
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด ์(กองทุนรวม) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ
ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน  
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้อง 
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวม ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
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 (ค)  3 (ก)  5 และ 7 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมและมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนรวม 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ประมาณโดยวิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) โดย
การ คิดลดประมาณการกระแส เ งินสดในอนาคต 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องกองทุนโดยเฉพาะค่าเช่า
ผนัแปร ผูบ้ริหารของกองทุนจึงต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการรายไดใ้นอนาคต ทั้งน้ีกองทุนรวมไดแ้ต่งตั้งผู ้
ประเมินราคาอิสระจากภายนอกให้เป็นผูป้ระเมินราคาเงิน
ลงทุนดงักล่าว  
 
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 

•  ข้ า พ เ จ้ า พิ จ า รณ าข้อ สมม ติส า คัญ โ ด ยก า ร
เปรียบเทียบขอ้สมมติในรายงานของผูป้ระเมินกบั
ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง ทดสอบการค านวณและพิจารณา
ความสมเหตุสมผลในการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์มีนยัส าคญัจากปีก่อน 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
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 าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวม ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้
แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนรวม หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก 
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ 
การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุนรวม 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได ้
ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
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 ส่ือสารกับผู ้มีหน้ า ท่ี ในการก ากับดูแลเ ก่ี ยวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเ ร่ืองอ่ืนซ่ึ งข้าพเจ้า เ ช่ือว่ 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 
10 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตุ 2563 2562

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามราคายติุธรรม 

 (ราคาทุน 2,014,800,000 บาท ในปี 2563 และ 2562) 7 1,574,000,000          1,930,000,000     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8, 11 71,924,447               61,525,206 

ลูกหน้ีค่าเช่า 11 4,000,000                 9,935,728 

ลูกหน้ีอ่ืน 11 3,637                        7,208 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 11 1,008                        3,230 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 728,238                    539,036 

รวมสินทรัพย์ 1,650,657,330 2,002,010,408 

หน้ีสิน

เจา้หน้ีอ่ืน 11 19,952,993               2,163,412            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11 1,103,037                 1,505,874 

รวมหนีสิ้น 21,056,030 3,669,286 

สินทรัพย์สุทธิ 1,629,601,300 1,998,341,122 

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 9 1,982,791,200          1,982,791,200 

(ขาดทุน) กาํไรสะสม 9 (353,189,900)            15,549,922 

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 7.9106 บาท ต่อหน่วย ในปี 2563 และ 

9.7006 บาท ต่อหน่วย ในปี 2562 คาํนวณจากจํานวน

หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด 206 ล้านหน่วย) 1,629,601,300 1,998,341,122 

31 ธนัวาคม

หตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

พืน้ที่เฉพาะส่วน ร้อยละของ พืน้ที่เฉพาะส่วน ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนเช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ที่กองทุนเช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที่ดินพร้อม

อาคารโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท

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

 ที่ต ั้ง   60 ซอยหลงัสวน แขวงลุมพินี

    เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 56,000,000 56,000,000 

ค่าตอบแทนในการให้คาํมัน่ในการต่อสัญญา 258,800,000 258,800,000 

รวมเงินลงทุน 2,014,800,000 1,574,000,000 100.00 2,014,800,000 1,930,000,000 100.00 

31 ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2563

(บาท) (บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562
(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้า่เช่า 11 34,727,576 92,652,741
ดอกเบ้ียรับ 11 88,105 213,509
รายไดอ่ื้น 5 6

รวมรายได้ 34,815,686 92,866,256

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 11 4,917,856 5,318,134
คา่ธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 11 590,143 638,176
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 11 983,571 1,063,627
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 11 2,953,938 5,197,144

รวมค่าใช้จ่าย 9,445,508 12,217,081

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 25,370,178 80,649,175

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (356,000,000) (2,000,000)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (356,000,000) (2,000,000)

การ (ลดลง) เพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (330,629,822) 78,649,175

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม

หตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุ 2563 2562
(บาท)

