
 
 
 
 
 

 

 
 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด 
 

งบการเงิน 
และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 



 

  

 

 
 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสดและขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุน
รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด ซึ่งผูบริหารของกองทุนเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับ          
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)   
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่งแสดง
ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน    
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน      
ท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอ
ในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสดและขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดเดียวกัน ของกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโกลด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 
 
 
 

(นิรันดร ลีลาเมธวัฒน) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 2316 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพันธ 2554 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552

(บาท)

สินทรัพย

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,054,793,761 บาท 

ในป 2553 และ 2,034,797,699 ในป 2552) 4, 5 2,228,593,761    2,259,297,699    

เงินฝากธนาคาร 6 13,578,049 17,783,238 

ลูกหน้ีคาเชา 4 51,906,594 50,046,254 

ดอกเบี้ยคางรับ 43,249 20,934 

คาใชจายรอการตัดบัญชี 4, 7 8,792,204 15,064,340 

รวมสินทรัพย 2,302,913,857 2,342,212,465 

หน้ีสิน

เจาหน้ีอ่ืน 4 2,028,512           294,884              

คาใชจายคางจาย 4 1 659 787 839 284 คาใชจายคางจาย 4 1,659,787 839,284 

รวมหน้ีสิน 3,688,299 1,134,168 

สินทรัพยสุทธิ 2,299,225,558 2,341,078,297 

สินทรัพยสุทธิ

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 8 2,060,000,000 2,060,000,000 

กําไรสะสม 8 239,225,558 281,078,297 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 11.1612 บาทตอหนวย ในป 2553 และ

11.3644 บาท ตอหนวย ในป 2552 คํานวณจากจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 206 ลานหนวย) 2,299,225,558 2,341,078,297 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

พื้นที่เฉพาะสวน รอยละของ พื้นที่เฉพาะสวน รอยละของ

ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนเชา จํานวนหนวย ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลคายุติธรรม ที่กองทุนเชา จํานวนหนวย ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

(หนวย) (บาท) (บาท) (หนวย) (บาท) (บาท)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หมายเหตุ 5)

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยประเภทที่ดินพรอม

อาคารโครงการ เดอะ เมยแฟร แมริออท

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

 ที่ตั้ง   60 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี

    เขตปทุมวัน กทม.

เฟอรนิเจอรและอุปกรณ 56,000,000 56,000,000 

คาตอบแทนในการใหคํามั่นในการตอสัญญา 258,800,000 258,800,000 

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 2,014,800,000 2,188,600,000 98.21 2,014,800,000 2,239,300,000 99.11 

เงินลงทนในหลักทรัพย

25522553

เงนลงทุนในหลกทรพย

พันธบัตร

          พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ พ.98/15/53

         CB11104A ครบกําหนด 4 มกราคม 2554 40,000 39,993,761 39,993,761 1.79 - - - -

          พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ พ.116/14/52

          CB10105A ครบกําหนด 3 มกราคม 2553 - - - - 20,000 19,997,699 19,997,699 0.89 

รวมพันธบัตร 40,000 39,993,761 39,993,761 1.79 20,000 19,997,699 19,997,699 0.89 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 39,993,761         39,993,761         1.79 19,997,699         19,997,699         0.89 

รวมเงินลงทุน 2,054,793,761 2,228,593,761 100.00 2,034,797,699 2,259,297,699 100.00 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552

(บาท)

รายไดจากการลงทุน

รายไดคาเชา 4 166,300,000 166,300,000

ดอกเบี้ยรับ 576,326 485,132

รวมรายได 166,876,326 166,785,132

คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ 4 6,183,512 6,207,545

คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 4 742,021 744,905

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 4 1,236,702 1,241,509

คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจําหนาย 4 6,574,825 6,536,250

คาใชจายในการดําเนินการและบริหาร 3,424,051 3,331,093

รวมคาใชจาย 18 161 111 18 061 302รวมคาใชจาย 18,161,111 18,061,302

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 148,715,215 148,723,830

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6,046 -688

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 5 -50,700,000 -7,506,805

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน -50,693,954 -7,507,493

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 98,021,261 141,216,337

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552

(บาท)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 148,715,215 148,723,830

