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หมายเหตุ สารบัญ   
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
6 เงินฝากธนาคาร 

7 ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
8 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

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

กองทุนจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2550 
 

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

กองทุนจัดตั้ งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย .์คือ.โครงการ.เดอะ        
เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกัด เป็นบริษทัจดัการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกัด 
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ  (“สภาวิชาชีพบัญ ชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีงบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกองทุนในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลง
น้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

14 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกองทุนไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
10 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยว์ดัดว้ยราคายติุธรรม 

 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของกองทุน ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุ
ให้ตอ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และ 
ขอ้ 5  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
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3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
  

(ก) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพยถ์าวรท่ีซ้ือและ/หรือลงทุนโดยกองทุน รวมถึงท่ีดิน อาคาร เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง และสินทรัพยอ่ื์นๆ ของกองทุน จะบนัทึกในบญัชีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา บริษทัจดัการกองทุน
กาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเร่ิมแรกโดยใชร้าคาทุนจากการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์จนกว่าจะมีการสอบทาน
การประเมินหรือการประเมินค่าทรัพยสิ์นคร้ังต่อไปโดยใช้ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัจดัการกองทุนจะจดัให้มีการ
ประเมินค่าทรัพยสิ์นทุกสองปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าเพ่ือซ้ือและเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัใหมี้การสอบทาน
การประเมินค่าทรัพยสิ์นทุกหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุดไปแลว้ บริษทัจดัการกองทุนจะไม่แต่งตั้ง
บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึงให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ดียวกนั
ติดต่อกนัเกินสองคร้ัง 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 

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 
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รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนจะรวมอยูใ่น
งบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายในระหวา่งงวดใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
 

เงินลงทุนท่ีตั้งใจถือไวจ้นครบกาํหนดซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุน 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ
ออมทรัพย ์
 

(ค) ลกูหน้ีค่าเช่า 
 

ลูกหน้ีค่าเช่ารายเดือน แสดงตามรายงานคาํนวณค่าเช่า ซ่ึงใชวิ้ธีการและอตัราตามท่ีระบุในสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและ
อาคาร และสญัญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
 

(ง) ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีท่ีกาํหนดตดับญัชีค่าใช้จ่ายภายใน 5 ปี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในช่วงการเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรก เช่น ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายหน่วย และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ จะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตาม 
วิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี  
 

(จ) เจ้าหน้ีอ่ืน  
 

เจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฉ) รายได้ 
 

กองทุนรับรู้รายไดค่้าเช่าและรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ช) ค่าใช้จ่าย 
 

กองทุนรับรู้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

17 

(ซ) ภาษีเงินได้ 
 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลบนัทึกไว้
ในงบการเงิน 
 

(ฌ) การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละสองคร้ัง ดงัน้ี 
 

ในกรณีท่ีกองทุนมีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
 

ในกรณีท่ีกองทุนมีกาํไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม ทั้งน้ี กาํไรสุทธิและกาํไรสะสม
ดงักล่าวจะตอ้งเกิดข้ึนจริงจากการหาประโยชนใ์นทรัพยสิ์นของกองทุนโดยไม่รวมรายการดงัต่อไปน้ี 
 

(ก) กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย ์หลกัทรัพย ์และ/หรือทรัพยสิ์นของ
กองทุน 

(ข) รายจ่ายในการจดัตั้งกองทุนและรายจ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุน ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี
และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 

(ค) การตั้งสาํรองค่าใชจ่้ายหรือการลงทุนในจาํนวนตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร เพ่ือทรัพยสิ์นของกองทุน 

 

บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมี
การปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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4 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกองทุน 
หากกองทุนมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนัยสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน หรือกองทุนอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้ น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี  
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 33.01 

บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่
และเป็นผูใ้หเ้ช่าท่ีดินและอาคาร 

บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่
และเป็นผูเ้ช่าช่วงท่ีดินและอาคาร และเช่า
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
   กสิกรไทย จาํกดั 

ไทย เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุน ซ่ึงถือหุน้
ร้อยละ 99.99 และเป็นนายทะเบียนของกองทุน 

บริษทั หลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั 
   (มหาชน) 

ไทย ผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย 

บริษทั อาคเนย ์ประกนัภยั จาํกดั 
   (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนักบัผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดค้่าเช่า ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีธนาคารประกาศ 
รายไดอ่ื้น ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ซ้ือเงินลงทุน ตามราคาท่ีกาํหนดในสญัญาหรือราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราท่ีกาํหนดในหนงัสือช้ีชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  2558 
 (พันบาท) 
รายไดค้่าเช่า 89,412 82,200 
ดอกเบ้ียรับ 166 149 
รายไดอ่ื้น - 188 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,455 5,422 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ 655 651 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,091 1,084 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 2559  2558 

   (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 49,414 42,376 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2 2 
รวม 49,416 42,378 
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 2559  2558 
   (พันบาท) 

