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หมายเหตุ สารบัญ    
 

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

8 ขาดทุนสะสม 

9 ค่าใชจ่้าย 

10 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

11 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีรายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนรวมเมือวนัที 10 พฤษภาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ (“กองทุนรวม”) จดัตงัขึนเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภท

ไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน ซึงไม่มีการกาํหนดอายุโครงการ จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมือวนัที 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 

 

กองทุนรวมจัดตังขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพือระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ทีเกียวขอ้ง กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย.์คือ.โครงการ.เดอะ  

เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์  

 

กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกาํหนดในหนงัสือชีชวน 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พือ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานและทรัสตเ์พือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน (“แนว

ปฏิบัติทางบัญชี”) ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“สมาคม”) กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีเรืองทีแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบบันีไม่ไดก้าํหนดไว ้

กองทุนรวมตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี  
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งบการเงินระหว่างกาลนีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทงัหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้

ข้อมูลทีเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซําซ้อนกับขอ้มูลทีได้เคยนําเสนอรายงาน 

ไปแลว้ ดงันนัการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลนีจึงควรอา่นควบคู่กบังบการเงินของกองทุนรวมสําหรับปีสินสุดวนัท ี

31 ธนัวาคม 2563 

 

กองทุนรวมไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นครังแรกซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงัไม่มีผล

บงัคบัใช้มาถือปฎิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้ ทงันี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบ

การเงิน 

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล ผูจ้ัดการกองทุนรวมได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีของกองทุนรวม ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากที

ประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัทีใชใ้นการประมาณการซึงอาจมีความ

ไม่แน่นอนนนัไม่แตกต่างจากทีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 เวน้แต่ทีไดอ้ธิบาย

ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 5 

 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึนอย่างต่อเนือง และเริมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 

2564 กองทุนรวมได้ให้ผู ้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยนํา

สถานการณ์ COVID-19 มาประกอบการประมาณการมูลค่ายุติธรรม โดยมีการประเมินครังล่าสุด เมือตุลาคม 2563 

(ดูหมายเหตุขอ้ 5) ทงันี ผูจ้ดัการกองทุนรวมไดมี้การติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดเพือลดผลกระทบต่อ

ธุรกิจใหน้อ้ยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้
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4 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

 

รายการทีสําคัญกับบคุคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั งวดสามเดือน 

สําหรับงวดสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดค้่าเช่า 12,000 18,676 

ดอกเบียรับ 18 42 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,073 1,320 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 129 158 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 215 264 

ค่าประกนัภยั 203 165 

   

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั ณ วนัที 

31 มีนาคม 

 2564 

 31 ธันวาคม  

2563 

   (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 56,621 71,922 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2 2 

รวม 56,623 71,924 
  

ลูกหนค่ีาเช่า   

บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั 4,000 4,000 

   

ลูกหนอีนื   

บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั 2 2 
  

  

ดอกเบียค้างรับ   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 16 1 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั ณ วนัที 

31 มีนาคม 

 2564 

 31 ธันวาคม  

2563 

   (พันบาท) 

เจ้าหนอีนื    

บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั 15,949 19,949 

  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 367 369 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 73 74 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 44 44 

รวม 484 487 

 

สัญญาสําคัญทีทํากับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

(ก) กองทุนรวมได้เข้าทาํสัญญาเช่าทีดินและอาคารกบับริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมย์แฟร์) จาํกัด ซึงเป็นบริษทัที

เกียวขอ้งกนัแห่งหนึง ในโครงการทีพกัอาศยัและธุรกิจทีเกียวขอ้งกนัของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท 

เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ เป็นระยะเวลา 30 ปี ตงัแต่วนัที 8 พฤษภาคม 2550 ถึง วนัที 7 พฤษภาคม 2580 

โดยบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั โกลเดน้ 

แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไดเ้ขา้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ณ วนัทีทาํสัญญา กองทุนรวมไดจ้่ายชาํระค่าเช่า

ทรัพย์สินทีเช่าเป็นจาํนวนเงิน 1,700 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จํากัด และบริษัท

ดงักล่าวไดใ้ห้คาํมนัว่าจะให้เช่าทรัพยสิ์นอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนไดต้กลงจ่ายเงินเพือเป็นการตอบ

แทนการใหค้าํมนัในการต่อสัญญาอีก 30  ปี เป็นจาํนวนเงิน 259 ลา้นบาท ณ วนัทีทาํสัญญานี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์ 