การเพิม่ข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 25,370,178 80,649,175
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (356,000,000) (2,000,000)
การ (ลดลง) เพิม่ขึน้สุทธิของสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดจากการดําเนินงาน (330,629,822) 78,649,175
การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 12 (38,110,000) (79,310,000)

การลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (368,739,822) (660,825)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 1,998,341,122 1,999,001,947

สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 1,629,601,300 1,998,341,122

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม

หตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การ (ลดลง) เพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (330,629,822) 78,649,175
รายการปรับกระทบการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

  ใ ห้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงาน

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 356,000,000 2,000,000
การลดลง (เพิ่มข้ึน) ในลูกหน้ีคา่เช่า 5,935,728 (200,079)
การลดลง (เพิ่มข้ึน) ในลูกหน้ีอ่ืน 3,571 (1,140)
ดอกเบ้ียรับ (88,105) (213,509)
รับดอกเบ้ีย 90,327 213,997
การเพิ่มข้ึนในคา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (189,202) (128,420)
การเพิ่มข้ึนในเจา้หน้ีอ่ืน 17,789,581         125,618              
การ (ลดลง) เพิ่มข้ึนในคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (402,837) 69,071
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 48,509,241 80,514,713

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 12 (38,110,000) (79,310,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (38,110,000) (79,310,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ - สุทธิ 10,399,241 1,204,713
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 61,525,206 60,320,493
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 71,924,447 61,525,206

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม

หตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

11 

หมายเหตุ สารบัญ   
 

1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลด ์

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
6 ความเส่ียงทางการเงิน 
7 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
9 ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
10 ค่าใชจ่้าย 
11 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
12 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
13 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด ์(“กองทุนรวม”) จดัตั้งข้ึนเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภท
ไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่มีการก าหนดอายโุครงการ จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2550 
โดยมีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 2,060 ลา้นบาท ( แบ่งเป็น 206 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
กองทุนรวมจัดตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย.์คือ.โครงการ.เดอะ  
เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์  
 
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 33.01) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคมบริษทัจดัการ
ลงทุน (“สมาคม”) ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงออกและประกาศโดยสมาคมในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 (“ แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส าหรับเร่ืองท่ีแนว
ปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวไม่ไดก้ าหนดไวก้องทุนรวมจะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศ
โดยสภาวิชาชีพบญัชี   
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ทั้งน้ีการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าว มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกองทุนรวม
และมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกจากน้ีกองทุนรวมไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชก้องทุนรวมไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด
วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกองทุนรวม  
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการและ ขอ้สมมติ
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกองทุนรวมทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การ
ปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุขอ้ 5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
หมายเหตุขอ้ 7 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย–์ ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีกระทบต่อการประมาณ

มูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทุนรวมไดถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก โดยปรับปรุงรายการ
ผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีกบัยอดยกมาของก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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ดงันั้นกองทุนรวมจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดก้ล่าว
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3(ก) ถึงขอ้ 3(ข) 
 
ก. การบัญชีเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้กองทุนรวมวดัมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงไม่แตกต่างจาก
นโยบายการบญัชีเดิม และก าหนดให้วดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยรับรู้ดอกเบ้ียจ่าย
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกองทุนรวมรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสญัญาตามเกณฑค์งคา้ง  
 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนรวม 
 

ข. การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่ายติุธรรม คือ ประมาณการราคาส าหรับรายการท่ี
เกิดข้ึนในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดั
มูลค่ายุติธรรมภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทาง
บญัชีไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรม กองทุนรวมจึงเปิดเผยเพิ่มเติมดงัท่ีกล่าวใน
หมายเหตุขอ้ 5 

