
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 

  งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



  
 

 

 
 
  
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบ
กระแสเงินสด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดท่ี 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการ
เงินระหวา่งกาล) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า  
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต ์  
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข ้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามแนวปฏิบัติทาง
บัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า  
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1 และ 2 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงท่ีประชุมวิสามญัของผูถื้อหน่วย
ลงทุนคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 โดยผูถื้อหน่วยมีมติอนุมติัการเลิกกองทุนรวม ดังนั้นกองทุนรวมจึงได้
เปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
จากเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นเกณฑช์ าระบญัชี ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 

(วิไลวรรณ ผลประเสริฐ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  8420 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
21 ตุลาคม 2564 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 4 1,743,000           1,574,000           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3, 5 42,859                71,924                

ลูกหนีค่าเช่า 3 4,000                  4,000                  

ลูกหนีอืน 3 6                          4                          

ดอกเบียคา้งรับ 3 12                        1                          

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,802                  728                      

รวมสินทรัพย์ 1,791,679           1,650,657           

หนีสิน

เจา้หนีอืน 3 6                          19,953                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3 2,313                  1,103                  

รวมหนีสิน 2,319                  21,056                

สินทรัพย์สุทธิ 1,789,360 1,629,601

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 6 1,962,191           1,982,791           

ขาดทุนสะสม 7 (172,831)             (353,190)             

สินทรัพย์สุทธิ 1,789,360           1,629,601           

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 8.6862                7.9106                

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด / ปี (ล้านหน่วย) 206                      206                      

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

พืนทีเฉพาะส่วน ร้อยละของ พืนทีเฉพาะส่วน ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ทีกองทุนเช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ทีกองทุนเช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระเภททีดินพร้อม

อาคารโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท

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

 ทีตงั   60 ซอยหลงัสวน แขวงลุมพินี

    เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 56,000                56,000                

ค่าตอบแทนในการให้คาํมนัในการต่อสญัญา 258,800              258,800              

รวมเงินลงทุน 2,014,800           1,743,000           100.00 2,014,800           1,574,000           100.00

31 ธันวาคม 256330 กันยายน 2564

(พันบาท) (พันบาท)

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่า 3 12,000                12,000                

ดอกเบียรับ 3 13                       14                       

รวมรายได้ 12,013                12,014                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 1,166                  1,229                  

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 3 140                     147                     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3 233                     246                     

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 1,034                  768                     

รวมค่าใช้จ่าย 2,573                  2,390                  

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 9,440                  9,624                  

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 4 92,000                (439,000)             

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน 92,000                (439,000)             

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 101,440              (429,376)             

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่า 3 36,000                22,728                

ดอกเบียรับ 3 45                       71                       

รวมรายได้ 36,045                22,799                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 3,338                  3,862                  

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 3 401                     464                     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3 668                     772                     

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 2,934                  2,686                  

รวมค่าใช้จ่าย 7,341                  7,784                  

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 28,704                15,015                

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 4 169,000              (440,000)             

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน 169,000              (440,000)             

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 197,704              (424,985)             

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

หมายเหตุ

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 28,704                15,015                

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 169,000              (440,000)             

การเพมิขนึ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 197,704              (424,985)             

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (17,345)               (38,110)               

เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 6 (20,600)               -                      

การเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธริะหว่างงวด 159,759              (463,095)             

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที 1 มกราคม 1,629,601           1,998,341           

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัท ี30 กนัยายน 1,789,360           1,535,246           

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 197,704              (424,985)             

รายการปรับกระทบสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

  ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงาน

รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (169,000)             440,000              

การลดลงในลูกหนีค่าเช่า -                      5,936                  

การ (เพิมขึน) ลดลงในลูกหนีอืน (2)                        3                         

ดอกเบียรับ (45)                      (71)                      

รับดอกเบีย 34                       61                       

การ (เพิมขึน) ลดลงในค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (1,074)                 372                     

การ (ลดลง) เพิมขึนในเจา้หนีอืน (19,947)               17,790                

การเพิมขึน (ลดลง) ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,210                  (452)                    

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 8,880                  38,654                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (17,345)               (38,110)               

เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 6 (20,600)               -                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (37,945)               (38,110)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (เพมิขึน) สุทธิ (29,065)               544                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 71,924                61,525                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 กนัยายน 5 42,859                62,069                

#REF!