(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไดต้กลงจะรับประกนัค่าเช่าของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์

แก่กองทุนรวม เป็นจาํนวนเงิน 107 ลา้นบาทสําหรับรอบปีบญัชี 2550 และเป็นจาํนวนเงิน 164 ล้านบาทต่อปี

สาํหรับรอบปีบญัชี 2551 ถึง 2554 อีกทงักองทุนรวมยงัมีสิทธิซือทีดินและอาคารดงักล่าว ดงันี 

- เมือครบกาํหนดสัญญาการเช่าปีที 30 กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิทีจะซือทรัพยสิ์นทีเช่าในราคา 405 ลา้นบาท 

- เมือครบกาํหนดสัญญาการเช่าปีที 60 กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิทีจะซือทรัพยสิ์นทีเช่าในราคา 984 ลา้นบาท 

นอกจากนี กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาซือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  

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

เมยแ์ฟร์ จาํกัด ซึงเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง เพือการดาํเนินการโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท  

เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ เป็นระยะเวลาประมาณ 16 ปี ตงัแต่วนัที 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวนัที 15 มีนาคม 

2566 บริษทั แกรนด์ เมยแ์ฟร์ จาํกดั จะจ่ายชาํระค่าเช่าทรัพยสิ์นทีเช่าเป็นรายเดือนให้แก่กองทุนรวม ในอตัรา

ค่าเช่าคงทีเดือนละ 4 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัตามผลการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว ทงันี กองทุนรวม

สามารถใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาฉบบัดงักล่าวไดอี้กเป็นระยะเวลา 10 ปี 

 

นอกจากนี บริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไดว้างหลกัประกนัจาํนองของทรัพยสิ์นทีใหเ้ช่าและจดัให้

มีการจาํนําหุ้นของบริษัท.แกรนด์.เมย์แฟร์.จาํกัด.ทีถือไวใ้ห้แก่กองทุนรวม.รวมทังบริษัท.แผ่นดินทอง  

พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) คาํประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 

 

5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

 

   2563  2562 

   (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม    1,574,000  1,930,000 

ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุตธิรรม    (3,000)  (356,000) 

ณ วันที 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม    1,571,000  1,574,000 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด

โดยใช้อตัราคิดลดทีปรับค่าความเสียง ตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระทีประเมินเมือวนัที 12 ตุลาคม 2563 

และถูกจดัลาํดบัมูลค่ายุติธรรมเป็นระดบั 3 ทงันีรายได้ค่าเช่าทีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมนนัประกอบดว้ยค่า

เช่าคงทีและค่าเช่าผนัแปร โดยค่าเช่าผนัแปรนนัจะมีการแปรผนัตามผลประกอบการของผูเ้ช่า ขอ้มูลทีมีสาระสําคญั

ทีกองทุนนาํมาใช้เพือประมาณรายไดค้่าเช่า เพือประกอบการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์สรุปไดด้งัต่อไปนี 

 

 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนยัสําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนัยสําคัญ 

 และการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 อตัราการเขา้พกัเฉลีย 2564: 37.10%, 2565: 

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

2568: 85.20%, ตงัแต่ปี 2569 เป็นตน้ไป 

90% (2563: 89% และเพิมขึนปีละ 1% จน

คงทีที 91% ต่อปี) 

 อตัราค่าหอ้งเฉลีย 2564: 4,000 บาท, 2565: 

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

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

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

 อตัราคิดลดทีปรับค่าความเสียงแลว้ 2564: 

9.00% (2563: 9.00%) 

มูลค่ายติุธรรมทีประมาณการไวจ้ะเพิมขนึ (ลดลง) หาก 

 อตัราการเขา้พกัเฉลียเพมิขนึ (ลดลง) 

 อตัราค่าห้องเฉลียเพมิขึน (ลดลง)  

 อตัราคิดลดทีปรับค่าความเสียงแลว้ตาํลง (สูงขึน) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

ในการประเมินปัจจัยนําเข้าทีใช้ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ัน

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัสําคญั การเปลียนแปลงทีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงานถือเป็นหนึง

ในขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้ง โดยหากปัจจยัหนึงเปลียนไปและให้ปัจจยัอืนๆคงทีนนัจะส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของ

ทรัพยสิ์นตามจาํนวนดงัตารางทีจะแสดงขา้งล่าง ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ทาํใหปั้จจยัทีใชใ้นการคาํนวณมีความอ่อนไหวมากขึน 