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6,046 -688

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน -50,700,000 -7,506,805

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 98,021,261 141,216,337

การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 9 -139,874,000 -152,852,000

การลดลงสุทธิของสินทรัพยสุทธิระหวางป -41,852,739 -11,635,663

สินทรัพยสุทธิตนป 2,341,078,297 2,352,713,960

สินทรัพยสุทธิส้ินป 2,299,225,558 2,341,078,297

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 98,021,261 141,216,337

รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

   ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

สวนต่ํากวามูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยตัดจําหนาย -452,929 -417,995

คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจําหนาย 6,574,825 6,536,250

รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน -6,046 688

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 50,700,000 7,506,805

การซื้อเงินลงทนุ -1,077,383,880 -987,038,966

การจําหนายเงินลงทุน 1,057,846,793 997,417,665

การเพิ่มขึ้นในลูกหน้ีคาเชา -1,860,340 -3,695,117

การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในดอกเบี้ยคางรับ 22 315 54 530การ (เพมขน) ลดลงในดอกเบยคางรบ -22,315 54,530

การเพิ่มขึ้นในคาใชจายรอการตัดบัญชี -302,689 -271,150

การเพิ่มขึ้นในเจาหน้ีอ่ืน 1,733,628 13,359

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในคาใชจายคางจาย 820,503 -653,856

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 135,668,811 160,668,550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 9 -139,874,000 -152,852,000

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -139,874,000 -152,852,000

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)  - สุทธิ -4,205,189 7,816,550

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 17,783,238 9,966,688

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 6 13,578,049 17,783,238

0 0

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 2552 2551 และสําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที ่4 พฤษภาคม 2550 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2550

2553 2552 2551 2550

(บาท)

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนงวด 11.3644               11.4209               12.0612               -

บวก ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน -                      - - 10.0000               

รายไดจากกิจกรรมลงทุน

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.7219                 0.7219                 0.7241                 0.4292                 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (0.2461)               (0.0364)               (0.5058)               1.6320                 

หัก การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน (0.6790)               (0.7420)               (0.8586)               -

มูลคาสินทรัพยสุทธิสิ้นงวด 11.1612               11.3644               11.4209               12.0612               

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอจํานวนถัวเฉล่ีย

   ของมูลคาสินทรัพยสุทธิสําหรับงวด (รอยละ) 4.24 6.09 1.85 19.82

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิสิ้นงวด (บาท) 2,299,225,558    2,341,078,297    2,352,713,960    2,484,624,656    

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (รอยละ) 0.79 0.78 0.77 1.10

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (รอยละ) 6.43 7.19 6.91 5.23

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

   ระหวางงวดตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (รอยละ)* 50.32 49.70 43.05 93.59

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (บาท) 2,311,220,796    2,319,894,211    2,429,007,720    2,142,329,076    

S

ขอมูลเพิ่มเติม

*  มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวดไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาคืนหรือ

ซื้อคืน และคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยูในระหวางงวด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7
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หมายเหตุ สารบัญ   
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 รายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
6 เงินฝากธนาคาร 

7 คาใชจายรอการตัดบัญชี 
8 สวนของผูถอืหนวยลงทุน 
9 การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
10 เครื่องมือทางการเงิน 
11 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการกองทุนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด “กองทุน” เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุน และไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนกองทุน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการ 
และเปนกองทุนที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมเงินทุนและนําเงินทุนสวนใหญไปลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ .กองทุนไดลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย.คือ.โครงการ.เดอะ        
เมยแฟร แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพารทเมนท 
 

กองทุนจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวของ 
เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญ ซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันรอยละ 33.30 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด เปนบริษัทจัดการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให
แสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคา
ทุนเดิม ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี 
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย    
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ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ใหม ดังนี้ 
 

              ฉบับเดิม                      ฉบับใหม                                 เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101  หนี้สงสัยจะสญูและหนี้สูญ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106  การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะ
ดานการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล
สําหรับเครื่องมอืทางการเงิน 