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

(พันบาท)

วนัที 30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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หมายเหตุ สารบัญ    
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

7 ขาดทุนสะสม 
8 ค่าใชจ่้าย 
9 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
10 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2564 
 

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 
 
เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์
คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์มีนัยส าคญัของกองทุนรวม อนุมติัการลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวม และอนุมติัการเลิกกองทุนรวม ให้บริษทัจดัการมีอ านาจด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ
เลิกกองทุนรวม การช าระบญัชีและการแต่งตั้งผูช้  าระบญัชี รวมถึงการเฉล่ียเงินคงเหลือภายหลงัจากการช าระบญัชี
คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยก าหนดการเบ้ืองตน้ของการด าเนินการมีดงัน้ี 
 
19 ตุลาคม 2564  จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัของกองทุนรวม 
20 21 25 26 และ 27 ตุลาคม 2564 ช่วงเวลาหา้มซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
27 ตุลาคม 2564 วนัเลิกกองทุนรวม และปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อก าหนดสิทธิใน

การลดทุน (ดูหมายเหตุ 6) 
28 ตุลาคม 2564 วนัเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
10 พฤศจิกายน 2564 วนัจ่ายเงินลดทุนและเงินคืนทุน 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทนุในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทุน (“สมาคม”) ก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ในกรณีเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนรวม
ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงาน 
ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

 
กองทุนรวมไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผล
บงัคบัใช้มาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบ
การเงิน 
 
ดงักล่าวในหมายเหตุขอ้ 1 ผูถื้อหน่วยลงทุนไดมี้มติอนุมติัการเลิกกองทุนรวม กองทุนรวมจึงไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑ์
การจดัท างบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จากเกณฑ์การ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นเกณฑ์ช าระบญัชี ดงันั้นสินทรัพยท่ี์เหลืออยู่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จึงแสดงดว้ยมูลค่า
ตามบญัชีหรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บสุทธิแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ส่วนหน้ีสิน ณ วนัเดียวกนัแสดงดว้ยมูลค่าท่ีคาด
วา่จะตอ้งจ่าย และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมดเป็นรายการหมุนเวียน 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูจ้ัดการกองทุนรวมได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการ
ประมาณมูลค่าสินทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีของกองทุนรวม ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้น 
รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ยงัคงแพร่ระบาดอยู่ ณ วนัท่ี
จดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทุนรวมและท่ีปรึกษาทางเงินอิสระไดป้ระเมินสถานการณ์เพื่อประกอบการประมาณ
การดงัท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 4    
 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งวดสามเดือน 

ส าหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 
 (พันบาท) 
รายไดค้่าเช่า 12,000  12,000 
ดอกเบ้ียรับ 13  14 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,166  1,229 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 140  147 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 233  246 
ค่าประกนัภยั 207  124 

   
รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งวดเก้าเดือน 

ส าหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 
 (พันบาท) 
รายไดค้่าเช่า 36,000  22,728 
ดอกเบ้ียรับ 45  71 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,338  3,862 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ 401  464 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 668  772 
ค่าประกนัภยั 614  411 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 

30 กนัยายน 
 2564 

 31 ธนัวาคม  
2563 

   (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร    

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 42,857  71,922 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2  2 
รวม 42,859  71,924 
    
ลูกหน้ีค่าเช่า    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 4,000  4,000 

    

ลูกหน้ีอื่น    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 2  2 
     

ดอกเบี้ยค้างรับ    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 12  1 
    

เจ้าหนี้อืน่    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั -  19,949 

   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 393  369 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 79  74 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 47  44 
รวม 519  487 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

