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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 
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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 