 

กองทุนไดใชแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2553) เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ระหวางป 2553 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การใชแมบทการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมนี้ไมมี
ผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินของกองทุน 
 

ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไมมีผล
บังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไดออก
และปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 
 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 
  

ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 5  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 10  เครื่องมือทางการเงิน 
 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

 11 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

(ก) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและสินทรัพยถาวรที่ซื้อและ/หรือลงทุนโดยกองทุน รวมถึงท่ีดิน อาคาร เครื่องตกแตง
และติดตั้ง และสินทรัพยอื่นๆ ของกองทุน จะบันทึกในบัญชีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยไมคิดคาเสื่อมราคา บริษัทจัดการกองทุนกําหนดราคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนเริ่มแรกโดยใชราคาทุนจากการซื้ออสังหาริมทรัพย จนกวาจะมีการสอบทานการประเมินหรือ
การประเมินคาทรัพยสินครั้งตอไปโดยใชราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนจะจัดใหมีการประเมินคา
ทรัพยสินทุกสองปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพื่อซื้อและเชาอสังหาริมทรัพย และจัดใหมีการสอบทานการ
ประเมินคาทรัพยสินทุกหนึ่งปนับแตวันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว บริษัทจัดการกองทุนจะไมแตงตั้ง
บริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน
ติดตอกันเกินสองครั้ง 
 

รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดข้ึน 
 

เงินลงทุนในหลักทรัพย 
 

เงินลงทุนในหลักทรัพยแสดงตามมูลคายุติธรรม สําหรับมูลคายุติธรรมของพันธบัตร คํานวณจากอัตราผลตอบแทน
ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลําดับดังนี้ 
 

(ก) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 

(ข) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จาก
บริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย 

(ค) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คํานวณจากแบบจําลอง 
 

สําหรับมูลคายุติธรรมของพันธบัตรท่ีมีอายุต่ํากวา 90 วัน คํานวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสาร
เทากับ 90 วัน ท่ีประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ไดมาสําหรับตราสารที่จะครบกําหนด
อายุภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่ลงทุน 
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รายการกําไรและรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนจะรวมอยูใน
งบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดข้ึน 
 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายในระหวางงวดใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและ     
ออมทรัพย 
 

(ค) ลูกหนี้คาเชา 
 

ลูกหนี้คาเชารายเดือน แสดงตามรายงานคํานวณคาเชา ซึ่งใชวิธีการและอัตราตามที่ระบุในสัญญาเชาชวงท่ีดินและ
อาคาร และสัญญาเชาเฟอรนิเจอรและอุปกรณ 
 

(ง) คาใชจายรอการตัดบัญชี 
 

คาใชจายรอการตัดบัญชีท่ีกําหนดตัดบัญชีคาใชจายภายใน 5 ป ไดแก คาธรรมเนียมในชวงการเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรก เชน คาธรรมเนียมการจัดจําหนายหนวย และคาใชจายอื่นๆ จะทยอยตัดจําหนายเปนคาใชจายตามวิธี
เสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป 
 

คาใชจายรอการตัดบัญชีท่ีกําหนดตัดบัญชีคาใชจายภายใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี ประกอบดวย คาธรรมเนียมบริษัท
ประเมินคาทรัพยสิน คาธรรมเนียมรายปของตลาดหลักทรัพย คาจัดพิมพหนังสือแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ
เอกสารประกอบอื่นๆ ไดเฉลี่ยตัดจําหนายเปนรายวันภายใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี 
 

(จ) เจาหนี้อื่น  
 

เจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ฉ) รายได 
 

กองทุนรับรูรายไดคาเชาและรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคาง 
 

(ช) คาใชจาย 
 

กองทุนรับรูคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
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(ซ) ภาษีเงินได 
 

กองทุนนี้เปนกองทุนท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย จึงไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลบันทึกไว
ในงบการเงินนี้ 

 