ลกูหน้ีค่าเช่า   
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั 6,001 6,382 

   
ลกูหน้ีอ่ืน   
บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั   (มหาชน) 2,923 4,223 

   
ดอกเบี้ยค้างรับ   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 3 3 

   
เจ้าหน้ีอ่ืน    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั 227 291 

   
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 461 913 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 92 183 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 55 110 
รวม 608 1,206 

 

สัญญาสําคญัท่ีทํากบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

(ก) กองทุนได้เข้าทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกับบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี
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 ไดเ้ขา้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน ณ วนัท่ีทาํสญัญา กองทุนไดจ่้ายชาํระค่าเช่าทรัพยสิ์น
ท่ีเช่าเป็นจาํนวนเงิน 1,700 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จาํกดั และบริษทัดงักล่าวไดใ้ห้
คาํมัน่ว่าจะให้เช่าทรัพยสิ์นอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนไดต้กลงจ่ายเงินเพ่ือเป็นการตอบแทนการให้
คาํมัน่ในการต่อสญัญาอีก 30 ปี เป็นจาํนวนเงิน 259 ลา้นบาท ณ วนัท่ีทาํสัญญาน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) 
จาํกัด ได้ตกลงจะรับประกันค่าเช่าของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท ์ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

21 

แก่กองทุน  เป็นจาํนวนเงิน  107 ล้านบาทสําหรับรอบปีบัญชี 2550 และเป็นจาํนวนเงิน  164 ล้านบาท 
ต่อปีสาํหรับรอบปีบญัชี 2551 ถึง 2554 อีกทั้งกองทุนยงัมีสิทธิซ้ือท่ีดินและอาคารดงักล่าว ดงัน้ี 

 

- เม่ือครบกาํหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 30 กองทุนสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 405 ลา้นบาท 

- เม่ือครบกาํหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 60 กองทุนสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 984 ลา้นบาท 
 

นอกจากน้ี กองทุนได้เข้าทาํสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์จากบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 56 ลา้นบาท 
 

กองทุนได้เข้าทาํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์กับบริษทั แกรนด ์ 
เมยแ์ฟร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหน่ึง เพ่ือการดาํเนินการโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ เป็นระยะเวลาประมาณ 16 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 
2566 บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั จะจ่ายชาํระค่าเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นรายเดือนใหแ้ก่กองทุน ในอตัราค่าเช่า
คงท่ีเดือนละ 4 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัตามผลการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ี กองทุนสามารถใช้
สิทธิต่ออายสุญัญาฉบบัดงักล่าวไดอี้กเป็นระยะเวลา 10 ปี 
 
นอกจากน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ไดว้างหลกัประกนัจาํนองของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าและจดัให้
มีการจํานําหุ้นของบริษัท .แกรนด์.เมย์แฟร์.จํากัด .ท่ี ถือไว้ให้แก่กองทุน .รวมทั้ งบริษัท .แผ่นดินทอง           
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) คํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
 

(ข) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

บริษัทจดัการได้รับค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม              
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้ งน้ีไม่ตํ่ากว่า               
3 ลา้นบาท ต่อปี คาํนวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

(ค) ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์
 

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

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

5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

กองทุนไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยใ์นท่ีดินและอาคาร (สญัญาเช่าระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิในการต่อ
อายุสัญญาเช่าไดอี้ก 30 ปี) และซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์  
แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์โดยเป็นโครงการของบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ก)) 
 

ในระหว่างปี  2559 และ 2558 กองทุนได้ให้ผู ้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยโ์ดยใชวิ้ธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซ่ึงกองทุนไดป้รับเงินลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์ห้เป็นมูลค่ายุติธรรมรวมจาํนวน 1,980 ลา้นบาท (2558: 1,996 ล้านบาท) และรับรู้
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนจาํนวน 16 ลา้นบาท (2558: กาํไรสุทธิท่ียังไม่เกิดขึน้จํานวน 16 ล้านบาท) 
ในงบกาํไรขาดทุน 

 

6 เงินฝากธนาคาร 
 

 2559 2558 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 จาํนวนเงิน  ต่อปี จาํนวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
ออมทรัพย ์ 49,414 0.375 42,376 0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     
กระแสรายวนั 2 - 2 - 

รวม 49,416  42,378  
 

เงินฝากธนาคารทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
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7       ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 มูลค่า       2559       2558 
 หน่วยลงทุน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม        
-  หน่วยลงทุน 10.00  - -  206,000 2,060,000 
-  หน่วยลงทุน 9.8380  206,000 2,026,628  - - 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน        
- จากหน่วยลงทุนละ 10 บาท
เป็นหน่วยลงทุนละ 9.8380 บาท 

 
9.8380 

  
- 

 
- 

  
- 

 
(33,372) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม        
-  หน่วยลงทุน  9.8380  206,000 2,026,628  206,000 2,026,628 