(ก) กองทุนรวมได้เขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกบับริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากัด 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 
แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากดั ไดเ้ขา้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ณ วนัท่ีท าสัญญา กองทุนรวมไดจ่้ายช าระค่าเช่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าเป็นจ านวนเงิน 1,700 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ ากัด และบริษัท
ดงักล่าวไดใ้ห้ค ามัน่ว่าจะให้เช่าทรัพยสิ์นอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนไดต้กลงจ่ายเงินเพื่อเป็นการตอบ
แทนการใหค้ ามัน่ในการต่อสัญญาอีก 30  ปี เป็นจ านวนเงิน 259 ลา้นบาท ณ วนัท่ีท าสัญญาน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์ 
(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 
- เม่ือครบก าหนดสัญญาการเช่าปีท่ี 30 กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 405 ลา้นบาท 
- เม่ือครบก าหนดสัญญาการเช่าปีท่ี 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 ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อการด าเนินการโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ เป็นระยะเวลาประมาณ  16 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 
2566 บริษทั แกรนด์ เมยแ์ฟร์ จ ากดั จะจ่ายช าระค่าเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นรายเดือนให้แก่กองทุนรวม ในอตัรา
ค่าเช่าคงท่ีเดือนละ 4 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัตามผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ี กองทุนรวม
สามารถใชสิ้ทธิต่ออายสุัญญาฉบบัดงักล่าวไดอี้กเป็นระยะเวลา 10 ปี 
 
นอกจากน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากดั ไดว้างหลกัประกนัจ านองของทรัพยสิ์นท่ีให้เช่าและจดัให้
มีการจ าน าหุ้นของบริษัท.แกรนด์.เมย์แฟร์.จ ากัด.ท่ีถือไวใ้ห้แก่กองทุนรวม.รวมทั้ งบริษัท.แผ่นดินทอง  
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 
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เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 กองทุนรวม บริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์ ) จ ากดั (GMF) และบริษทั แกรนด์ เมย์
แฟร์ จ ากดั ไดเ้ขา้ท าสัญญายกเลิกสิทธิการเช่าคงเหลือและซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ โดยกองทุนรวม
และ GMF ตกลงร่วมกนัให้มีการยกเลิกสัญญาต่างๆ ระหว่างกองทุนรวมกบั GMF บริษทั แกรนด์ เมยแ์ฟร์ 
จ ากดั และบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) เม่ือมีการจดทะเบียนยกเลิกสิทธิ
การเช่าตามสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุ 4) 

 
4 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
 

   2564  2563 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    1,574,000  1,930,000 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม    169,000  (356,000) 
ณ วันที่ 30 กันยายน / 31 ธันวาคม    1,743,000  1,574,000 

 
เม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังท่ี 1/2564 มีมติอนุมติัให้มีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ บริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากัด (GMF) ในราคา 
1,743 ลา้นบาท ทั้งน้ีมูลค่าดงักล่าวอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมสูงสุดท่ีประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 3 ราย 
ได้แก่ บริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จ ากัด (CIT) บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด (15 ท่ีปรึกษา) และบริษัท ไนท์
แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (KF) ซ่ึงได้ท าการประเมินเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ด้วยวิธีรายได้ โดย
รายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพยข์องผูป้ระเมินอิสระเปรียบเทียบกบัมูลค่าเสนอซ้ือจาก GMF สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
 

 
 

ผู้ประเมนิมูลค่า
สินทรัพย์ 

มูลค่าปัจจุบันประเมินตามวธิีรายได้ 

(ล้านบาท) 
 
 

มูลค่าเสนอซ้ือจาก GMF 

(ล้านบาท) 
ณ ส้ินปีท่ี 30 

(ปี 2580) 
ณ ส้ินปีท่ี 60 

(ปี 2610) 
CIT 2,178 2,110  

1,743 15 ท่ีปรึกษา 1,243 1,674 
KF 1,624 1,706 
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นอกจากน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรมของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงค านวณจากผลรวมของ 1) มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าช่วงท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บตลอด
อายุสัญญาเช่าคงเหลือ และ 2) มูลค่าปัจจุบนัของมูลค่าท่ีดินในปีท่ี 30 (7 พฤษภาคม 2580) หรือปีท่ี 60 (7 พฤษภาคม 
2610) ท่ีกองทุนรวมใชสิ้ทธิในการซ้ือท่ีดินและอาคารจาก GMF ในราคาท่ีก าหนดไวต้ามสัญญาจ านวนเงิน 405 ลา้น
บาทและ 984 ลา้นบาทตามล าดบั  
 
โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากราคาประเมินท่ีดินเปล่าในปัจจุบนัท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระทั้ง 3 
รายและปรับอตัราการเติบโตของท่ีดินท่ีอา้งอิงอตัราการเติบโตของราคาท่ีดินยอ้นหลงัท่ีประเมินโดยกรมธนารักษ์
ในช่วงระหวา่งปี 2533 - 2564 ท่ีร้อยละ 5.06 ต่อปี  
 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าจนครบก าหนดในช่วง 30 ปีแรก (ส้ินสุดวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2580) และใชสิ้ทธิในการซ้ือท่ีดินและอาคารจาก GMF ในปีท่ี 30 จะไดมู้ลค่ายุติธรรมของสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการยกเลิกกองทุนรวม (มูลค่ายุติธรรมสุทธิ) ในช่วงระหว่าง 1,687.54 - 
1,907.76 ล้านบาท และหากกองทุนรวมจดัหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าต่อไปโดยการต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี 
(ส้ินสุดวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2610) และใชสิ้ทธิในการซ้ือท่ีดินและอาคารจาก GMF ในปีท่ี 60 จะไดมู้ลค่ายติุธรรมสุทธิ
ในช่วงระหวา่ง 1,674.56 - 1,751.24 ลา้นบาท  
 
ทั้งน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนจึงเห็นว่าควรน ามูลค่ายุติธรรม
สุทธิส าหรับการจดัหาผลประโยชน์จากสินทรัพยจ์นครบก าหนดในช่วง 30 ปีแรก (ส้ินสุดวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2580) 
มาเปรียบเทียบกบัมูลค่าเสนอซ้ือสินทรัพยจ์าก GMF เน่ืองจากเป็นช่วงมูลค่าท่ีสูงกว่าการจดัหาผลประโยชน์จาก
สินทรัพยจ์นครบก าหนดเม่ือรวมการต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2580) ดงันั้นมูลค่ายุติธรรม
สุทธิอยู่ในช่วงระหว่าง 1,687.54 - 1,907.76 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าเสนอซ้ือจาก GMF ท่ี 1,743 ลา้นบาท 
ซ่ึงอยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ามูลค่าเสนอซ้ือในการท ารายการคร้ังน้ี
มีความเหมาะสม อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ท่ีมี
การแพร่ระบาดอยู่ในช่วงท่ีมีการจดัท างบการเงิน จึงไม่สามารถประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID 19 ได้
อยา่งแน่นอน ทั้งในเร่ืองระยะเวลาของวิกฤตดงักล่าว รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบักองทุนรวม อย่างไรก็ตาม หาก
หน่วยงานท่ีมีอ านาจมีการด าเนินมาตรการใด ๆ เพื่อควบคุม และ/ป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID 19 กองทุน
รวมมีแนวโน้มท่ีจะไดรั้บผลกระทบทั้งในดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน ซ่ึงอาจส่งกระทบต่อผลประกอบการของกองทุน
รวม ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดค้ านึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 ต่อผล
ประกอบการของกองทุนรวม ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 และน าผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID19 ต่อผลประกอบการในอนาคตมาสะทอ้นในการประเมินมูลค่าการเขา้ท ารายการซ้ือขาย  
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กองทุนรวมบนัทึกเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ดว้ยมูลค่า 1,743 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
มูลค่าท่ีอยู่ในช่วงมูลค่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระทั้ง 3 ราย และเป็นราคาเดียวกบัท่ี GMF เสนอซ้ือ 
ตลอดจนเป็นมูลค่าท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่เหมาะสมดงักล่าวขา้งตน้ 

 
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 กองทุนรวม บริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์ ) จ ากดั (GMF) และบริษทั แกรนด์ เมยแ์ฟร์ 
จ ากดั ไดเ้ขา้ท าสัญญายกเลิกสิทธิการเช่าคงเหลือและซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงินรวม 1,743.19 
ลา้นบาทโดยเน้ือหาสัญญาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