 (ฌ) การแบงปนสวนทุน 
 

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละสองครั้ง ดังนี้ 
 

ในกรณีท่ีกองทุนมีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละเกาสิบ
ของกําไรสุทธิประจําป 
 

ในกรณีท่ีกองทุนมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลจากกําไรสะสม ท้ังนี้ กําไรสุทธิและกําไรสะสม
ดังกลาวจะตองเกิดข้ึนจริงจากการหาประโยชนในทรัพยสินของกองทุนโดยไมรวมรายการดังตอไปนี้ 
 

(ก) กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินของ
กองทุน 

(ข) รายจายในการจัดตั้งกองทุนและรายจายในการเสนอขายหนวยลงทุน ท่ีไดบันทึกเปนคาใชจายรอการตัดบัญชี
และทยอยตัดเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากรายจายนั้น 

(ค) การตั้งสํารองคาใชจายหรือการลงทุนในจํานวนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อทรัพยสินของกองทุน 
 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีการ
ปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปนใหไมสามารถจายปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษร 

 
4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับกองทุนโดยมีผูถือหนวยลงทุน
รวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการที่มีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาด
หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 

ความสัมพันธท่ีกองทุนมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในกองทุน หรือ
เปนกิจการที่กองทุนควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกองทุน มีดังนี้ 
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ความสัมพันธท่ีกองทุนมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุมหรือถูกควบคุมโดยกองทุนหรือกิจการ
ท่ีมีรายการบัญชีกับกองทุน มีดังนี้ 
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
 

ลักษณะความสมัพันธ 

บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้  
   ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ไทย เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญ ซึ่งถือหนวยลงทุน
รอยละ 33.01 

บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จํากัด ไทย เปนผูใหเชาท่ีดินและอาคาร 
บริษัท แกรนด เมยแฟร จํากัด ไทย เปนผูเชาชวงท่ีดินและอาคารและเชาเฟอรนิเจอร

และอุปกรณ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไทย เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
   กสิกรไทย จํากัด 

ไทย เปนผูจัดการกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ไทย เปนผูถอืหุนของบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งถอืหุน
รอยละ 99.99 และเปนนายทะเบียนของกองทนุ 

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด 
   (มหาชน) 

ไทย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทรายการอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดคาเชา ตามอัตราที่กําหนดในสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ 
ซื้อเงินลงทุน ตามราคาที่กําหนดในสัญญาหรือราคาที่ตกลงกัน 
คาธรรมเนียมการจัดการ ตามอัตราที่กําหนดในหนังสือช้ีชวน 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอัตราที่กําหนดในสัญญา 
คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ตามอัตราที่กําหนดในสัญญา 
คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจําหนาย ตามจํานวนเงินที่จายจริง 
คาใชจายในการดําเนินการจัดการ ตามจํานวนเงนิที่จายจริง 
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รายการที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กับกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้ 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
รายไดคาเชา 166,300 166,300 
คาธรรมเนียมการจัดการ 6,184 6,208 
คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 742 745 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,237 1,242 
คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจําหนาย 5,843 5,843 
 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้ 
 

 2553  2552 

ลูกหนี้คาเชา (พันบาท) 

บริษัท แกรนด เมยแฟร จํากัด - 5,936 
บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จํากัด 51,907 44,110 

รวม 51,907 50,046 
   

เจาหนี้อื่น    

บริษัท แกรนด เมยแฟร จํากัด 1,774  - 

 1,774  - 
    

คาใชจายคางจาย    

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 1,029 532 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 206 106 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 123 64 

