
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 



 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด ์ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุล
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์
สุทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญั สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารของกองทุนต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํ     
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงาน การ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 

 
 

(นิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 2316 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ 2557 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบดุล

หมายเหตุ 2556 2555
(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 2,014,800,000 บาท 
ในปี 2556 และ 2,044,796,998 ในปี 2555) 5, 6 2,210,936,000    2,230,996,998    

เงินฝากธนาคาร 7 49,147,309 15,108,909 
ลูกหน้ีค่าเช่า 5 6,045,469 5,890,260 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 172,145 134,925 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 127,015 1,200,612 
รวมสินทรัพย์ 2,266,427,938 2,253,331,704 

หน้ีสิน

เจา้หน้ีอ่ืน 5 226,816              226,816              
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 1 002 133 3 434 845 

31 ธนัวาคม

คาใชจายคางจาย 5 1,002,133 3,434,845 
รวมหนีสิ้น 1,228,949 3,661,661 

สินทรัพย์สุทธิ 2,265,198,989 2,249,670,043 

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 9 2,060,000,000 2,060,000,000 
กาํไรสะสม 9 205,198,989 189,670,043 
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากบั 10.9961 บาทต่อหน่วย ในปี 2556

และ 10.9207 บาทต่อหน่วย ในปี 2555 คํานวณจาก

จาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายแล้วทั้งหมด 206 ล้านหน่วย) 2,265,198,989 2,249,670,043 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

พืน้ที่เฉพาะส่วน ร้อยละของ พืน้ที่เฉพาะส่วน ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนเช่า จํานวนหน่วย ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ที่กองทุนเช่า จํานวนหน่วย ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (หน่วย) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหต ุ6)

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที่ดินพร้อม

อาคารโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท

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

 ที่ตั้ง   60 ซอยหลงัสวน แขวงลุมพินี

    เขตปทุมวนั กทม.

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 56,000,000 56,000,000 

ค่าตอบแทนในการใหค้าํมัน่ในการต่อสัญญา 258,800,000 258,800,000 

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2,014,800,000 2,210,936,000 100.00 2,014,800,000 2,201,000,000 98.65 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

พนัธบตัร

31 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2556

พนธบตร

          พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/55

         CB13103B ครบกาํหนด 3 มกราคม 2556 -        -        -        -        20,000 19,996,998 19,996,998 0.90                     

รวมพนัธบัตร -        -        -        19,996,998 19,996,998 0.90                     

เงินฝากประจาํ

          ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)

             อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ครบกาํหนด 4 มีนาคม 2556 -        -        -        10,000,000 10,000,000 0.45 

รวมเงินฝากประจํา -        -        -        10,000,000 10,000,000 0.45 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -        -        -        29,996,998         29,996,998         1.35 

รวมเงินลงทุน 2,014,800,000 2,210,936,000 100.00 2,044,796,998 2,230,996,998 100.00 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุ 2556 2555
(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่า 5 87,802,543 79,448,224
ดอกเบ้ียรับ 742,904 1,134,461

รวมรายได้ 88,545,447 80,582,685

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 6,007,416 6,072,069
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 5 720,890 728,648
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 1,201,484 1,214,414
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 1,299,233 2,534,300
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 12 232 478 6 522 232

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม

คาใชจายในการดาเนนการและบรหาร 12,232,478 6,522,232

รวมค่าใช้จ่าย 21,461,501 17,071,663

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 67,083,946 63,511,022

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6 9,936,000 -30,000,000
รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน 9,936,000 -30,000,000

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 77,019,946 33,511,022

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
55



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุ 2556 2555
(บาท)

การเพิม่ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 67,083,946 63,511,022
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 9,936,000 -30,000,000
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 77,019,946 33,511,022

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 11 -61,491,000 -114,906,800

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 15,528,946 -81,395,778

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 2,249,670,043 2,331,065,821

สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 2,265,198,989 2,249,670,043

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2556 2555
(บาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 77,019,946 33,511,022
รายการปรับกระทบการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน
   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย -3,002 -168,687
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 1,299,233 2,534,300
รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน -9,936,000 30,000,000
การซ้ือเงินลงทุน -        -457,828,311
การจาํหน่ายเงินลงทุน 30,000,000 468,000,000
การ (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีค่าเช่า -155,209 45,823,901
การเพ่ิมข้ึนในดอกเบ้ียคา้งรับ 37 220 54 297

