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หมายเหตุ สารบัญ   
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
6 เงินฝากธนาคาร 

7 ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
8 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ “กองทุน” เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2550โดยไม่มีการก าหนด
อายโุครงการ  
 
กองทุนจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2550 
 
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 33.01) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
กองทุนจัดตั้ งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย.์คือ.โครงการ.เดอะ        
เมยแ์ฟร์ แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์
 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีงบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 
เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกองทุนในบางเร่ือง ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกองทุนไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุนไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยว์ดัดว้ยราคายติุธรรม 
 

(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกองทุน  
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ  การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุ
ให้ตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และ ขอ้ 5  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

 
3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
  

(ก) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพยถ์าวรท่ีซ้ือและ/หรือลงทุนโดยกองทุน รวมถึงท่ีดิน อาคาร เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง และสินทรัพยอ่ื์นๆ ของกองทุน จะบนัทึกในบญัชีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา บริษทัจดัการกองทุน
ก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเร่ิมแรกโดยใชร้าคาทุนจากการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์จนกว่าจะมีการสอบทาน
การประเมินหรือการประเมินค่าทรัพยสิ์นคร้ังต่อไปโดยใช้ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัจดัการกองทุนจะจดัใหมี้การ
ประเมินค่าทรัพยสิ์นทุกสองปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าเพ่ือซ้ือและเช่าอสงัหาริมทรัพย ์และจดัใหมี้การสอบทาน
การประเมินค่าทรัพยสิ์นทุกหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุดไปแลว้ บริษทัจดัการกองทุนจะไม่แต่งตั้ง
บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึงใหป้ระเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ดียวกนั
ติดต่อกนัเกินสองคร้ัง 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์สดงตามมูลค่ายติุธรรม ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของพนัธบตัร ค านวณจากอตัราผลตอบแทน
ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ตามล าดบัดงัน้ี 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
 

16 

(ก) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย 
(ข) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือเฉล่ีย หรือราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือแบบ firm quote จาก

บริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย 
(ค) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีค านวณจากแบบจ าลอง 
 
ส าหรับมูลค่ายติุธรรมของพนัธบตัรท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 90 วนั ค านวณจากอตัราผลตอบแทนเม่ืออายคุงเหลือของตราสาร
เท่ากบั 90 วนั ท่ีประกาศโดยสมาคมตราสารหน้ีไทย หรืออตัราผลตอบแทนท่ีไดม้าส าหรับตราสารท่ีจะครบก าหนด
อายภุายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุน 
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนจะรวมอยูใ่น
งบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายในระหวา่งงวดใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 
เงินลงทุนท่ีตั้งใจถือไวจ้นครบก าหนดซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุน 

 

(ข) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ
ออมทรัพย ์
 

(ค) ลกูหน้ีค่าเช่า 
 
ลูกหน้ีค่าเช่ารายเดือน แสดงตามรายงานค านวณค่าเช่า ซ่ึงใชวิ้ธีการและอตัราตามท่ีระบุในสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและ
อาคาร และสญัญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
 

(ง) ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีท่ีก าหนดตดับัญชีค่าใช้จ่ายภายใน 5 ปี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในช่วงการเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรก เช่น ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วย และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ จะทยอยตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตาม 
วิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี  
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(จ) เจ้าหนี้อื่น  
 
เจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฉ) รายได้ 
 
กองทุนรับรู้รายไดค่้าเช่าและรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ช) ค่าใช้จ่าย 
 
กองทุนรับรู้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

  
(ซ) ภาษเีงินได้ 

 
กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลบนัทึกไว้
ในงบการเงิน 
 

(ฌ) การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละสองคร้ัง ดงัน้ี 
 
ในกรณีท่ีกองทุนมีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของก าไรสุทธิประจ าปี 
 
ในกรณีท่ีกองทุนมีก าไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ทั้งน้ี ก าไรสุทธิและก าไรสะสม
ดงักล่าวจะตอ้งเกิดข้ึนจริงจากการหาประโยชนใ์นทรัพยสิ์นของกองทุนโดยไม่รวมรายการดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย ์หลกัทรัพย ์และ/หรือทรัพยสิ์นของ