รวม 1,358 702 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

(ก) กองทุนไดเขาทําสัญญาเชาท่ีดินและอาคารกับบริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของ
กันแหงหนึ่ง ในโครงการที่พักอาศัยและธุรกิจที่เกี่ยวของกันของโครงการ เดอะ เมยแฟร แมริออท เอ็กเซคคิว
ทีฟ อพารทเมนท เปนระยะเวลา 30 ป ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2580 โดยบริษัท 
แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญของบริษัท โกลเดน แลนด (เมย
แฟร) จํากัด ไดเขาถือหนวยลงทุนในกองทุน ณ วันที่ทําสัญญา กองทุนไดจายชําระคาเชาทรัพยสินที่เชาเปน
จํานวนเงิน 1,700 ลานบาท ใหแกบริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จํากัด และบริษัทดังกลาวไดใหคํามั่นวาจะ
ใหเชาทรัพยสินอีกเปนระยะเวลา 30 ป โดยกองทุนไดตกลงจายเงินเพื่อเปนการตอบแทนการใหคํามั่นในการ
ตอสัญญาอีก 30 ป เปนจํานวนเงิน 259 ลานบาท ณ วันที่ทําสัญญานี้ บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จํากัด 
ไดตกลงจะรับประกันคาเชาของโครงการ เดอะ เมยแฟร แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพารทเมนท แกกองทุน 
เปนจํานวนเงิน 107 ลานบาทสําหรับรอบปบัญชี 2550 และเปนจํานวนเงิน 164 ลานบาทตอปสําหรับรอบป
บัญชี 2551 ถึง 2554 อีกทั้งกองทุนยังมีสิทธิซื้อท่ีดินและอาคารดังกลาว ดังนี้ 

 

- เมื่อครบกําหนดสัญญาการเชาปท่ี 30 กองทุนสามารถใชสิทธิท่ีจะซื้อทรัพยสินที่เชาในราคา 405 ลานบาท 

- เมื่อครบกําหนดสัญญาการเชาปท่ี 60 กองทุนสามารถใชสิทธิท่ีจะซื้อทรัพยสินที่เชาในราคา 984 ลานบาท 
 

นอกจากนี้ กองทุนไดเขาทําสัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอรและอุปกรณในโครงการ เดอะ เมยแฟร แมริออท เอ็ก
เซคคิวทีฟ อพารทเมนท จากบริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จํากัด เปนจํานวนเงิน 56 ลานบาท 
 

กองทุนไดเขาทําสัญญาเชาชวงท่ีดินและอาคารและสัญญาเชาเฟอรนิเจอรและอุปกรณกับบริษัท แกรนด เมย
แฟร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง เพื่อการดําเนินการโครงการ เดอะ เมยแฟร แมริออท เอ็กเซค
คิวทีฟ อพารทเมนท เปนระยะเวลาประมาณ 16 ป ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2566 
บริษัท แกรนด เมยแฟร จํากัด จะจายชําระคาเชาทรัพยสินที่เชาเปนรายเดือนใหแกกองทุน ในอัตราคาเชาคงที่
เดือนละ 4 ลานบาท และคาเชาแปรผันตามผลการดําเนินงานของบริษัทดังกลาว ท้ังนี้ กองทุนสามารถใชสิทธิ
ตออายุสัญญาฉบับดังกลาวไดอีกเปนระยะเวลา 10 ป 
 

นอกจากนี้ บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จํากัด ไดวางหลักประกันจํานองของทรัพยสินที่ใหเชาและจัดให
มีการจํานําหุนของบริษัท .แกรนด .เมยแฟร .จํากัด. ท่ีถือไวใหแกกองทุน.รวมท้ังบริษัท.แผนดินทอง           
พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) คํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
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(ข) คาธรรมเนียมการจัดการ 
 

บริษัทจัดการไดรับคาธรรมเนียมเปนรายเดือน ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม              
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ไมต่ํากวา               
3 ลานบาท ตอป คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
 

(ค) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
 

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนไดรับคาธรรมเนียมเปนรายเดือน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.05 ตอป (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
 

(ง) คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมเปนรายเดือน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.075 ตอป (ไมรวมภาษี   
มูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน คํานวณ
โดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
 

5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

กองทุนไดลงทุนในสิทธิการเชาในที่ดินและอาคาร (สัญญาเชาระยะเวลา 30 ป โดยมีสิทธิในการตออายุสัญญาเชาได
อีก 30 ป) และซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ เมยแฟร แมริออท              
เอ็กเซคคิวทีฟ อพารทเมนท โดยเปนโครงการของบริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุ 4 (ก)) 
 