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม

การเพมขนในดอกเบยคางรบ -37,220 -54,297
การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 -225,636 -1,462,538
การลดลงในเจา้หน้ีอ่ืน -        -25,583
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -2,432,712 1,771,442
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 95,529,400 122,101,249

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 11 -61,491,000 -114,906,800
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ -61,491,000 -114,906,800

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้  - สุทธิ 34,038,400 7,194,449

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 15,108,909 7,914,460
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 7 49,147,309 15,108,909

0 -0

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
77



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
ข้อมูลทางการเงนิที่สําคญั

2556 2555 2554 2553 2552

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลคา่สินทรัพยส์ุทธิตน้ปี 10.9207                  11.3158              11.1612              11.3644              11.4209              

บวก ทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหน่วยลงทุน -        -        -        -        -        

รายได้จากกจิกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.3257                    0.3083                0.7254                0.7219                0.7219                

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.0482                    (0.1456)               0.2058                (0.2461)               (0.0364)               

หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน (0.2985)                   (0.5578)               (0.7766)               (0.6790)               (0.7420)               
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี 10.9961                  10.9207              11.3158              11.1612              11.3644              

อตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อจํานวนถวัเฉลีย่

   ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิสําหรับปี (ร้อยละ) 3.43 1.48 1.87 4.24 6.09

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม

(บาท)

S

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

ู ุ

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ําคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เติมทีส่ําคญั

มูลคา่สินทรัพยส์ุทธิสิ้นปี (บาท) 2,265,198,989         2,249,670,043    2,331,065,821    2,299,225,558    2,341,078,297    

อตัราส่วนของคา่ใชจ้่ายรวมต่อมูลคา่สินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 0.96 0.75 0.80 0.79 0.78

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลคา่สินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 3.94 3.55 7.40 6.43 7.19

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัของการซื้อขายเงินลงทุน

   ระหวา่งงวดต่อมูลคา่สินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (ร้อยละ)* 0.01 5.85 46.22 50.32 49.70

มูลคา่สินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (บาท) 2,244,952,897         2,269,159,808    2,264,754,454    2,311,220,796    2,319,894,211    

ข้อมูลเพิม่เตมิ

*  มูลคา่การซื้อขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาคืนหรือ

ซื้อคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาที่มีอยูใ่นระหวา่งปี

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ สารบญั   
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
7 เงินฝากธนาคาร 

8 ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
9 ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
10 ส่วนงานดาํเนินงาน 
11 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ “กองทุน” เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2550 โดยไม่มีการกาํหนด
อายโุครงการ  
 

กองทุนจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2550 
 

บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 33.01) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

กองทุนจัดตั้ ง ข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนําเ งินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กองทุนไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย.์คือ.โครงการ.เดอะ        
เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จาํกัด เป็นบริษทัจัดการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกัด 
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีงบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ของกองทุน และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2556 ดงัต่อไปน้ี   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา   

    ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของกองทุน ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3  
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกองทุนไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้เงินลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกองทุน ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท  

 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 6  เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 12  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 

(ก)   การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กองทุนถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆท่ี
ใชใ้นการรายงาน ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบ
กิจการ  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) กาํหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและ
แปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลง
ค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)  ซ่ึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)  ได้
ใหค้าํนิยามสาํหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกลุอ่ืนนอกเหนือจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 

ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และ สินทรัพยสุ์ทธิ 

   

(ข)  การนาํเสนอข้อมลูส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กองทุนถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงาน
ดาํเนินงาน  นโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงานและนโยบายการบญัชีเดิมนั้น
อธิบายในยอ่หนา้ถดัไป กองทุนไดป้รับยอ้นหลงัขอ้มูลตามส่วนงานในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินปี 2556 ของกองทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มูลเปรียบเทียบ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย  ์หน้ีสิน หรือสินทรัพยสุ์ทธิของ
กองทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 นาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ
เปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีได้
รายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกองทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการดาํเนินงาน
ของส่วนงานและเพื่อจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงานดงักล่าว 
 

การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานน้ีไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อขอ้มูลส่วนงานท่ีเคย
นาํเสนอในงบการเงินของกองทุน 
 

4 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบเงินการเงินขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

(ก) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพยถ์าวรท่ีซ้ือและ/หรือลงทุนโดยกองทุน รวมถึงท่ีดิน อาคาร เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง และสินทรัพยอ่ื์นๆ ของกองทุน จะบนัทึกในบญัชีเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา บริษทัจดัการกองทุนกาํหนดมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนเร่ิมแรกโดยใชร้าคาทุนจากการซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์จนกวา่จะมีการสอบทานการประเมินหรือ
การประเมินค่าทรัพย์สินคร้ังต่อไปโดยใช้ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัจดัการกองทุนจะจดัให้มีการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นทุกสองปีนับแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าเพ่ือซ้ือและเช่าอสังหาริมทรัพย  ์และจัดให้มีการสอบทานการ
ประเมินค่าทรัพยสิ์นทุกหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุดไปแลว้ บริษทัจดัการกองทุนจะไม่แต่งตั้ง
บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึงให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ดียวกนั
ติดต่อกนัเกินสองคร้ัง 
 

รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยจ์ะรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์สดงตามมูลค่ายติุธรรม สาํหรับมูลค่ายติุธรรมของพนัธบตัร คาํนวณจากอตัราผลตอบแทน
ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ตามลาํดบัดงัน้ี 
 

(ก) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย 

(ข) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือเฉล่ีย หรือราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือแบบ firm quote จาก
บริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย 

(ค) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีคาํนวณจากแบบจาํลอง 
 

สาํหรับมูลค่ายติุธรรมของพนัธบตัรท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 90 วนั คาํนวณจากอตัราผลตอบแทนเม่ืออายคุงเหลือของตราสาร
เท่ากบั 90 วนั ท่ีประกาศโดยสมาคมตราสารหน้ีไทย หรืออตัราผลตอบแทนท่ีไดม้าสาํหรับตราสารท่ีจะครบกาํหนด
อายภุายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุน 
 

รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนจะรวมอยูใ่น
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายในระหวา่งงวดใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 

เงินลงทุนท่ีตั้งใจถือไวจ้นครบกาํหนดซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุน 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ     
ออมทรัพย ์
 

(ค) ลกูหนีค่้าเช่า 
 

ลูกหน้ีค่าเช่ารายเดือน แสดงตามรายงานคาํนวณค่าเช่า ซ่ึงใชว้ิธีการและอตัราตามท่ีระบุในสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและ
อาคาร และสญัญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
 

(ง) ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีท่ีกาํหนดตดับญัชีค่าใช้จ่ายภายใน 5 ปี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในช่วงการเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรก เช่น ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายหน่วย และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ จะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธี
เส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 
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ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีท่ีกาํหนดตดับญัชีค่าใชจ่้ายภายใน 1 รอบระยะเวลาบญัชี ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมบริษทั
ประเมินค่าทรัพยสิ์น ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลกัทรัพย ์ค่าจดัพิมพห์นงัสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ
เอกสารประกอบอ่ืนๆ ไดเ้ฉล่ียตดัจาํหน่ายเป็นรายวนัภายใน 1 รอบระยะเวลาบญัชี 
 

(จ) เจ้าหนีอ่ื้น  
 

เจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฉ) รายได้ 
 

กองทุนรับรู้รายไดค่้าเช่าและรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ช) ค่าใช้จ่าย 
 

กองทุนรับรู้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ซ) ภาษเีงินได้ 
 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลบนัทึกไว้
ในงบการเงินน้ี 
 

(ฌ) การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละสองคร้ัง ดงัน้ี 
 

ในกรณีท่ีกองทุนมีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 
ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
 

ในกรณีท่ีกองทุนมีกาํไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม ทั้งน้ี กาํไรสุทธิและกาํไรสะสม
ดงักล่าวจะตอ้งเกิดข้ึนจริงจากการหาประโยชนใ์นทรัพยสิ์นของกองทุนโดยไม่รวมรายการดงัต่อไปน้ี 
 

