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สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2554 ของกองทุน

รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ภายใต้การจัดการของบริษัทสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่  

วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงาน

ประจำปีฉบับนี้ประกอบด้วย รายละเอียดการลงทุน รายงานผลการดำเนินการ รายละเอียด  

ทรัพย์สิน ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุน และงบการเงินที่  

ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ในรายงานประจำปีฉบับนี้ก็ยังได้นำเสนอ  

ข้อมูลสภาวะตลาดธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลของธุรกิจเซอร์วิส  

อพาร์ทเม้นท์โดยรวมในปี 2554 ที่ผ่านมาอีกด้วย  

 ปี 2554 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยเผชิญกับหลากหลายปัจจัยลบเข้ามากระทบอย่างต่อเนื่อง   

เริ่มตั้งแต่อุทกภัยในภาคใต้ช่วงต้นปี สึนามิในญี่ปุ่นเดือนมีนาคมที่กระทบกับห่วงโซ่อุปทานการผลิต 

การยบุสภาเพือ่เลอืกตัง้ใหมช่ว่งกลางป ี และอทุกภยัครัง้รนุแรงในชว่งเดอืนกนัยายน – พฤศจกิายน 

ได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่าร้อยละ 3 ของจีดีพี ส่งผล  

ให้กระทบต่อเศรษฐกิจไทยปี 2554 ให้ขยายตัวลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.1 เทียบกับเติบโตร้อยละ 7.8 

ในปี 2553 จัดว่าเป็นอัตราการขยายตัวในระดับต่ำสุดในอาเซียน โดยในไตรมาสแรก แม้ว่า

เศรษฐกิจขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนแต่ยังคงขยายตัวต่อเนื่องทั้งจากอุปสงค์  

ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการส่งออก การท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน 

ตลอดจนเม็ดเงินจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องถึงไตรมาสสอง ที่เศรษฐกิจไทย

ยังคงขยายตัวในอัตราชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 2.7จากร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อน สาเหตุจาก  

เหตุภัยพิบัติรุนแรงในญี่ปุ่นซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการจ้างงานในหมวดรถยนต์และ

เครื่องใช้ ไฟฟ้าจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบชั่วคราว รวมทั้งส่งกระทบต่อไปยังการขยายตัว  

ของการใช้จ่ายและการลงทุนที่ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคง  

ขยายตัวต่อเนื่อด้วยแรงหนุนจากภาคบริการที่ขยายตัวดี ภาวะการจ้างงานและรายได้เกษตรที่ยัง

คงดีต่อเนื่อง ในไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.7 ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน

ขัดข้องผลจาภัยพิบัติในญี่ปุ่นเริ่มคลี่คลายลง แม้จะมีความกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

จากปัญหาหนี้สินยุโรปและสหรัฐฯแต่การส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยที่ยังคงขยายตัวดีต่อ

เนื่องยังคงช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่การบริโภคเริ่มเติบโตชะลอลงเนื่องจาก  

ภาวะอุทกภัยให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางเกษตรและกำลังซื้อในส่วนภูมิภาค ประกอบ  
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กับการคาดการณ์เงินเฟ้อและต้นทุนยังมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้นจากแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะมี  

การปรับค่าแรงขั้นต่ำแบบก้าวกระโดด เงินเดือนปริญญาตรี และการรับจำนำราคาข้าวที่ราคาสูง

กว่าราคาตลาดราว 50% ส่งผลให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย เพื่อดูแลเงินเฟ้อที่มีโอกาสขยับเกินกรอบเป้าหมายที่ร้อยละ 3.0 ได้ในอนาคต สำหรับใน

ไตรมาสสดุทา้ยของป ีเศรษฐกจิไทยหดตวัลงรอ้ยละ 9 จากปกีอ่น หรอืรอ้ยละ 10 จากไตรมาสกอ่นหนา้ 

ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งรุนแรงสุดนับจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 โดยเป็นผลจากอุทกภัยครั้งรุนแรง

