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หมายเหตุ สารบัญ    
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

8 ขาดทุนสะสม 

9 ค่าใชจ่้าย 

10 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

11 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด ์(“กองทุนรวม”) จดัตั้งข้ึนเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภท

ไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2550 

โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน  2,060 ล้านบาท (แบ่งเป็น 206 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 

กองทุนรวมจัดตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย.์คือ.โครงการ.เดอะ  

เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์  

 

กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในหนงัสือช้ีชวน 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พ่ือ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุน (“สมาคม”) กาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ในกรณีเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุนรวม

ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี  
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคยนําเสนอรายงาน 

ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

 

กองทุนรวมไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผล

บงัคบัใชม้าถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบ

การเงิน 

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 

 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูจ้ ัดการกองทุนรวมได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีของกองทุนรวม ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ี

ประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความ

ไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เวน้แต่ท่ีไดอ้ธิบาย

ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 5 

 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนใน

ระหวา่งปี 2564 กองทุนรวมไดใ้หผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดย

นาํสถานการณ์ COVID-19 มาประกอบการประมาณการมูลค่ายุติธรรม โดยมีการประเมินคร้ังล่าสุด เม่ือตุลาคม 

2563 (ดูหมายเหตุขอ้ 5) ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทุนรวมไดมี้การติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดเพื่อลดผลกระทบ

ต่อธุรกิจใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งวดสามเดือน 

สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดค่้าเช่า 12,000  (7,948) 

ดอกเบ้ียรับ 14  15 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,099  1,313 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 132  158 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 220  263 

ค่าประกนัภยั 204  122 

   

รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งวดหกเดือน 

สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดค่้าเช่า 24,000  10,728 

ดอกเบ้ียรับ 32  57 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,172  2,633 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 261  316 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 435  527 

ค่าประกนัภยั 407  287 

 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

 2564 

 31 ธนัวาคม  

2563 

   (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร    

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 53,475  71,922 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2  2 

รวม 53,477  71,924 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 

 2564 

 31 ธนัวาคม  

2563 

   (พันบาท) 

ลูกหน้ีค่าเช่า    

บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั 51  4,000 

    

ลูกหน้ีอื่น    

บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั 2  2 
  

 
  

ดอกเบ้ียค้างรับ    

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 1  1 
 

 
  

เจ้าหน้ีอื่น    

บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั -  19,949 

   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 375  369 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 75  74 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 45  44 

รวม 495  487 

 

สัญญาสําคญัที่ทํากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

(ก) กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกบับริษทั โกลเด้น แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในโครงการท่ีพกัอาศยัและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท 

เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึง วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2580 

โดยบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั โกลเดน้ 

แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไดเ้ขา้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ณ วนัท่ีทาํสัญญา กองทุนรวมไดจ่้ายชาํระค่าเช่า

ทรัพย์สินท่ีเช่าเป็นจาํนวนเงิน 1,700 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จาํกัด และบริษัท

ดงักล่าวไดใ้ห้คาํมัน่วา่จะให้เช่าทรัพยสิ์นอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนไดต้กลงจ่ายเงินเพื่อเป็นการตอบ
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แทนการใหค้าํมัน่ในการต่อสัญญาอีก 30  ปี เป็นจาํนวนเงิน 259 ลา้นบาท ณ วนัท่ีทาํสัญญาน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์ 

(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไดต้กลงจะรับประกนัค่าเช่าของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์

แก่กองทุนรวม เป็นจาํนวนเงิน 107 ลา้นบาทสําหรับรอบปีบญัชี 2550 และเป็นจาํนวนเงิน 164 ลา้นบาทต่อปี

สาํหรับรอบปีบญัชี 2551 ถึง 2554 อีกทั้งกองทุนรวมยงัมีสิทธิซ้ือท่ีดินและอาคารดงักล่าว ดงัน้ี 

- เม่ือครบกาํหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 30 กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 405 ลา้นบาท 

- เม่ือครบกาํหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 60 กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 984 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  

เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์จากบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 56 ลา้นบาท 

 

กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์กบับริษทั แกรนด ์ 

เมยแ์ฟร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อการดาํเนินการโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  

เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์เป็นระยะเวลาประมาณ 16 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 

2566 บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั จะจ่ายชาํระค่าเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นรายเดือนให้แก่กองทุนรวม ในอตัรา

ค่าเช่าคงท่ีเดือนละ 4 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัตามผลการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ี กองทุนรวม

สามารถใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาฉบบัดงักล่าวไดอี้กเป็นระยะเวลา 10 ปี 

 

นอกจากน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไดว้างหลกัประกนัจาํนองของทรัพยสิ์นท่ีให้เช่าและจดัให้

มีการจาํนําหุ้นของบริษัท.แกรนด์.เมย์แฟร์.จาํกัด.ท่ีถือไวใ้ห้แก่กองทุนรวม.รวมทั้ งบริษัท.แผ่นดินทอง  

พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) คํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 

 

5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

 

   2563  2562 

   (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    1,574,000  1,930,000 

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม    77,000  (356,000) 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน / 31 ธันวาคม    1,651,000  1,574,000 
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มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด

โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง ตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีประเมินเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 

และถูกจดัลาํดบัมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 3 ทั้งน้ีรายไดค่้าเช่าท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมนั้นประกอบดว้ยค่า

เช่าคงท่ีและค่าเช่าผนัแปร โดยค่าเช่าผนัแปรนั้นจะมีการแปรผนัตามผลประกอบการของผูเ้ช่า ขอ้มูลท่ีมีสาระสาํคญั

ท่ีกองทุนนาํมาใชเ้พื่อประมาณรายไดค่้าเช่า เพื่อประกอบการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย ์สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคญั 

 และการวดัมูลค่ายุติธรรม 

• อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย 2564: 45.72%, 2565: 

70.20%, 2566: 80.90%, 2567: 81.80%, 

2568: 85.20%, ตั้งแต่ปี 2569 เป็นตน้ไป 

90% (2563: 89% และเพ่ิมขึน้ปีละ 1% จน

คงท่ีท่ี 91% ต่อปี) 

• อตัราค่าหอ้งเฉล่ีย 2564: 4,000 บาท, 2565: 

4,175 บาท, 2566: 4,350 บาท, 2567: 4,525 

บาท, 2568: 4,700 บาท และเพิ่มข้ึน 4% ต่อปี 

(2563: 4,700 บาท, 2564 และเพ่ิมขึน้ 4% ต่อปี) 

• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงแลว้ 2564: 

9.00% (2563: 9.00%) 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะเพิ่มข้ึน (ลดลง) หาก 

• อตัราการเขา้พกัเฉล่ียเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

• อตัราค่าหอ้งเฉล่ียเพิ่มข้ึน (ลดลง)  

• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงแลว้ตํ่าลง (สูงข้ึน) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

ในการประเมินปัจจยันําเขา้ท่ีใช้ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัสาํคญั การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงานถือเป็นหน่ึง

ในขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหากปัจจยัหน่ึงเปล่ียนไปและให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ีนั้นจะส่งผลต่อมูลค่ายติุธรรมของ

ทรัพยสิ์นตามจาํนวนดงัตารางท่ีจะแสดงขา้งล่าง ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ทาํใหปั้จจยัท่ีใชใ้นการคาํนวณมีความอ่อนไหวมากข้ึน 
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 30 มิถุนายน 2564 

 เคล่ือนไหวร้อยละ 5 เคล่ือนไหวร้อยละ 10 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 

   อสงัหาริมทรัพย ์ (ล้านบาท) 

อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย  1,759 1,544 1,867 1,437 

อตัราค่าหอ้งเฉล่ีย  1,745 1,559 1,837 1,466 

   

 เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.5 เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1.0 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 

   อสงัหาริมทรัพย ์ (ล้านบาท) 

อตัราคิดลดท่ีปรับความเส่ียงแลว้ 1,536 1,780 1,434 1,926 

     

 การได้รับการเสนอซ้ือสิทธิการเช่า 

 

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 บริษทัจดัการไดรั้บหนังสือแสดงความประสงค์ในการเสนอซ้ือสิทธิการเช่าท่ีดินและ

อาคารท่ี เหลืออยู่ในโครงการเมย์แฟร์ แมริออท  เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์  (Mayfair Marriot Executive 

Apartment) รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด ์(GOLDPF) จากบริษทั 

โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จาํกดั (“บริษทั”) คณะกรรมการลงทุนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย 

จาํกดั ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนรวมมีมติเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เห็นสมควรกาํหนดให้มีการจดัประชุม

วิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด ์(GOLDPF) คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 21 

มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี  1 พิจารณาอนุมติัการจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีมีนยัสาํคญัของกองทุนรวม 

วาระท่ี  2  พิจารณาอนุมติัการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

วาระท่ี  3 พิ จารณ าอ นุ มั ติ ก าร เลิ ก ก อ งทุ น รวม  เน่ื อ งจาก ก อ งทุ น รวม ได้ มี ก ารจําห น่ ายท รัพ ย์สิ น 

  ท่ีมีนยัสาํคญัของกองทุนรวม 

วาระท่ี  4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 บริษทัจดัการไดพ้ิจารณาโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม และผูถื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสําคัญแล้วเห็นว่าควรจะต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมกับ บริษัท โกลเด้นแลนด ์ 

(เมยแ์ฟร์) จาํกดั เก่ียวกบัราคาเสนอซ้ือสิทธิการเช่าคงเหลือทั้งหมดของกองทุนรวม บริษทัจดัการจึงขอยกเลิก 
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การกาํหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน (Record date) และเล่ือน

การประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ (GOLDPF) คร้ังท่ี 1/2564 

เพื่อดาํเนินการเจรจากบับริษทัดงักล่าว 

 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564 บริษทัดงักล่าวไดแ้จง้มายงักองทุนรวมเพื่อปรับราคาเสนอโครงการฯ รวมถึงทรัพยสิ์น 

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของโครงการฯ และสิทธิประโยชน์ทั้งหมดท่ีกองทุนรวมมีอยู่ในโครงการฯ เป็น จาํนวน 

1,743 ลา้นบาท จากราคาเสนอซ้ือเดิม 1,574 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัจดัการกาํหนดให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วย

ลงทุนคร้ังท่ี 1/2564 ใน วนัท่ี 20 กนัยายน 2564 (รายละเอียดตามหมายเหตุขอ้ 11) 

 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

 กองทุนรวมมีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 

 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 

 จาํนวนเงิน  ต่อปี จาํนวนเงิน  ต่อปี 

 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)       

เงินฝากออมทรัพย ์ 53,475  0.100 71,922  0.100 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)       

เงินฝากกระแสรายวนั 2  - 2  - 

รวม 53,477   71,924   
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7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

  (พันหน่วย / พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน         

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

ลดมูลค่าหน่วยลงทุน  -  (20,600)  -  - 

หน่วยลงทุนปลายงวด / ปี  206,000  1,962,191  206,000  1,982,791 

         

ทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทนุ         

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

ลดมูลค่าหน่วยลงทุน  -  (20,600)  -  - 

หน่วยลงทุนปลายงวด / ปี  206,000  1,962,191  206,000  1,982,791 

 

ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลดมี์มติให้

ลดทุนคร้ังท่ี 4 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินในอตัรา 0.1 บาทต่อหน่วย เป็นจาํนวน 

20,600,000 บาท โดยเป็นการลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวจ้าก 9.6252 บาทต่อหน่วย เป็น 9.5252 บาทต่อหน่วย 

และไดจ่้ายเงินลดทุนใหผู้ถื้อหน่วยในวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 
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8 ขาดทุนสะสม 

 

รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัต่อไปน้ี 

 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวด  (353,190)  15,550 

บวก การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานระหวา่งงวด  96,264  4,391 

หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  -  (38,110) 

ขาดทุนสะสมปลายงวด   (256,926)  (18,169) 

 

9 ค่าใช้จ่าย 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดย

คาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

- ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ ในอตัราร้อยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

 
 

10 ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

กองทุนรวมประกอบธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ี

กองทุนรวมมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนเดียว เน่ืองจากกองทุนรวมดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
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11 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนรวมสิทธิการ 

เช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ (GOLDPF) (“กองทุนรวม”) ได้รับแจ้งจาก บริษทั โกลเด้น แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จาํกัด 

(“บริษทั”) เม่ือ วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 เพื่อเสนอซ้ือสิทธิการเช่าคงเหลือทั้งหมดของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนไว ้

ได้แก่ สิทธิการเช่าท่ีดินและ อาคารโครงการเมยแ์ฟร์ แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ รวมถึงเสนอซ้ือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีกองทุนรวมลงทุน ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของโครงการฯ และสิทธิประโยชน์ทั้ งหมดท่ี

กองทุนรวมมีอยูใ่นโครงการฯ นั้น ภายหลงัจากการไดรั้บขอ้เสนอดงักล่าว บริษทัจดัการไดมี้การเจรจากบับริษทัเพื่อ

ขอปรับราคาเสนอซ้ือโครงการฯและทรัพยสิ์น อ่ืนขา้งตน้ข้ึน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน ต่อมา

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดแ้จง้มายงักองทุนรวม ในการปรับราคาเสนอโครงการฯ รวมถึงทรัพยสิ์นอ่ืน 

เป็นจาํนวน 1,743 ลา้นบาท จากราคาเสนอซ้ือเดิม 1,574 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั มีผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั แผ่นดินทอง พร้อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน

รายใหญ่ร้อยละ 33.01 ของกองทุนรวม 

 

บริษทัจดัการเห็นว่าคาํเสนอซ้ือดงักล่าวเป็นเร่ืองสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุน นอกจากน้ี ตามประกาศ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทน. 36/2562 เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) 

กาํหนดให้การจาํหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยท่ี์มีนัยสําคญั จะกระทาํไดเ้ม่ือไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทั

จดัการจึงเห็นสมควรกาํหนดให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนคร้ังท่ี 1/2564 โดยเป็นการจดัประชุมผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1         พิจารณาอนุมติัการจาํหน่ายทรัพยสินท่ีมีนยัสาํคญัของกองทุนรวม 

วาระท่ี 2          พิจารณาอนุมติัการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม (หากอนุมติัวาระท่ี 1) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเลิกกองทุนรวม (หากอนุมติัวาระท่ี 1 หรือ 2) 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
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