กองทุน 
(ข) รายจ่ายในการจดัตั้งกองทุนและรายจ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุน ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากรายจ่ายนั้น 
(ค) การตั้งส ารองค่าใชจ่้ายหรือการลงทุนในจ านวนตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร เพ่ือทรัพยสิ์นของกองทุน 
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บริษทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมี
การปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นใหไ้ม่สามารถจ่ายปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกองทุน 
หากกองทุนมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน หรือกองทุนอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี  
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ไทย เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 33.01 

บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่
และเป็นผูใ้หเ้ช่าท่ีดินและอาคาร 

บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่
และเป็นผู ้เช่าช่วงท่ีดินและอาคาร  และเช่า
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
   กสิกรไทย จ ากดั 

ไทย เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุน ซ่ึงถือหุน้
ร้อยละ 99.99 และเป็นนายทะเบียนของกองทุน 

บริษทั หลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั 
   (มหาชน) 

ไทย ผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 

บริษทั อาคเนย ์ประกนัภยั จ ากดั 
   (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนักบัผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค่้าเช่า ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีธนาคารประกาศ 
รายไดอ่ื้น ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ซ้ือเงินลงทุน ตามราคาท่ีก าหนดในสญัญาหรือราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560 
 (พันบาท) 
รายไดค่้าเช่า 91,889  87,522 
ดอกเบ้ียรับ 204  186 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,317  5,409 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ 638  649 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,063  1,082 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 2561  2560 

   (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 60,318  50,598 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2  2 
รวม 60,320  50,600 
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 2561  2560 
   (พันบาท) 

ลกูหน้ีค่าเช่า    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 9,736  8,715 
    

ลกูหน้ีอื่น    
บริษทั โกลเดน้แลนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั   5  2,203 
     

ดอกเบี้ยค้างรับ    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 4  3 
    

เจ้าหนี้อื่น    
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั 2,029  2,158 
    

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 891  452 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 178  90 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 107  54 
รวม 1,176  596 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

(ก) กองทุนได้เข้าท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกับบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในโครงการท่ีพกัอาศยัและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท 
เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึง วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2580 
โดยบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั โกลเดน้ 
แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ไดเ้ขา้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน ณ วนัท่ีท าสญัญา กองทุนไดจ่้ายช าระค่าเช่าทรัพยสิ์น
ท่ีเช่าเป็นจ านวนเงิน 1,700 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากดั และบริษทัดงักล่าวไดใ้ห้
ค ามัน่ว่าจะให้เช่าทรัพยสิ์นอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนไดต้กลงจ่ายเงินเพ่ือเป็นการตอบแทนการให้
ค ามัน่ในการต่อสญัญาอีก 30  ปี เป็นจ านวนเงิน 259 ลา้นบาท ณ วนัท่ีท าสญัญาน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) 
จ ากัด ได้ตกลงจะรับประกันค่าเช่าของโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท ์ 
แก่กองทุน เป็นจ านวนเงิน  107 ล้านบาท  ส าหรับรอบปีบัญชี  2550 และเป็นจ านวนเงิน  164 ล้านบาท 
ต่อปีส าหรับรอบปีบญัชี 2551 ถึง 2554 อีกทั้งกองทุนยงัมีสิทธิซ้ือท่ีดินและอาคารดงักล่าว ดงัน้ี 
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- เม่ือครบก าหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 30 กองทุนสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 405 ลา้นบาท 
- เม่ือครบก าหนดสญัญาการเช่าปีท่ี 60 กองทุนสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าในราคา 984 ลา้นบาท 
 
นอกจากน้ี กองทุนได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท  
เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์จากบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 56 ลา้นบาท 
 
กองทุนได้เข้าท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์กบับริษทั แกรนด ์ 
เมยแ์ฟร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพ่ือการด าเนินการโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์ แมริออท  
เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ เป็นระยะเวลาประมาณ  16 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 
2566 บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จ ากดั จะจ่ายช าระค่าเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นรายเดือนใหแ้ก่กองทุน ในอตัราค่าเช่า
คงท่ีเดือนละ 4 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัตามผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ี กองทุนสามารถใช้
สิทธิต่ออายสุญัญาฉบบัดงักล่าวไดอี้กเป็นระยะเวลา 10 ปี 
 