 
4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
  

(ก) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายติุธรรม 

 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน 
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เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยว์ดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนรวมตน้ทุนการท ารายการและวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนและแสดงเป็น “รายการ
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน” (2562:แสดงเป็นรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ี
ยงัไม่เกิดขึน้ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) 
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ราคายุติธรรมก าหนดจากราคาประเมิน
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กองทุนรวมจดัใหมี้การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งนอ้ยทุกๆ 2 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีไดม้า หรือวนัท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นคร้ังล่าสุดหรือวนัท่ีจ าหน่ายทรัพยสิ์น หรือเม่ือ
มีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบคร้ัง
ล่าสุดกองทุนรวมจะไม่แต่งตั้งผูป้ระเมินราคารายเดียวกนัใหป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นติดต่อกนัเกินสองคร้ัง 
 
ก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนและแสดงเป็น “ก าไร 
(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน” 

 
 (ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ
ออมทรัพย ์
 

(ค) ลูกหน้ีค่าเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ลูกหน้ีค่าเช่าวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน   
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีค่าเช่าและบริการวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายสุัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมี
การน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมิน
ทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั และการ
เพิ่มข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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รายไดค่้าเช่าคา้งรับแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีค่าเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ลูกหน้ีค่าเช่าวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระ
หน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ีค่าเช่าและบริการ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือ
เกิดข้ึน  
 

(ง)    เจ้าหน้ีอื่น  

 
เจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(จ)  การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี
กองทุนรวม สามารถเขา้ถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวม หลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
 
กองทุนรวมวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หาก
สามารถหาได ้ตลาดจะถือวา่มี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอในจ านวน
ท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกองทุนรวมใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ  
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หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกองทุนรวมวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ หากกองทุนรวมพิจารณาวา่มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือ
รายการดงักล่าวส้ินสุดลง  
 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กองทุนรวมใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
ขอ้มูลระดบั 1    เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
ขอ้มูลระดบั 2  เ ป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสัง เกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
ขอ้มูลระดบั 3   ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

 กองทุนรวมรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  
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(ฉ)  รายได้ค่าเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
เม่ือกองทุนรวมเป็นผู ้ให้เช่า กองทุนรวมจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี 
สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน   
 
หากสัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่าและมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กองทุนรวมจะปันส่วนส่ิงตอบ
แทนท่ีจะไดรั้บตามสญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 
กองทุนรวมรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดค่้าเช่า” ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวม
เป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกนักบัรายไดค่้าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ รายไดค่้าเช่าคา้งรับแสดง
ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีค่าเช่า 
 
กองทุนรวมรับรู้ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุนดว้ยจ านวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญา
เช่าเงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกองทุน
รวมท่ีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสญัญาเช่า 
 
กองทุนรวมถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตามตามท่ีก าหนดในหมายเหตุขอ้ 4(ก) กองทุน
รวมสอบทานมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงใชใ้นการค านวณเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า
อยา่งสม ่าเสมอ  
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค่้าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน  
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(ช) รายได้ค่าบริการ 
 
รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกองทุนรวมคาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเกบ็แทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลด 
 
รายไดค่้าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

(ซ) ดอกเบี้ย 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็น
ตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหาหรือก่อสร้าง 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชคิ้ดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์
ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสญัญา 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

(ฌ) ค่าใช้จ่าย 
 
กองทุนรวมรับรู้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  
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(ญ) ภาษเีงินได้ 
 
กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
บนัทึกไวใ้นงบการเงิน 

 
(ฎ)     การแบ่งปันส่วนทุน 

 
กองทุนรวมบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 
(ฏ)    บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกองทุนรวมหรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักองทุนรวมหรือกองทุนรวมมีอ านาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ
กิจการนั้น 

 