และเป็นเวลานานในพื้นที่ภาคกลางได้สร้างความเสียหายกับหลายภาคส่วน ทั้งภาคการผลิต

อุตสาหกรรม การเกษตร และภาคบริการให้เกิดการหยุดชะงักลงชั่วคราว อีกทั้งทรัพย์สินและ

เครื่องจักรเสียหายต้องหยุดดำเนินการและต้องกลับมาฟื้นฟูกันใหม่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย 

อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม เครื่องชี้เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นในหลายภาคส่วน  

เนื่องจากปัญหาการขนส่งและการขาดแคลนวัตถุดิบเริ่มบรรเทาลง แต่ยังคงไม่กลับสู่สภาวะปกติ  

 นกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศในป ี2554 มจีำนวน 19.1 ลา้นคน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.84 จากปกีอ่น 

สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักโรงแรมที่ปรับเพิ่มขึ้นในทุกภาคโดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้  

จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากจีน รัสเซีย และอินเดีย เนื่องจากเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี 

ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักลดลง เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ  

ส่งผลให้สัดส่วนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มดังกล่าวต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหมดที่เดินทาง

มาในไทยลดลงจากร้อยละ 33.2 ในปีก่อนเป็นร้อยละ 30.9 ในปีนี้ ส่วนมหาอุทกภัยที่แผ่ขยาย  

สู่พื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลง 

อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงในเดือนธันวาคม จำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มปรับ  

เข้าสู่ภาวะปกติ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวของไทย สำหรับตลาดธุรกิจ  

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในปี 2554 ที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณว่าตลาดของเซอร์วิสอพาร์เม้นท์ได้ผ่าน

ระดับต่ำสุดแล้ว โดยมีอัตราการเช่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าหลายๆ ปีที่ผ่านมา ที่ร้อยละ 81.1 และ

อัตราค่าเช่าเริ่มปรับตัวขึ้นได้สูงกว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่เคยได้รับในปี 2552 และ 2553 นอกจากนี้ 

จำนวนอุปทานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตมีจำนวนลดลงส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจมีแนวโน้ม  

ที่จะเบาบางลง อย่างไรก็ดี ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ยังคงต้องเผชิญการแข่งขันกับธุรกิจโรงแรม 

ที่มีการลดระดับอัตราค่าเช่า และหันมาทำตลาดระยะยาวมากขึ้น  
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 ทั้งนี้ ในปี 2554 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ มีผลการดำเนินงานโดยมี

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 2,331.07 ล้านบาท คิดเป็น

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธติอ่หนว่ยเทา่กบั 11.3158 บาท โดยในรอบระยะเวลาตัง้แต ่วนัที ่1 มกราคม 2554 

ถึง 31 ธันวาคม 2554 กองทุนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 167.52 ล้านบาท ในขณะเดียวกันกองทุนมีค่าใช้จ่าย

ทัง้สิน้ 18.10 ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการลงทนุสทุธสิำหรบัรอบระยะเวลาดงักลา่ว 149.42 ลา้นบาท 

ทั้งนี้ กองทุนมีรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจำนวน 42.40 ล้านบาท ทำให้ในปี 2554 

กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 191.82 ล้านบาท 

 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ที่ ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้

บริการที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บลจ. กสิกรไทย จำกัด 
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รายงานของบริษัทจัดการเกี่ยวกับสภาวะตลาดของเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ปี 2554 
 

ตลาดเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานคร 

 ปี 2554 เป็นปีที่ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นจากปี 2553 ที่มีปัจจัยลบ

หลายด้านส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม แม้ว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่เกิดเหตุการณ์  

อุทกภัยรุนแรง กลับส่งผลให้ผลประกอบการของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในเขตชั้นในของ

กรุงเทพมหานครในช่วงระยะเวลาดังกล่าวปรับตัวดียิ่งขึ้นจากการให้เช่าเป็นที่พักชั่วคราว 

เหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวยังส่งผลให้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี มีจำนวนผู้ โดยสารที่เดินทาง  

มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลดลงถึงร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

แต่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในเขตกรุงเทพมหานครก็ยังคงสามารถรักษาระดับอัตราการเข้าพัก  