ในระหวางป 2553 และ 2552 กองทุนไดใหผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยใช
วิธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งกองทุนไดปรับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยให
เปนมูลคายุติธรรมรวมจํานวน 2,189 ลานบาท (2552: 2,239 ลานบาท) และรับรูขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงิน
ลงทุนจํานวน 50.7 ลานบาท (2552: 7.5 ลานบาท) 
 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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6 เงินฝากธนาคาร 
 

 2553 2552 

   อัตราดอกเบี้ย   อัตราดอกเบี้ย 

 จํานวนเงิน  ตอป จํานวนเงิน  ตอป 

 (พันบาท)  (รอยละ) (พันบาท)  (รอยละ) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)      
ออมทรัพย 274 0.250 6,983 0.250 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ     
ออมทรัพย 13,298 1.270 10,692 0.540 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)     
ออมทรัพย 6 0.850 108 0.600 

รวม 13,578  17,783  
 

เงินฝากธนาคารทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุลเงินบาท 
 

7 คาใชจายรอการตัดบัญชี 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
ราคาทุน   

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 33,908 33,637 
เพิ่มข้ึน 303 271 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 34,211 33,908 
   

คาตัดจําหนายสะสม   

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 18,844 12,308 
คาตัดจําหนายระหวางป 6,575 6,536 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 25,419 18,844 
   

มูลคาสุทธิทางบัญชี   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 8,792 15,064 

 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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8 สวนของผูถือหนวยลงทุน 
 

 มูลคา  2553  2552 

 หนวยลงทุน  จํานวนหนวย  จํานวนเงิน  จํานวนหนวย  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (พันหนวย / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน 10  206,000 2,060,000  206,000 2,060,000 
        

ทุนที่ไดรับจากผูถือ        

   หนวยลงทุน 10  206,000 2,060,000  206,000 2,060,000 
 

 หมายเหตุ 2553  2552 

  (พันบาท) 

กําไรสะสม     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม   281,078 292,714 
บวก การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการ    
            ดําเนินงานระหวางป   98,021 141,216 
หัก การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 9 (139,874) (152,852) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  239,225 281,078 

 
9 การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

 

ป 2553 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 มีมติอนุมัติการจัดสรร
กําไรเปนเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.373 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 77 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในระหวางป 2553 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.306 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 63 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหนวย
ลงทุนในระหวางป 2553 
 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ป 2552 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 มีมติอนุมัติการจัดสรร
กําไรเปนเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.372 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 77 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในระหวางป 2552 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.37 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 76 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหนวย
ลงทุนในระหวางป 2552 
 

10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด สินทรัพยทางการเงินท่ีอาจทําใหกองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ไดแก พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญา
ใชเงิน 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงท่ีลูกหนี้คาเชาไมสามารถชําระหนี้แกกองทุน ตามเงื่อนไขที่ตกลงไวเมื่อ
ครบกําหนด 
 

มูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ังสอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถตอรองราคากันไดอยางอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมี
ความเกี่ยวของกัน ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน กองทุนรวมมีการ
พิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชําระหนี้สินภายใตเครื่องมือทางการเงิน ซึ่ง
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ตามที่ปรากฏ
ในงบการเงินมีมูลคาท่ีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 

11 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติการจัดสรร
กําไรเปนเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.4366 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 90 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในวันที่ 18 มีนาคม 2554 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ 
วันที่รายงาน เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้  
 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เรื่อง 

ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2553) การนําเสนองบการเงิน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2553) งบกระแสเงินสด 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2553) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2553) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2553) สัญญาเชา 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2553) รายได 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2553)   ตนทุนการกูยืม 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2553)   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ

กัน 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2553) งบการเงินระหวางกาล 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2553) การดอยคาของสินทรัพย 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2553) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย

ท่ีอาจเกิดข้ึน 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2553) สนิทรัพยไมมีตัวตน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2553) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2553) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ

ดําเนินงานที่ยกเลิก 
2554 

 

ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีตองบการเงินของกองทุน 
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