(ฐ)    รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูบ้ริหารของกองทุนรวม จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงาน
ด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วน
ใหญ่เป็นรายการ 
 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 
ในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าใหป้ระเทศไทยและหลายประเทศ
ประกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดค่้าเช่าของ
กองทุนรวมโดยเฉพาะค่าเช่าผนัแปร ซ่ึงสัญญาเช่ามีขอ้ก าหนดให้มีการปรับปรุงอตัราค่าเช่าผนัแปรตามรายไดจ้าก
การด าเนินงานสะสมของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 สถานการณ์ดงักล่าวส่ง 
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโครงการดงักล่าวอย่างมีนัยส าคญั ส่งผลกระทบให้กองทุนรวมตอ้งลดอตัรา 
ค่าเช่าผนัแปรและตอ้งคืนค่าเช่าผนัแปรท่ีไดรั้บจ านวนเงิน 19.95 ลา้นบาท ให้กบัผูเ้ช่า โดยกองทุนรวมบนัทึกการ
กลบัรายการรายไดด้งักล่าวและบนัทึกบญัชีเจา้หน้ีอ่ืน 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดในต่างประเทศยงัไม่ส้ินสุดและยงัคงส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของไทยยงัคง
ด าเนินอยู ่โดยมีการตรวจพบผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีการแพร่ระบาดไปทัว่ประเทศไทย เพื่อ
เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆเพื่อเฝ้าระวงัและควบคุมการ
แพร่ระบาด โดยสนบัสนุนใหป้ระชาชนรักษาระยะห่างทางสงัคม หลีกเล่ียงการรวมตวักนั และจ ากดัการเดินทาง ใน
ขณะเดียวกนั จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 เร่ิมน าไปใชไ้ดแ้ลว้และก าลงั
แจกจ่ายไปทัว่โลก อยา่งไรก็ตาม ในขณะน้ียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่วคัซีนดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการแพร่
ระบาดเป็นระยะเวลานานเท่าใดและป้องกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และการแพร่ระบาดจะส้ินสุดลงเม่ือใด  
 
เน่ืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อผูเ้ช่าและกองทุนรวม ทั้งน้ี ในเดือนตุลาคม 2563 กองทุนรวมไดใ้ห้ 
ผูป้ระเมินราคาอิสระวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยใ์หม่ (ดูหมายเหตุ 7) 

 
6 ความเส่ียงทางการเงิน 
 

ความเส่ียงด้านเครดติ  
 
กองทุนรวมมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทาง
การเงิน เน่ืองจากกองทุนรวมมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลา 
อนัสั้น กองทุนรวมไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หน้ี 
 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
 
กองทุนรวมไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 
 
ความเส่ียงด้านตลาด 
 
กองทุนรวมมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวข้ึนอยู่
กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกิจของ
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ผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจท าให้ราคาของตราสารเพิ่มข้ึน
หรือลดลงได ้

 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
 

ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกองทุนรวม ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรมและ
จ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 
 

 มีอตัราดอกเบ้ีย    
สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563     
สินทรัพย์     
เงินฝากธนาคาร 71,924 -  71,924 
ลูกหน้ีค่าเช่า - 4,000  4,000 
ลูกหน้ีอ่ืน - 4  4 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - 1  1 
     
หนีสิ้น     
เจา้หน้ีอ่ืน - 19,953  19,953 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 1,103  1,103 
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562     
สินทรัพย์     
เงินฝากธนาคาร 61,525 -  61,525 
ลูกหน้ีค่าเช่า - 9,936  9,936 
ลูกหน้ีอ่ืน - 7  7 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - 3  3 
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 มีอตัราดอกเบ้ีย    
สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 (พันบาท) 
หนีสิ้น     
เจา้หน้ีอ่ืน - 2,163  2,163 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 1,506  1,506 
     
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน   
 
กองทุนรวมบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

 
7 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
 

กองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในท่ีดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิ 
ในการต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี) และซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของโครงการ  
เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์โดยเป็นโครงการของบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
 
กองทุนรวมได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์ดยปี 2563 
ประเมิน ณ วนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 (2562: ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2562) ด้วยวิธีพิจารณารายได้ (Income Approach)  
ซ่ึงถือวา่เป็นมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 และคาดการณ์วา่จะมีวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าในเดือนมิถุนายน 
2564 
 
