมูลค่ายุติธรรมและมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไม่
แตกต่างจากท่ีไดบ้นัทึกไว ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินฝากธนาคาร  
 
 กองทนุรวมมีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัตอ่ไปน้ี 

 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 จ านวนเงิน  ต่อปี จ านวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)       
เงินฝากออมทรัพย ์ 53,355  0.375       61,523  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)       
เงินฝากกระแสรายวนั 2  - 2  - 

รวม 53,357   61,525   

 
7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 30 มิถุนายน 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 าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
 
รายการเคล่ือนไหวของก าไร (ขาดทุน) สะสมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
ก ำไรสะสมต้นงวด  15,550  16,211 
บวก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานระหวา่งงวด  4,391  17,864 
หัก การแบ่งปันส่วนทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 10 (38,110)  (40,170) 
ขำดทุนสะสมปลำยงวด   (18,169)  (6,095) 

 
9 ค่าใช้จ่าย 

 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดย
ค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 
 
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
- ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ ในอตัราร้อยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

 
10 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
  
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวม เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัการ

จดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1850 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 38.11 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวได้
จ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2563 
 

 
11 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

กองทุนรวมด าเนินธุรกิจในส่วนงานด าเนินงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละหลกัทรัพย์ 
ในส่วนงานด าเนินงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย 
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