
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 

  งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



  
 

 

 
 
  
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบ
กระแสเงินสด ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน  และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (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 าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเ ช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อ 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 และ 5 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตลอดจนการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยใ์หม่ในเดือนกันยายน 2563 ซ่ึงเกิดผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นเงิน 440 ลา้นบาท ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 
 
(ศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8802 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤศจิกายน 2563 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามราคายุติธรรม 

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

  วนัที 31 ธนัวาคม 2562) 5 1,490,000           1,930,000           

เงินฝากธนาคาร 4, 6 62,069                61,525                

ลูกหนีค่าเช่า 4 4,000                  9,936                  

ลูกหนีอืน 4 4                          7                          

ดอกเบียคา้งรับ 4 13                        3                          

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 167                      539                      

รวมสินทรัพย์ 1,556,253           2,002,010           

หนีสิน

เจา้หนีอืน 3, 4 19,953                2,163                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 1,054                  1,506                  

รวมหนีสิน 21,007                3,669                  

สินทรัพย์สุทธิ 1,535,246 1,998,341

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,982,791           1,982,791           

(ขาดทุน) กาํไรสะสม 7 (447,545)             15,550                

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากบั 7.4526 บาท ต่อหน่วย ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

และ 9.7006 บาท ต่อหน่วย ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 คาํนวณจาก

จํานวนหน่วยลงทุนทจีําหน่ายแล้วทงัหมด 206 ล้านหน่วย) 1,535,246           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           1,490,000           100.00 2,014,800           1,930,000           100.00

31 ธันวาคม 256230 กันยายน 2563

(พันบาท) (พันบาท)

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่า 3, 4 12,000                21,539                

ดอกเบียรับ 4 14                       60                       

รวมรายได้ 12,014                21,599                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 8 1,229                  1,339                  

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 4, 8 147                     160                     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4, 8 246                     268                     

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 768                     941                     

รวมค่าใช้จ่าย 2,390                  2,708                  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 9,624                  18,891                

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 5 (439,000)             (6,000)                 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (439,000)             (6,000)                 

การ (ลดลง) เพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (429,376)             12,891                

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่า 3, 4 22,728                67,380                

ดอกเบียรับ 4 71                       168                     

รวมรายได้ 22,799                67,548                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 8 3,862                  3,976                  

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 4, 8 464                     477                     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4, 8 772                     795                     

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 2,686                  3,468                  

รวมค่าใช้จ่าย 7,784                  8,716                  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 15,015                58,832                

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 5 (440,000)             (5,000)                 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (440,000)             (5,000)                 

การ (ลดลง) เพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (424,985)             53,832                

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

หมายเหตุ

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 15,015                58,832                

รายการขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (440,000)             (5,000)                 

การ (ลดลง) เพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (424,985)             53,832                

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (38,110)               (79,310)               

การลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (463,095)             (25,478)               

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 1,998,341           1,999,002           

สินทรัพย์สุทธิสินงวด 1,535,246           1,973,524           

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การ (ลดลง) เพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (424,985)             53,832                

รายการปรับกระทบการเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

  ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงาน

รายการขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 440,000              5,000                  

การลดลงในลูกหนีค่าเช่า 5,936                  5,969                  

การลดลง (เพิมขึน) ในลูกหนีอืน 3                         (2,152)                 

ดอกเบียรับ (71)                      (168)                    

รับดอกเบีย 61                       109                     

การลดลงในค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 372                     224                     

การเพิมขึนในเจา้หนีอืน 3 17,790                123                     

การ (ลดลง) เพิมขึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (452)                    3,772                  

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 38,654                66,709                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (38,110)               (79,310)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (38,110)               (79,310)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ 544                     (12,601)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 61,525                60,320                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 กนัยายน 6 62,069                47,719                

#REF!

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

(พันบาท)

วนัที 30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุ สารบัญ    
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

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

7 ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
8 ค่าใชจ่้าย 
9 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 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 ์  
 

กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัท าโดยสมาคม
บริษทัจดัการลงทุน (“สมาคม”) และไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุน”) ซ่ึงออกและประกาศโดยสมาคมในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563  
และจดัท าหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
งบการเงินน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม 
นโยบายการบญัชีของกองทุนรวม ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใช้ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัท่ี
กล่าวในหมายเหตุข้อ 2 (ค) และสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประมาณมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสมมติฐานและการประมาณการนั้นมีความไม่แน่นอนและมีเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัซ่ึง
อาจส่งผลให้มีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมีสาระส าคัญ ขอ้มูล
ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 และขอ้ 5 
 

(ค) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
การถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส 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 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 - ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 
(ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือ 
หน้ีสินนั้น  

• ขอ้มูลระดับท่ี 3 - ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อา้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด 
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 
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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
เกิดขึ้นต่อผู ้เช่าและกองทุนรวม ทั้ งน้ี ในเดือนกันยายน 2563 กองทุนรวมได้ให้ผูป้ระเมินราคาอิสระวดัมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์หม่ (ดูหมายเหตุ 5) 
 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  
สรุปไดด้งัน้ี  
 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดค้่าเช่า 12,000  21,539 
ดอกเบ้ียรับ 14  60 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,229  1,339 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 147  160 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 246  268 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563  2562 

 (พันบาท) 
รายไดค้่าเช่า 22,728  67,380 
ดอกเบ้ียรับ 71  168 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ          3,862  3,976 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 464  477 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 772  795 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 30 กนัยายน 
 2563 

 31 ธนัวาคม  
2562 

   (พันบาท) 