(ก) กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์หลกัทรัพย ์และ/หรือทรัพยสิ์นของ
กองทุน 

(ข) รายจ่ายในการจดัตั้งกองทุนและรายจ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุน ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี
และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากรายจ่ายนั้น 

(ค) การตั้งสาํรองค่าใชจ่้ายหรือการลงทุนในจาํนวนตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร เพื่อทรัพยสิ์นของกองทุน 
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บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีการ
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

(ญ) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูบ้ริหารกองทุน (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดง
ถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรง 

 

5 กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน กิจการเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หากกองทุนมีอาํนาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัต่อกิจการในการตดัสินใจทางการเงิน
และการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกองทุนอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมี
นยัสาํคญัเดียวกนักบักิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี  
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 33.01 

บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไทย เป็นผูใ้หเ้ช่าท่ีดินและอาคาร 
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั ไทย เป็นผูเ้ช่าช่วงท่ีดินและอาคารและเช่าเฟอร์นิเจอร์

และอุปกรณ์ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
   กสิกรไทย จาํกดั 

ไทย เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุน ซ่ึงถือหุน้
ร้อยละ 99.99 และเป็นนายทะเบียนของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั 
   (มหาชน) 

ไทย ผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละประเภทรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดค่้าเช่า ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีธนาคารประกาศ 
ซ้ือเงินลงทุน ตามราคาท่ีกาํหนดในสญัญาหรือราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราท่ีกาํหนดในหนงัสือช้ีชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย ตามจาํนวนเงินท่ีจ่ายจริง 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการจดัการ ตามจาํนวนเงินท่ีจ่ายจริง 
 

รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 2556  2555 
 (พันบาท) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม   
รายไดค่้าเช่า 87,803 79,448 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,007 6,072 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ 721 729 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,201 1,214 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย           - 1,985 
 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 2556  2555 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีค่าเช่า   
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั 6,045 5,890 

    

เจ้าหน้ีอ่ืน    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั 227 227 
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 2556  2555 

 (พันบาท) 

    

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 515 510 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 103 102 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 62 61 
รวม 680 673 

 
สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
(ก) กองทุนไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารกบับริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัแห่งหน่ึง ในโครงการท่ีพกัอาศยัและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิว
ทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึง วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2580 โดยบริษทั 
แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมย์
แฟร์) จาํกดั ไดเ้ขา้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน ณ วนัท่ีทาํสัญญา กองทุนไดจ่้ายชาํระค่าเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็น
จาํนวนเงิน 1,700 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั และบริษทัดงักล่าวไดใ้หค้าํมัน่ว่าจะ
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์นอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนไดต้กลงจ่ายเงินเพื่อเป็นการตอบแทนการใหค้าํมัน่ในการ
ต่อสัญญาอีก 30 ปี เป็นจาํนวนเงิน 259 ลา้นบาท ณ วนัท่ีทาํสัญญาน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั 
ไดต้กลงจะรับประกนัค่าเช่าของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์แก่กองทุน 
เป็นจาํนวนเงิน 107 ลา้นบาทสาํหรับรอบปีบญัชี 2550 และเป็นจาํนวนเงิน 164 ลา้นบาทต่อปีสาํหรับรอบปี
บญัชี 2551 ถึง 2554 อีกทั้งกองทุนยงัมีสิทธิซ้ือท่ีดินและอาคารดงักล่าว ดงัน้ี 

 

- เม่ือครบกาํหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 30 กองทุนสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 405 ลา้นบาท 

- เม่ือครบกาํหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 60 กองทุนสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 984 ลา้นบาท 
 

นอกจากน้ี กองทุนไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท เอ็ก
เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์จากบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 56 ลา้นบาท 
 

กองทุนไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์กบับริษทั แกรนด์ เมย์
แฟร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อการดาํเนินการโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซค
คิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์เป็นระยะเวลาประมาณ 16 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2566 
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั จะจ่ายชาํระค่าเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นรายเดือนใหแ้ก่กองทุน ในอตัราค่าเช่าคงท่ี
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เดือนละ 4 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัตามผลการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ี กองทุนสามารถใชสิ้ทธิ
ต่ออายสุญัญาฉบบัดงักล่าวไดอี้กเป็นระยะเวลา 10 ปี 
 