   2563  2562 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    1,930,000  1,932,000 
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม    (356,000)  (2,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    1,574,000  1,930,000 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยต์ลอดจนปัจจยัน าเขา้ท่ีไม่สามารถสงัเกตไดซ่ึ้งมีนยัส าคญั 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
ปัจจัยที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงมี

นัยส าคญั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
น าเข้าที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงมี

นัยส าคญัและการวดัมูลค่า
ยุติธรรม 

วิธีพิจารณารายได ้- กระแสเงินสดคิดลด 
เทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีมีค านวณ
โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย์
โดยค านึงถึงอตัราการเขา้พัก อตัราค่า
ห้องเฉล่ียและอตัราการเติบโต เงินสด
สุทธิท่ีคาดการณ์ว่าจะได้รับจะคิดลด
โดยใช้อตัราดอกเบ้ียคิดลดของปี 2563 
พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน และอัตราการเติบโตของก าไร
สุทธิ (2562 : อัตราดอกเบีย้คิดลดท่ีปรับ
ความเส่ียง) 

- อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย                      
2564:37.10%, 2565:70.20%, 
2566:80.90%, 2567:81.80%, 
2568:85.20%                             
ตั้งแต่ปี 2569 เป็นตน้ไป 90% 
(2563:88.50% และเพ่ิมขึน้ปีละ 
1.25% จนคงท่ีท่ี 91% ต่อปี) 

- อตัราค่าหอ้งเฉล่ีย                       
2564: 4,000 บาท, 2565: 4,175 บาท, 
2565: 4,350 บาท, 2566: 4,525 บาท, 
2567: 4,700 บาทและเพิ่มข้ึน 4% 
ต่อปี (2563: 4,700 บาท และ
เพ่ิมขึน้ 4% ต่อปี) 

- อตัราดอกเบ้ียคิดลด 2563: 9.00% 
(2562: 9.00%)  

มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไว้
จะเพิ่มข้ึน (ลดลง) หาก 
- อัต ร า ก า ร เ ข้ า พัก  เ พิ่ ม ข้ึ น 

(ลดลง) 
- อัตรา ค่าห้อง เฉ ล่ีย  เพิ่ ม ข้ึน 

(ลดลง) 
- อัตราดอกเ บ้ีย คิดลด  ลดลง 
(เพิ่มข้ึน) 

 
 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 
ในการประเมินปัจจยัน าเขา้ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัส าคญั การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงานถือเป็นหน่ึง
ในขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหากปัจจยัหน่ึงเปล่ียนไปและให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ีนั้นจะส่งผลต่อมูลค่ายติุธรรมของ
ทรัพยสิ์นตามจ านวนดงัตารางท่ีจะแสดงขา้งล่าง ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ท าใหปั้จจยัท่ีใชใ้นการค านวณมีความอ่อนไหวมากข้ึน 
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 31 ธนัวาคม 2563 
 เคล่ือนไหวร้อยละ 5 เคล่ือนไหวร้อยละ 10 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
   อสงัหาริมทรัพย ์ (ล้านบาท) 
อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย  1,673 1,476 1,777 1,377 
อตัราค่าหอ้งเฉล่ีย  1,589 1,557 1,605 1,542 
     

 เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.5 เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1.0 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
   อสงัหาริมทรัพย ์ (ล้านบาท) 
อตัราดอกเบ้ียคิดลด 1,463 1,700 1,364 1,841 
     

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามระดบั 
 
 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์         
    ตามมูลค่ายติุธรรม -  -  1,574  1,574 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562        
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์         
    ตามมูลค่ายติุธรรม -  -  1,930  1,930 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  
 กองทุนรวมมีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 

 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 จ านวนเงิน  ต่อปี จ านวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)       
เงินฝากออมทรัพย ์ 71,922  0.100       61,523  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)       
เงินฝากกระแสรายวนั 2  - 2  - 