1. GMF ตกลงซ้ือสิทธิการเช่าคงเหลือ โดยวิธีการยกเลิกการเช่าตามสัญญาเช่าตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีได้
ก าหนดไว้ในสัญญาฉบับน้ี โดยคู่สัญญาตกลงจะไปจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่า ณ 
ส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีระบุในสัญญา โดยให้มีผลเป็นการยกเลิกสิทธิการเช่า
คงเหลือตามสัญญาเช่าและสิทธิการเช่าช่วงทรัพยสิ์นท่ีเช่าและสิทธิการเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตาม
สัญญาเช่าช่วงในวนัจดทะเบียน 

2. GMF ตกลงซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จากกองทุนรวม ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 

3. ในวนัจดทะเบียน กองทุนรวมและ GMF ตกลงร่วมกนัให้มีการยกเลิกสัญญาต่างๆ ระหว่างกองทุนรวมกบั 
GMF บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั และบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

GMF ตกลงจะช าระเงินจ านวน 1,743.19 ลา้นบาทพร้อมกนักบัการจดทะเบียนยกเลิกการเช่า ณ ส านักงานท่ีดินใน
วนัจดทะเบียน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

 กองทุนรวมมีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 
 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 จ านวนเงิน  ต่อปี จ านวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)       
เงินฝากออมทรัพย ์ 42,857  0.100 71,922  0.100 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)       
เงินฝากกระแสรายวนั 2  - 2  - 

รวม 42,859   71,924   

 
6 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
  (พันหน่วย / 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 

         

ทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน         
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 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 คณะอนุกรรมการธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์
มีมติให้ลดทุนคร้ังท่ี 4 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินในอตัรา 0.1 บาทต่อหน่วย เป็น
จ านวน 20,600,000 บาท โดยเป็นการลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวจ้าก 9.6252 บาทต่อหน่วย เป็น 9.5252 บาทต่อ
หน่วย และไดจ่้ายเงินลดทุนใหผู้ถื้อหน่วยในวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 
 
เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติใหบ้ริษทัจดัการ
ด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ดว้ยวิธีการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเน่ืองจากกองทุน
รวมได้มีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีมีนัยส าคญัของกองทุนรวมภายหลงัจากท่ีกองทุนรวมไดห้ักค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเลิกกองทุนรวม การเพิกถอนหน่วยลงทุนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และการช าระ
บญัชี โดยบริษทัจดัการจะพิจารณาลดเงินทุนจดทะเบียนประมาณ 8.4610 บาทต่อหน่วย  
 
เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย แจง้ก าหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทนุรวมดงัน้ี 

- ลดทุนหน่วยละ 8.4610 บาท โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวจ้าก 9.5252 บาทต่อหน่วย เป็น 1.0642 
บาทตอ่หน่วย 

- ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อก าหนดสิทธิในการลดทุนในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2564 และจ่ายเงิน
ใหผู้ถื้อหน่วยในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
 

7 ขาดทุนสะสม 
 
รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัต่อไปน้ี 
 
  2564  2563 
  (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวด  (353,190)  15,550 
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน

ระหวา่งงวด 
  

197,704 
  

(424,985) 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  (17,345)  (38,110) 
ขาดทุนสะสมปลายงวด   (172,831)  (447,545) 

 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 

 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  กองทุนรวมไดมี้การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงัน้ี 
 
วันประกาศจ่ายเงินปันผล  ส าหรับรอบระยะเวลา  อัตราต่อหน่วย  2564  2563 

    (บาท/หน่วย)  (ล้านบาท) 
23 สิงหาคม 2564  1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564  0.0842  17.35  - 

21 กุมภาพนัธ ์2563  1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562  0.1850  -  38.11 

      17.35  38.11 
 

 
10 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 

 
กองทุนรวมประกอบธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ี
กองทนุรวมมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนเดียว เน่ืองจากกองทนุรวมด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
 

11 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 กองทุนรวม บริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์ ) จ ากดั (GMF) และบริษทั แกรนด์ เมยแ์ฟร์ 
จ ากดั ไดเ้ขา้ท าสัญญายกเลิกสิทธิการเช่าคงเหลือและซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงินรวม 1,743.19 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 
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