เฉลี่ยไว้ ได้สูงถึง 81.1% อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการแข่งขันจากธุรกิจโรงแรมในอนาคต 

รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลก แนวโน้มสภาพตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โดยรวมในระยะยาว  

ยังคงทรงตัว 
 

อุปทานของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท ์

 ปี 2554 เป็นปีที่มีอุปทานของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เข้าสู่ตลาดลดลงเมื่อเทียบกับหลายๆ ปี  

ที่ผ่านมา โดย ณ สิ้นปี 2554 มีจำนวนอุปทานของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน

จำนวนรวมทั้งสิ้น 15,042 หน่วย เพิ่มขึ้นเพียง 562 หน่วย หรือ 3.9% จากจำนวน 14,480 หน่วย

ในปี 2553 โดยในจำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ เป็นจำนวนห้องพักของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

เกรดเอ 401 หน่วย (71.35% ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด หรือ เพิ่มขึ้น 5.7% ของเซอร์วิส  

อพาร์ทเม้นท์ในระดับเดียวกัน) และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เกรดบี จำนวน 161 หน่วย (28.65% 

ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด หรือ เพิ่มขึ้น 2.16% ของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ระดับเดียวกัน)   

ส่งผลให้ ณ สิ้นปี มีจำนวนห้องพักของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เกรดเอ และ เกรดบี จำนวนทั้งสิ้น 

7,435 หน่วย และ 7,607 หน่วย ตามลำดับ 
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Supply of Serviced Apartments in Downtown Bangkok by Area, 2006-Q4 2011 
 

 Year Sukhumvit Silom/ Central Riverside/ Pathumwan Other Total % Change 

   Sathon Lumpini Rama III    Y-o-Y 

2006 4,696 1,866 1,481 735   8,778 9.6% 

2007 5,850 2,045 2,007 735   10,637 21.2% 

2008 6,621 1,779 2,086 735 497  11,718 10.2% 

2009 7,305 2,087 2,205 730 497  12,824 9.4% 

2010 8,305 2,087 2,442 730 595 321 14,480 12.9% 

2011 8,816 2,087 2,493 730 595 321 15,042 3.9% 

1Q 2011 8,509 2,087 2,442 730 595 321 14,684 6.4% 

2Q 2011 8,521 2,087 2,493 730 595 321 14,747 6.3% 

3Q 2011 8,600 2,087 2,493 730 595 321 14,826 5.4% 

4Q 2011 8,816 2,087 2,493 730 595 321 15,042 3.9% 
% Change 2.5% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.5% 

 Q-o-Q  

% Change 6.2% 0.00% 2.1% 0.00% 0.00% 0.00% 3.9% 

 Y-o-Y   
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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Other
 2.10%

Riverside /
Rama III 4.90%

Pathumwan
 4.00% Silom /Sathorn

 13 .90%

Central 
Lumpini 

16.60%

Sukhumvit
 58 .60%

Total Supply in Downtown Bangkok, Q4 2011 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

Supply of Grade A and B Serviced Apartment by Area, 4Q 2011 
 

 Location Total Grade A Grade B Market Share  

Silom/Sathorn 2,087 1,067 1,020 13.9% 

Central Lumpini 2,493 2,020 473 16.6% 

Sukhumvit 8,816 4,122 4,694 58.6% 

Riverside/Rama III 730 - 730 4.9% 

Pathumwan 595 98 497 4.0% 

Other  321 128 193 2.1% 

GRAND TOTAL 15,042 7,435 7,607 100%  
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

 
 บริเวณสุขุมวิท ยังคงเป็นย่านที่ ได้รับความนิยมของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โดยมี  

ส่วนแบ่งถึง 58.6% ของตลาดทั้งหมด รองลงมาได้แก่ย่านลุมพินี และย่านบริเวณสาทร ที่มี  

ส่วนแบ่งตลาด 16.6% และ 13.9% ตามลำดับ ส่วนในย่านพระรามสาม ได้รับความนิยมน้อยกว่า

ย่านอื่นๆ เนื่องจากผู้ประกอบการเข้าใจดีว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลือกที่จะพักอาศัยในทำเลที่มี  