 

 31 มีนาคม 2564 

 เคลือนไหวร้อยละ 5 เคลือนไหวร้อยละ 10 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า เพิมขนึ ลดลง เพมิขนึ ลดลง 

   อสังหาริมทรัพย ์ (ล้านบาท) 

อตัราการเขา้พกัเฉลีย  1,674 1,467 1,778 1,368 

อตัราค่าห้องเฉลีย  1,659 1,480 1,749 1,392 
 

 

 

 

    



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
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 เปลียนแปลงไปร้อยละ 0.5 เปลียนแปลงไปร้อยละ 1.0 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า เพิมขนึ ลดลง เพมิขนึ ลดลง 

   อสังหาริมทรัพย ์ (ล้านบาท) 

อตัราคิดลดทีปรับความเสียงแลว้ 1,461 1,695 1,363 1,835 

     

6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

 

 กองทุนรวมมีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัตอ่ไปนี 

 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

   อตัราดอกเบีย   อตัราดอกเบีย 

 จาํนวนเงิน  ตอ่ปี จาํนวนเงิน  ต่อปี 

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

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)       

เงินฝากออมทรัพย ์ 56,621 0.100 71,922 0.100 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     

เงินฝากกระแสรายวนั 2 - 2 - 

รวม 56,623   71,924   

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
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7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

  (พนัหน่วย / พันบาท) 

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 

      

ทุนทีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน       

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

ลดมลูค่าหน่วยลงทุน  - (20,600) - - 

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

 

ณ วนัที  มีนาคม  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลดมี์มติให้

ลดทุนครังที 4 โดยมีวตัถุประสงค์เพือเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินในอตัรา 0.1 บาทต่อหน่วย เป็นจาํนวน 

20,600,000 บาท โดยเป็นการลดมูลค่าหน่วยลงทุนทีตราไวจ้าก .6  บาทต่อหน่วย เป็น .  บาทต่อหน่วย 

และไดจ้่ายเงินลดทุนให้ผูถื้อหน่วยในวนัที 26 มีนาคม 2564 

 

8 ขาดทุนสะสม 

 

รายการเคลือนไหวของขาดทุนสะสมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงัต่อไปนี 

 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

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

บวก การเพมิขนึในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานระหวา่งงวด  6,320 15,392 

หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  - (38,110) 

ขาดทุนสะสมปลายงวด   (346,870)  (7,168) 
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9 ค่าใช้จ่าย 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์

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

คาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ดงัต่อไปนี 

 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

- ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ ในอตัราร้อยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
 
 

11 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

กองทุนรวมประกอบธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์โดยที

กองทุนรวมมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนเดียว เนืองจากกองทุนรวมดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน 
 

12 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน 
 

คณะกรรมการลงทุนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนรวม 

มีมติเมือวนัที 23 เมษายน 2564 เห็นสมควรกาํหนดให้มีการจัดประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด ์(GOLDPF) ครังที 1/2564 ในวนัที 21 มิถุนายน 2564 เพือพจิารณาเรืองตา่งๆ ตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี 

วาระที  1 พิจารณาอนุมติัการจาํหน่ายทรัพยสิ์นทีมีนยัสาํคญัของกองทุนรวม 

วาระที  2  พิจารณาอนุมตัิการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

วาระที  3 พิ จา รณ าอ นุ มั ติก าร เลิ ก ก อ งทุ น รวม  เนื อ งจาก ก อ งทุ น รวม ไ ด้ มี ก ารจําห น่ ายท รัพ ย์สิ น 

  ทีมีนยัสาํคญัของกองทุนรวม 

วาระที  4 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี) 
 

เมือวนัที 6 พฤษภาคม 2564 บริษทัจัดการได้พิจารณาโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม และผูถื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสําคัญแล้วเห็นว่าควรจะต้องมีการเจรจาเพิมเติมกับ บริษัท โกลเด้นแลนด ์ 

(เมย์แฟร์) จาํกัด เกียวกับราคาเสนอซือสิทธิการเช่าคงเหลือทังหมดของกองทุนรวมบริษัทจัดการจึงขอยกเลิก 

การกาํหนดรายชือผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน (Record date) และเลือน

การประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ (GOLDPF) ครังที 1/2564 

เพือดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ให้เสร็จสิน เมือบริษทัจดัการมีขอ้สรุปในการดาํเนินการเพิมเติมดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 

บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและตลาดหลกัทรัพยท์ราบต่อไป   
 