นอกจากน้ี บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ ากดั ไดว้างหลกัประกนัจ านองของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าและจดัให้
มีการจ าน าหุ้นของบริษัท .แกรนด์.เมย์แฟร์.จ ากัด.ท่ีถือไว้ให้แก่กองทุน.รวมทั้ งบริษัท.แผ่นดินทอง  
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
 

(ข) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษทัจดัการได้รับค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม              
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ค านวณโดยบริษทั
จดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

(ค) ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
ค านวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
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(ง) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษี   
มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ค านวณ
โดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

5 เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
กองทุนไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยใ์นท่ีดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิในการต่อ
อายุสัญญาเช่าไดอี้ก 30 ปี) และซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร์  
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท์ โดยเป็นโครงการของบริษทั โกลเดน้ แลนด์ (เมยแ์ฟร์) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ก)) 
 
ในระหว่างปี  2561 และ  2560 กองทุนได้ให้ผู ้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์ดยใชว้ิธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซ่ึงกองทุนไดป้รับเงินลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นมูลค่ายุติธรรมรวมจ านวน 1,929 ลา้นบาท (2560: 1,932 ล้านบาท) และรับรู้
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนจ านวน 3 ลา้นบาท (2560: ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึน้จ านวน 48 ล้านบาท) 
ในงบก าไรขาดทุน 

 
6 เงนิฝากธนาคาร 

 
 2561 2560 
   อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 จ านวนเงิน  ต่อปี จ านวนเงิน  ต่อปี 
 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)       
ออมทรัพย ์ 60,318  0.375 50,598  0.375 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)       
กระแสรายวนั 2  - 2  - 

รวม 60,320   50,600   
 

เงินฝากธนาคารทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นสกลุเงินบาท 
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7        ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 มูลค่า  2561  2560 
 หน่วยลงทุน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หน่วยลงทุน 9.7902  206,000  2,016,781  206,000  2,026,628 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน          
- จากหน่วยลงทุนละ 9.8380 บาท 
เป็นหน่วยลงทุนละ 9.7902 บาท 

 

0.0478 
   

- 
   

- 
   

- 
  

(9,847) 
- จากหน่วยลงทุนละ 9.7902 บาท 
เป็นหน่วยลงทุนละ 9.6252 บาท 

 
0.1650 

  
- 

  
(33,990) 

   
- 

   
- 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          
-  หน่วยลงทุน  9.6252  206,000  1,982,791  206,000  2,016,781 

          

ทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หน่วยลงทุน 9.7902  206,000  2,016,781  206,000  2,026,628 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน          
- จากหน่วยลงทุนละ 9.8380 บาท 
เป็นหน่วยลงทุนละ 9.7902 บาท 

 

0.0478 
   

- 
   

- 
   

- 
  

(9,847) 
- จากหน่วยลงทุนละ 9.7902 บาท 
เป็นหน่วยลงทุนละ 9.6252 บาท 

 
0.1650 

  
- 

  
(33,990) 

   
- 

   
- 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          
-  หน่วยลงทุน 9.6252  206,000  1,982,791  206,000  2,016,781 

 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 มีมติอนุมติัลดมูลค่าหน่วย
ลงทุนหน่วยละ 0.0478 บาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวจ้าก 9.8380 บาทต่อหน่วย เป็น 9.7902 บาทต่อหน่วย 
เป็นจ านวนเงินรวม 9.85 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2560 
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ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน  เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัลดมูลค่า
หน่วยลงทุนหน่วยละ 0.1650 บาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวจ้าก 9.7902 บาทต่อหน่วย เป็น 9.6252 บาทต่อ
หน่วย เป็นจ านวนเงินรวม 33.99 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2561 

 
 หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   (25,724)  8,140 
บวก การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ     
            ด าเนินงานระหวา่งปี   82,105  30,202 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 8 (40,170)  (64,066) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  16,211  (25,724) 