รวม 71,924   61,525   

 
9 ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

 
รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมส าหรับส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 
 หมายเหต ุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
ก าไรสะสมต้นปี  15,550  16,211 
บวก การ (ลดลง) เพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน        
           ระหวา่งปี  (330,630)  78,649 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 12 (38,110)  (79,310) 
(ขาดทุน) ก าไรสะสมปลายปี   (353,190)  15,550 

 
10 ค่าใช้จ่าย 

 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์

จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดย
ค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 
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- ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
- ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ ในอตัราร้อยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

 
11 รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ในระหว่างปีกองทุนรวมมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอ่ืนซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือ
กรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุนรวม รายการท่ีส าคญัดงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 2563  2562 นโยบายการก าหนดราคา 
 (ล้านบาท)  
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั     
รายไดค่้าเช่า 34,728  92,653 ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     
ดอกเบ้ียรับ 88  214 ตามอตัราท่ีธนาคารประกาศ 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 590  638 ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน     
   กสิกรไทย จ ากดั     
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,918  5,318 ตามอตัราท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและบริหาร 548  440 ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 984  1,064 ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทุนรวมมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

 2563  2562 

   (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 71,922  61,523 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2  2 
รวม 71,924  61,525 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

28 

 2563  2562 

   (พันบาท) 

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

    

ลูกหน้ีอื่น    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 2  6 
     

ดอกเบี้ยค้างรับ    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1  3 
    

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

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 369  892 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 74  178 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 44  107 
รวม 487  1,177 

 

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 แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั โกลเดน้ 
แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ไดเ้ขา้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ณ วนัท่ีท าสัญญา กองทุนรวมไดจ่้ายช าระค่าเช่า
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นจ านวนเงิน 1,700 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั และบริษทัดงักล่าว
ไดใ้หค้ ามัน่วา่จะใหเ้ช่าทรัพยสิ์นอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนไดต้กลงจ่ายเงินเพื่อเป็นการตอบแทนการ
ให้ค ามั่นในการต่อสัญญาอีก 30  ปี เป็นจ านวนเงิน 259 ล้านบาท ณ วนัท่ีท าสัญญาน้ี บริษัท โกลเด้น แลนด์  
(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ไดต้กลงจะรับประกนัค่าเช่าของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์
แก่กองทุนรวม เป็นจ านวนเงิน 107 ลา้นบาทส าหรับรอบปีบญัชี 2550 และเป็นจ านวนเงิน 164 ลา้นบาทต่อปี
ส าหรับรอบปีบญัชี 2551 ถึง 2554 อีกทั้งกองทุนรวมยงัมีสิทธิซ้ือท่ีดินและอาคารดงักล่าว ดงัน้ี 
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- เม่ือครบก าหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 30 กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 405 ลา้นบาท 
- เม่ือครบก าหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 60 กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 984 ลา้นบาท 
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 านองของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าและจดัให้
มีการจ าน าหุ้นของบริษทั.แกรนด์.เมยแ์ฟร์.จ ากัด.ท่ีถือไวใ้ห้แก่กองทุนรวม.รวมทั้ งบริษทั.แผ่นดินทอง  
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
 

12 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 กองทุนรวมไดมี้การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงัน้ี 
 
วนัประกาศจ่ายเงินปันผล  ส าหรับรอบระยะเวลา  อตัราต่อหน่วย  2563 

    (บาท/หน่วย)  (ล้านบาท) 
5 มีนาคม 2563  1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2562  0.1850  38.11 

       
วนัประกาศจ่ายเงินปันผล  ส าหรับรอบระยะเวลา  อตัราต่อหน่วย  2562 

    (บาท/หน่วย)  (ล้านบาท) 
6 มีนาคม 2562  1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2561  0.1950  40.17 
3 กนัยายน 2562  1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562  0.1900  39.14 

       
13 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 

กองทุนรวมด าเนินธุรกิจในส่วนงานด าเนินงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละหลกัทรัพย ์
ในส่วนงานด าเนินงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย 
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