นอกจากน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไดว้างหลกัประกนัจาํนองของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าและจดัให้
มีการจํานําหุ้นของบริษัท .แกรนด์.เมย์แฟร์ .จํากัด. ท่ีถือไว้ให้แก่กองทุน.รวมทั้ งบริษัท.แผ่นดินทอง           
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) คํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
 

(ข) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

บริษทัจัดการได้รับค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม              
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ีไม่ตํ่ากว่า               
3 ลา้นบาท ต่อปี คาํนวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์
 

(ค) ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์
 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
คาํนวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์
 

(ง) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปี (ไม่รวมภาษี   
มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน คาํนวณ
โดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์
 

6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 

กองทุนไดล้งทุนในสิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคาร (สญัญาเช่าระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิในการต่ออายสุัญญาเช่าได้
อีก 30 ปี) และซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท              
เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์โดยเป็นโครงการของบริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (ดูหมายเหตุ 4 (ก)) 
 

ในระหว่างปี 2556 และ 2555 กองทุนไดใ้หผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดยใช้
วิธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซ่ึงกองทุนไดป้รับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์ห้
เป็นมูลค่ายติุธรรมรวมจาํนวน 2,211 ลา้นบาท (2555: 2,201 ล้านบาท) และรับรู้กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงิน
ลงทุนจาํนวน 9.94 ลา้นบาท (2555: ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จาํนวน 30 ล้านบาท) ในงบกาํไรขาดทุน 
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7 เงนิฝากธนาคาร 
 

 2556 2555 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 จาํนวนเงิน  ต่อปี จาํนวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
ออมทรัพย ์ 7,831 0.5 55 0.625 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     
กระแสรายวนั 2 - 2  - 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.สาขากรุงเทพฯ     
ออมทรัพย ์ 41,314 1.93 15,052 2.20 

รวม 49,147  15,109  
 

เงินฝากธนาคารทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกลุเงินบาท 
 
8 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
 

 2556  2555 
 (พันบาท) 
ราคาทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 35,901 34,438 
เพิ่มข้ึน 225 1,463 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 36,126      35,901 
 
 
 
 

  

ค่าตัดจําหน่ายสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 34,700 32,166 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 1,299 2,534 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 35,999 34,700 
   

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  127 1,201 
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9 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 มูลค่า  2556  2555 
 หน่วยลงทุน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนจดทะเบยีน 10  206,000 2,060,000  206,000 2,060,000 
        

ทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือ        
   หน่วยลงทุน 10  206,000 2,060,000  206,000 2,060,000 

 

 หมายเหต ุ 2556  2555 
  (พันบาท) 
กาํไรสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   189,670 271,066 
บวก การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ    
            ดาํเนินงานระหวา่งปี   77,020 33,511 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 11 (61,491) (114,907) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  205,199 189,670 

 
10 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ผูบ้ริหารกองทุนเห็นว่ากองทุนดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นผูบ้ริหารกองทุนจึงพิจารณาวา่กองทุนมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว ดงันั้นรายได้
จากการลงทุนสุทธิ และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานส่วนงานดาํเนินงานแลว้ 

 
11 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ปี 2556 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2556 มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1625 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 33.47 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่    
ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2556 
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ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1360 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 28.02 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2556 
 
ปี 2555 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2555 มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.4053 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 83.49 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่    
ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2555 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1525 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 31.42 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2555 

 

12 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจทาํให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาลและตัว๋สัญญา
ใชเ้งิน 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกหน้ีค่าเช่าไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กองทุน ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือ
ครบกาํหนด 
 

มูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนัและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนั ในการพิจารณามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน กองทุนรวมมีการ
พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือชาํระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึง
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ตามท่ีปรากฏ
ในงบการเงินมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
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3 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2557 มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1800 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 37.08 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2557 
 

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

กองทุนรวมยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากยงัไม่มีการ
บงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุน และ
กาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผล
บงัคบัใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา   
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2557 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาแลว้ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินงวดปัจจุบนัของกองทุนรวม  
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