ความสะดวกสบายกว่า ทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานบันเทิง ร้านอาหาร และการเดินทาง 
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 เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เกรด เอ มีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด (49.4%) ซึ่งส่วนมาก  

ตั้งอยู่บริเวณสุขุมวิท ในขณะที่ ใจกลางเมืองบริเวณลุมพินี มีเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เกรด เอ   

เป็นสัดส่วนมากที่สุดถึง 81% ของจำนวนเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในบริเวณนั้น เนื่องจาก  

เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจซึ่งแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์การค้า และสถานฑูต 
  

Supply of Serviced Apartments in Downtown Bangkok, 2000 - 4Q 2011 
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ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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 จำนวนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศมีแนวโน้มลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจโลก 

และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย โดย ณ สิ้นปี 2554 ตัวเลขแรงงานชาวต่างชาติ  

ในไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 100,641 คน ลดลง 6.9% จากจำนวนแรงงานชาวต่างชาติในปี 2553   

โดยแบ่งเป็นแรงงานที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 57,307 คน และอีกจำนวน 43,334 คน

เป็นแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด 

Number of Expatriates in Thailand  

 Year Bangkok Region Total  

 2001 35,665 15,703 51,368 

 2002 40,132 29,232 69,364 

 2003 44,166 35,415 79,581 

 2004 49,794 40,726 90,520 

 2005 55,923 45,188 101,111 

 2006 61,058 51,736 112,794 

 2007 65,651 57,252 122,903 

 2008 76,052 64,225 140,277 

 2009 60,554 44,830 105,384 

 2010 61,032 47,085 108,117 

 Q1 2011 54,098 41,361 95,459 

 Q2 2011 54,404 41,787 96,191 

 Q3 2011 55,699 43,120 98,819 

 Q4 2011 57,307 43,334 100,641  
ที่มา : กรมแรงงาน 

 ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวของไทยเริ่มฟื้นตัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในปีก่อนหน้า  

โดยในปี 2554 ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยสูงเป็นประวัติการณ์โดยมี

จำนวนถึง 19,098,323 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.84 จากการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากประเทศ

เศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และรัสเซีย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

หน้าถึง 44.8% และ 46.7% ตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศนี้รวมกันแล้วคิดเป็น

สัดส่วนถึง 13.3% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด และมากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากแถบ  

อเมริกาและเอเชียใต้รวมกัน 
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 อย่างไรก็ดี ปัญหาเศรษฐกิจโลกยังคงส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก  

กลุ่มประเทศในยุโรป และทวีปอเมริกามีอัตราการเติบโตลดลง ส่งผลให้สัดส่วนนักท่องเที่ยวจาก

กลุ่มดังกล่าวต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหมด ลดลงจากร้อยละ 33.2 ในปีก่อน   

เป็นร้อยละ 30.9 ในปีนี้ 
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ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว  

International Tourist Arrivals in Thailand by Region, Q4 2011 
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ปริมาณการเข้าพักและอัตราการเข้าพัก (Take-up and Occupancy Rate)  

 ปริมาณการเข้าพักของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในทุกบริเวณของกรุงเทพมหานครมีอัตราที่  

เพิ่มขึ้น จาก 9,738 หน่วยในไตรมาสสสุดท้ายของปี 2553 เป็น 12,196 หน่วย ในไตรมาสสุดท้าย

ของปนีี ้ หรอืเพิม่ขึน้ 25.4% แมว้า่ในชว่งไตรมาสสดุทา้ยของปจีะมเีหตกุารณอ์ทุกภยั ทัง้นี ้ ปรมิาณ

การเข้าพักในไตรมาสสุดท้ายของปีดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการหาที่พักอาศัยชั่วคราว

ระหว่างน้ำท่วม 

 เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในย่านปทุมวันมีปริมาณการเข้าพักเติบโตสูงกว่าย่านอื่นๆ (40.5%) 

เมื่อเทียบปีต่อปี ตามด้วยบริเวณสุขุมวิท และสีลม/สาทร ที่ 25.4% และ 25.2% ตามลำดับ   