เงินฝำกธนำคำร    

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 62,067  61,523 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2  2 
รวม 62,069  61,525 
 
 

   

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

  

ลูกหน้ีอื่น    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 2  6 
     

ดอกเบี้ยค้ำงรับ    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 13  3 
    

เจ้ำหนี้อื่น    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 19,949  2,153 
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 30 กนัยายน 
 2563 

 31 ธนัวาคม  
2562 

   (พันบาท) 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 337  892 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 67  178 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 40  107 
รวม 444  1,177 

 
5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 
กองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นท่ีดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิใน
การต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี) และซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ 
เมยแ์ฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ โดยเป็นโครงการของบริษทั แกรนด์ เมยแ์ฟร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
 
กองทุนรวมไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณา
รายได ้(Income Approach) ซ่ึงถือว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 และคาดการณ์ว่าจะมีวคัซีนป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่าในเดือนมิถุนายน 2564 
 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 
โครงการ 

 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุน 
   (พันบาท) 
เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  

เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต ์
 

30 กนัยายน 2563 
  

1,490,000 
  

(440,000) 
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 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
 
โครงการ 

 
 

วนัท่ีประเมิน 

  
 

ราคายติุธรรม 

 ขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุน 
   (พันบาท) 

เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอก็เซคคูลทีฟ อพาร์ทเมน้ต ์

 
15 ตุลาคม 2562 

  
1,930,000 

  
(2,000) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยต์ลอดจนปัจจยัน าเขา้ท่ีไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งมีนยัส าคญั 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
ปัจจัยที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงมี

นัยส าคัญ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
น าเข้าที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงมี

นัยส าคัญและการวัดมูลค่า
ยุติธรรม 

วิธีพิจารณารายได ้- กระแสเงินสดคิดลด 
เทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีมีค านวณ
โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของ
ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด สุ ท ธิ จ า ก
อสังหาริมทรัพย์โดยค านึงถึงอัตรา
การเข้าพัก  อัตราค่าห้องเฉล่ียและ
อัต ราก าร เติ บ โต  เงิน ส ด สุ ท ธิ ท่ี
คาดการณ์ว่าจะไดรั้บจะคิดลดโดยใช้
อัต ร าดอก เบ้ี ยคิ ดลดของปี  2563 
พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน และอตัราการเติบโตของ
ก าไรสุทธิ (2562 : อัตราดอกเบี ้ยคิด
ลดท่ีปรับความเส่ียง) 

- อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย 2563:31%, 
2564:39%, 2565:66.50%, 2566: 
78.08%, 2567: 82.42%, 2568: 
86.75% ตั้งแต่ปี 2569 เป็นตน้ไป 
90% (2562: 88.50% และเพ่ิมขึน้
ปีละ 1.25% จนคงท่ีท่ี 91% ต่อปี) 

- อตัราค่าห้องเฉล่ีย 2563:4,000 บาท
, 2564:4,044 บาท, 2565: 4,219 บาท
, 2566:4,394 บาท, 2567:4,569 บาท
และ เพิ่ ม ขึ้ น  4% ต่ อ ปี  (2562: 
4,700 บาท และเพ่ิมขึน้ 4% ต่อปี) 

- อั ต ร าด อ ก เ บ้ี ย คิ ด ล ด  2563: 
9.00% (2562: 9.00%)  

มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไว้
จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หาก 
- อัต ร าก าร เข้ าพั ก  เพิ่ ม ขึ้ น 

(ลดลง) 
- อัตราค่ าห้ องเฉ ล่ีย  เพิ่ มขึ้ น 

(ลดลง) 
- อัตราดอก เบ้ี ยคิ ดลดลดลง 
(เพิ่มขึ้น) 
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 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
ในการประเมินปัจจัยน าเข้าท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัส าคญั การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงานถือเป็นหน่ึง
ในขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหากปัจจยัหน่ึงเปล่ียนไปและให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ีนั้นจะส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพยสิ์นตามจ านวนดงัตารางท่ีจะแสดงขา้งล่าง ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ท าใหปั้จจยัท่ีใชใ้นการค านวณมีความอ่อนไหวมากขึ้น 
 
 30 กนัยายน 2563 
 เคล่ือนไหวร้อยละ 5 เคล่ือนไหวร้อยละ 10 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 
   อสังหาริมทรัพย ์ (ล้านบาท) 
อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย  1,584 1,396 1,678 1,107 
อตัราค่าหอ้งเฉล่ีย  1,572 1,408 1,742 1,109 
     
 เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.5 เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1.0 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 
   อสังหาริมทรัพย ์ (ล้านบาท) 
อตัราดอกเบ้ียคิดลด 1,388 1,604 1,297 1,733 
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6 เงินฝากธนาคาร  
 

 กองทุนรวมมีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 
 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 จ านวนเงิน  ต่อปี จ านวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)       
เงินฝากออมทรัพย ์ 62,067  0.100       61,523  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)       
เงินฝากกระแสรายวนั 2  - 2  - 

รวม 62,069   61,525   

 
7 ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

 
รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
ก ำไรสะสมต้นงวด        15,550  16,211 
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน        
           ระหวา่งงวด   (424,985)  17,864 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9      (38,110)  (40,170) 
ขำดทุนสะสมปลำยงวด       (447,545)  (6,095) 
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8 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 

 

9 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
  
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวม เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัการ

จดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1850 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 38.11 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวได้
จ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2563 
 

 

10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

กองทุนรวมด าเนินธุรกิจในส่วนงานด าเนินงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละหลกัทรัพย์ 
ในส่วนงานด าเนินงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย 
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