        
ทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม        
-  หน่วยลงทุน 10.00  - -  206,000 2,060,000 
-  หน่วยลงทุน 9.8380  206,000 2,026,628  - - 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน        
- จากหน่วยลงทุนละ 10 บาท
เป็นหน่วยลงทุนละ 9.8380 บาท 

 
9.8380 

  
- 

 
- 

  
- 

 
(33,372) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม        
-  หน่วยลงทุน 9.8380  206,000 2,026,628  206,000 2,026,628 

 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติอนุมติัลดมูลค่า
หน่วยลงทุนหน่วยละ 0.1620 บาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวจ้าก 10.00 บาทต่อหน่วย เป็น 9.8380 บาทต่อ
หน่วย เป็นจาํนวนเงินรวม 33.37 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2558 
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 หมายเหตุ 2559  2558 
  (พันบาท) 

กาํไรสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   19,882 (33,375) 
บวก การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ    
            ดาํเนินงานระหวา่งปี   62,006 86,629 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (73,748) (33,372) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  8,140 19,882 

 

8 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ปี 2559 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมติัการรจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.168 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 34.61 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2559 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมติัการรจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.19 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 39.14 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2559 
 

ปี 2558 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมติัการรจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.162 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 33.37 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2558 
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9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัท่ีแสดงในงบดุลประกอบดว้ย เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจา้หน้ีอ่ืน รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับ
ล่วงหนา้และเงินประกนัจากสญัญาประกนัรายได ้
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 
  

กองทุนมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือจากการท่ีคู่สัญญาจะไม่
ปฏิบติัตามสัญญา อย่างไรก็ตาม กองทุนมีนโยบายในการเขา้ทาํสัญญากบัคู่สัญญาท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง ดงันั้น
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายอยา่งมีสาระสาํคญัจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ี
ระบุในสญัญาเคร่ืองมือทางการเงินได ้
 

กองทุนไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการคา้หรือการเกง็กาํไร 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจทาํใหก้องทุนมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียและ
สําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดนับจากวนัท่ีใน
รายงาน ถึงวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 

  อตัราดอกเบ้ีย   
  ปรับข้ึนลงตาม  ไม่มีอตัรา   
 อตัราดอกเบ้ีย ราคาตลาด  ดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินฝากธนาคาร 0.375 49,416 4 - 49,416 
ลูกหน้ีค่าเช่า         - 6,000 6,000 
ลูกหน้ีอ่ืน  - 2,923 2,923 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  - 3 3 
รวม  49,416 8,926 58,342 
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  อตัราดอกเบ้ีย   
  ปรับข้ึนลงตาม  ไม่มีอตัรา   
 อตัราดอกเบ้ีย ราคาตลาด  ดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

หนีสิ้นทางการเงนิ     
เจา้หน้ีอ่ืน  - 3,150 3,150 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  - 804 804 
รวม  - 3,954 3,954 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียและ
สําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดนับจากวนัท่ีใน
รายงาน ถึงวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 
 

  อตัราดอกเบ้ีย   
  ปรับข้ึนลงตาม  ไม่มีอตัรา   
 อตัราดอกเบ้ีย ราคาตลาด  ดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินฝากธนาคาร 0.375 42,378 4 - 42,378 
ลูกหน้ีค่าเช่า         - 6,382 6,382 
ลูกหน้ีอ่ืน  - 4.223 4.223 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  - 3 3 
รวม  42,378 10,608 52,986 
     

หนีสิ้นทางการเงนิ     
เจา้หน้ีอ่ืน  - 1,648 1,648 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  - 1,375 1,375 
รวม  - 3,023 3,023 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กองทุน ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้
เม่ือครบกาํหนด 
 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคู่สัญญาจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม และกองทุนมีผูเ้ช่าเป็น
จาํนวนมากรายและหลากหลายและมีความสามารถในการชาํระหน้ีดี และเป็นลูกหน้ีค่าเช่าท่ีจะครบกาํหนดใน
ระยะเวลาอนัสั้น นอกจากน้ีกองทุนมีเงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและรายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าดว้ย ดงันั้น 
กองทุนจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเรียกชาํระหน้ีอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กองทุนมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอเน่ืองจากกองทุนรวมฯ ไดด้าํรงสินทรัพย ์เช่น เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และ
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพ่ือดาํรงสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
   

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กองทุนไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัในราคาตลาด และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  
 
วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการซ้ือ
ขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสด เป็นตน้ 
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ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน กองทุนมีการพิจารณาสถานการณ์
ปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือชาํระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินแสดง
มูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่น
ประเภทระยะสั้น 
 

11 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละไม่ได้
นํามาใช้ในการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจเก่ียวขอ้งกับ 
การดาํเนินงานของกองทุนรวมและถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 กองทุนรวมไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

    และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ 

    เกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2559) 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

 
ผูบ้ริหารของกองทุนรวมไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินของกองทุนรวมจากการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 