ในขณะที่บริเวณริมแม่น้ำและพระรามสาม มีปริมาณการเข้าพักเติบโตน้อยที่สุดเพียง 8.3% 

เนื่องจากไม่ใช่บริเวณที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว อีกทั้งจากเหตุการณ์น้ำท่วม  

ที่ผ่านมายังอาจทำให้ผู้เช่าต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงในการพักอาศัยในบริเวณนี้เพิ่มเติมในอนาคต

ด้วย 

 Take-up of Serviced Apartments by Area, 2008-2011  
 Location 2008 2009 2010 2011 %Change 
     Q1 Q2 Q3 Q4  Y-o-Y  
Sukhumvit 5,294 5,917 6,079 6,351 7,069 7,333 7,624 25.4% 
Silom/ 
 Sathorn 1,168 1,567 1,358 1,380 1,466 1,528 1,699 25.2% 
Central 
 Lumpini 1,198 1,534 1,362 1,459 1,604 1,764 1,668 22.4% 
Riverside/ 
 Rama III 492 473 415 425 480 452 449 8.3% 
Pathumwan 318 402 364 399 426 468 511 40.5% 
Other  - - 161 189 230 259 244 51.5%  
TOTAL  8,470 9,893 9,738 10,203 11,276 11,805 12,196 25.2%  
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services  

 เมื่อพิจารณารายไตรมาส จะเห็นได้ว่าปริมาณการเข้าพักของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  

เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ตั้งแต่ไตรมาสแรก และลดลงบ้างในบางบริเวณในไตรมาสที่สี่ ในปีนี้จึงเห็น

อัตราการเข้าพักเติบโตขึ้นจากอัตรา 67.3% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 เป็น 81.1%   

ในไตรมาสสุดท้ายของปี 
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Supply, Demand, and Occupancy Rates of Serviced Apartments in 
Downtown Bangkok, 2001-4Q 2011  

 Supply Take-up Occupancy Change* 

 Rate Q-o-Q Y-o-Y  

 2001 6,067 5,060 83.4% 1.0% 7.8% 

 2002 6,112 5,324 87.1% 0.1% 3.7% 

 2003 7,096 5,956 83.9% 4.4% -3.2% 

 2004 7,780 6,976 89.7% 6.5% 5.7% 

 2005 8,007 7,036 87.9% -0.5% -1.8%  

 2006 8,778 7,303 83.1% 2.2% -4.8% 

 2007 10,637 8,105 76.2% -3.5% -6.9% 

 2008 11,718 8,470 72.3% -2.5% -3.9% 

 2009 12,824 9,893 77.1% 3.6% 4.9% 

 2010 14,480 9,738 67.3% 2.9% -9.8%  

 1Q11 14,684 10,203 69.5% 2.2% -1.8% 

 2Q11 14,747 11,276 76.5% 7.0% 17.0% 

 3Q11 14,826 11,805 79.6% 3.2% 15.2% 

 4Q11 15,042 12,196 81.1% 1.5% 13.8%   
Note : *Change in percentage points is calculated as occupancy (t) – Occupancy (t-1). 
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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Supply, Demand, and Occupancy Rates of Serviced Apartments, 2001 -4Q 2011 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services  

 เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในบริเวณสุขุมวิทมีอัตราการเช่าสูงเป็นอันดับหนึ่งที่ 86.5% ส่วน  

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในเขตปทุมวันมีอัตราการเช่าปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน โดยมี  

อัตราการเช่าที่ 85.9% จากการที่ในย่านนี้มีอุปทานน้อย ในขณะที่บริเวณใจกลางเมืองย่านลุมพินี 

แม้ว่าจะมีปริมาณการเข้าพักเติบโตเพิ่มขึ้นมากถึง 22.4% จากปีก่อน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ

จำนวนอุปทานในบริเวณทำให้มีอัตราการเช่าเฉลี่ยเหลือเพียง 66.9% 

Supply, Demand, and Occupancy Rates of Serviced Apartments by Area, 4Q-2011  

 Location Supply Take-up Occupancy Rate
 %Change %Change 

     QoQ YoY 

Silom/ Sathon 2,087 1,699 81.4% 8.2% 16.4%  

Central 2,493 1,668 66.9% -3.9% 11.1%  

Lumpini  

Sukhumvit 8,816 7,624 86.5% 1.2% 13.3% 

Riverside/ 730 449 61.5% -0.5% 4.7% 

Rama III  

Pathumwan 595 511 85.9% 7.2% 24.8% 

Other 321 244 76.0% -4.8% 25.9% 

GRAND TOTAL 15,042 12,196 67.3% 1.5% 13.8%  
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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 จากการทีอ่ตัราการเชา่ของเซอรว์สิอพารเ์มน้ทโ์ดยรวมมกีารปรบัตวัสงูขึน้ ผลกัดนัใหอ้ตัราคา่เช่า
ของเซอร์วิสอพาร์เม้นท์เกรด เอ มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็น 1,082 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือ
เพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กับปีก่อนหน้า ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าตลาด
ของเซอร์วิสอพาร์เม้นท์ได้ผ่านระดับต่ำสุดแล้ว โดยในปี 2554 เซอร์วิสอพาร์เม้นท์เกรด เอ ใน
เขตกรุงเทพมหานครมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,052 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  
จากอัตรา 994 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปี 2553 และ 980 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  
ในปี 2552 
 โดยเซอรว์สิอพารเ์มน้ทใ์นยา่นลมุพนิมีอีตัราคา่เชา่สงูสดุในป ี2554 ที ่1,130 บาทตอ่ตารางเมตร
ต่อเดือน รองลงมาได้แก่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในบริเวณสุขุมวิท ที่ 1,085 บาทต่อตารางเมตร  
ต่อเดือน และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในบริเวณสีลมและสาทร ที่ 940 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ซึ่งเป็นการเพิ่มของอัตราค่าเช่าไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับสองบริเวณแรก    

Average Achieved Rents of Grade A Serviced Apartments (all types) by Area, 2001-4Q 2011  

 Year Silom/Sathorn Central Lumpini Sukhumvit Average  

 2001 733 914 935 861 
 2002 814 931 949 898 
 2003 837 953 892 894 
 2004 851 1,000 926 926 
 2005 1,055 1,052 1,015 1,041 
 2006 906 1,109 1,123 1,046 
 2007 966 1,189 1,056 1,071 
 2008 995 1,249 1,161 1,135 
 2009 876 1,005 1,061 980 
 2010 924 1,019 1,040 994 
 2011 940 1,130 1,085 1,052 
 1Q11 923 1,038 1,031 997 
 2Q11 933 1,145 1,084 1,054 
 3Q11 944 1,190 1,089 1,074 
 4Q11 962 1,146 1,137 1,082 
% Change Q-o-Q 2.0% -3.7% 4.4% 0.7% 
% Change Y-o-Y 3.6% 11.8% 6.7% 7.5%  

 หน่วย: บาท/ตารางเมตร/เดือน 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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Achieved Rents of Grade A Serviced Apartments by Area, 2001-4Q 2011 

 
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services  

Average Achieved Rents/m2 of Grade A Units by Area and Room Type, 4Q 2011  

 Room Type Sukhumvit Silom/Sathon Central Lumpini 

 Q4 2010 Q4 2011 Q4 2010 Q4 2011 Q4 2010 Q4 2011  

 Studio 1,311 1,293 1,069 - 1,355 1,569 

 One-bedroom 1,057 1,163 1,073 1,009 1,016 1,159 

 Two-bedroom 934 1,035 808 830 937 951  
 หน่วย: บาท/ตารางเมตร/เดือน 
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services  

แนวโน้มในปี 2555 

 จากการประมาณการของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส จำนวนอุปทานในปี 2555 จะเพิ่มขึ้น  

อีกเพียง 271 หน่วย ซึ่งการชะลอตัวลงของอุปทานสะท้อนสภาวะการแข่งขันจากตลาดโรงแรม  

ที่เพิ่มมากขึ้น จากการที่โรงแรมเริ่มหันมาทำตลาดสำหรับผู้พักอาศัยระยะยาว ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