 
8 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ปี 2561 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน  เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561  มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1950 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 40.17 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2561 

 
ปี 2560 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.111 บาท เป็นเงินทั้ งส้ิน 22.87 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2560 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน  เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 41.20 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2560 
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9 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบดุลประกอบดว้ย  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย เจา้หน้ีอ่ืน รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับ
ล่วงหนา้และเงินประกนัจากสญัญาประกนัรายได ้
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 

กองทุนมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือจากการท่ีคู่สัญญาจะไม่
ปฏิบติัตามสัญญา อย่างไรก็ตาม กองทุนมีนโยบายในการเขา้ท าสัญญากบัคู่สัญญาท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง ดงันั้น
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายอย่างมีสาระส าคญัจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ี
ระบุในสญัญาเคร่ืองมือทางการเงินได ้

 

กองทุนไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการคา้หรือการเกง็ก าไร 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจท าใหก้องทุนมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจัดตามประเภทอตัราดอกเบ้ียและ
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดนับจากวนัท่ีใน
รายงาน ถึงวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบก าหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 

  อตัราดอกเบ้ีย   
  ปรับข้ึนลงตาม  ไม่มีอตัรา   
 อตัราดอกเบ้ีย ราคาตลาด  ดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินฝากธนาคาร 0.375 60,320            -  60,320 
ลูกหน้ีค่าเช่า  -  9,736  9,736 
ลูกหน้ีอ่ืน  -  6  6 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  -  4  4 
รวม  60,320  9,746  70,066 
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  อตัราดอกเบ้ีย   
  ปรับข้ึนลงตาม  ไม่มีอตัรา   
 อตัราดอกเบ้ีย ราคาตลาด  ดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีอ่ืน  -  2,038  2,038 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  -    1,437  1,437 
รวม  -  3,475  3,475 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจัดตามประเภทอตัราดอกเบ้ียและ
ส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดนับจากวนัท่ีใน
รายงาน ถึงวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบก าหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 
  อตัราดอกเบ้ีย   
  ปรับข้ึนลงตาม  ไม่มีอตัรา   
 อตัราดอกเบ้ีย ราคาตลาด  ดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินฝากธนาคาร 0.375 50,600  -  50,600 
ลูกหน้ีค่าเช่า  -  8,714  8,714 
ลูกหน้ีอ่ืน  -  2,204  2,204 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  -  3  3 
รวม    50,600  10,921  61,521 

       
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีอ่ืน  -  2,166  2,166 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  -  681  681 
รวม  -  2,847  2,847 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กองทุน ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้
เม่ือครบก าหนด 
 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคู่สัญญาจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม และกองทุนมีผูเ้ช่าเพียงราย
เดียวและมีความสามารถในการช าระหน้ีดี และเป็นลูกหน้ีค่าเช่าท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น นอกจากน้ี
กองทุนมีเงินมดัจ ารับจากผูเ้ช่าและรายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ดว้ย ดงันั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บ
ความเสียหายจากการเรียกช าระหน้ีอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
กองทุนมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอเน่ืองจากกองทุนได้ด ารงสินทรัพย์ เช่น เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และ
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพ่ือด ารงสภาพคล่อง 
 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

   
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กองทุนไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัในราคาตลาด และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  
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วิธีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการซ้ือ
ขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การค านวณมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสด เป็นตน้ 
 
ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน กองทุนมีการพิจารณาสถานการณ์
ปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือช าระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินแสดง
มูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ใน
ประเภทระยะสั้น 
 

10 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุนซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความ เส่ี ยงของเงินลงทุน สุท ธิใน 
   หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ี 
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือกองทุนส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้กองทุน
คาดวา่จะไดรั้บ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัการ
รับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี 
        
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการ 

โฆษณา  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

 

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่องบการเงิน 
 
ในระหว่างปีกองทุนไดท้ าการประเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรก จากผลการประเมินกองทุนคาดว่าจะไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่อเง่ือนไขการรับรู้รายไดข้องสญัญาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง การเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง  

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน 
 
 