คาดว่าจะมี 3 โครงการเซอร์วิสอพาร์ททเม้นท์เกรด เอ ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการ

ในครึ่งปีแรกของปี 2555 มีจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 227 หน่วย โดย 2 ใน 3 ของโครงการดังกล่าว  

ตั้งอยู่ในบริเวณลุมพินี จึงอาจคาดได้ว่าในบริเวณนี้จะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผล

ในทางลบกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในย่านนี้ ได้ ส่วนเซอร์วิส  

อพาร์ทเม้นท์เกรด บี ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งหมดตั้งอยู่ในบริเวณสุขุมวิท 
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Supply of Serviced Apartments, 2004-2012F 
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ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

Future Serviced Apartment Projects in Downtown Bangkok, 4Q 2011  

 Project Name Location Total Completion  Status  
   Units Date 

Grade A  
The Oriental Wireless Road 145 2012 Decoration 
 Residence 
Sivatel Wireless Road 10 Q1 2012 Decoration 
Le Meridien Suvarnabhumi Airport 72 Q1 2012 Construction 
 Suvarnabhumi Golf 
 Resort & Spa  
Total Grade A 2012  227 
Grade B 
Grand Miami Sukhumvit Soi 47 44 2012 Decoration 
G.M. Serviced Sukhumvit Soi 20 N/A 2012 Construction 
 Apartment  
Total Grade B 2012  44 
GRAND TOTAL  271 
 (A AND B)  

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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 แนวโนม้ธรุกจิเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์ ในระยะยาวรวมทัง้ในป ี 2555 นี ้ คาดวา่จะอยู่ในชว่งการปรบั
ตัวขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากแรงกดดันด้านอุปทานที่ลดลงและอุปทานใหม่มีจำนวนจำกัด 
จำนวนแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยมีแนวโน้มคงที่หรือเพิ่มขึ้นไม่มากนัก รวมทั้งจำนวน  
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ อุปสงค์จากนักท่องเที่ยวจะตอ้งเผชญิกบั
การแขง่ขนัจากธรุกจิโรงแรมทีค่าดวา่จะเขม้ขน้ขึน้เนือ่งจากมีโรงแรมทีก่อ่สรา้งใหม่และจะเปิดดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าของตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โดยรวมที่อาจ
ปรับตัวขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ตาม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์มีข้อได้เปรียบเหนือโรงแรมเนื่องจากมีฐานผู้เช่า
ระยะยาวที่ค่อนข้างมั่นคงจากอัตราค่าเช่าของผู้เช่าระยะยาว และเบี้ยเลี้ยงของชาวต่างชาติยังไม่มีแนว
โน้มลดลง 
 ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในปี 2555 ไดแ้ก่
ความสามารถของภาครัฐในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนต่างชาติภายหลังเหตุปัจจัยลบต่าง  ๆ  
ในปีที่ผ่านๆ มา ให้ยังคงปักหลักการลงทุนอยู่ ในประเทศต่อไป และสร้างความมั่นใจในการเลือก  
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำหรับผู้ลงทุนรายใหม่  
ผลการดำเนินงานของ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ ของกองทุน 
 ในปี 2554 ที่ผ่านมา แม้ว่าอุปสงค์ของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์จะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่สิ้นสุด ภัยพิบัติที่ญี่ปุ่น   
ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจที่มีการจ้างแรงงานชาวต่างชาติซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเซอร์วิส  
อพาร์ทเม้นท์ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทำให้จำนวนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงาน  
ในประเทศมีจำนวนที่ลดลง อีกทั้งยังเกิดอุทกภัยในประเทศในไตรมาสสุดท้ายของปี แต่ธุรกิจ  
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โดยรวมกลับมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยปริมาณการเข้าพัก  
ของกลุม่เซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์ณ สิน้ป ี 2554 มจีำนวนรวมทัง้สิน้ 12,196 หนว่ย เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนั  
ของปีที่แล้วถึง 25.24%แสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ธุรกิจได้เริ่มต้นฟื้นตัวสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ดี  
การฟื้นตัวเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเริ่มต้นในบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  
เกรด บี ที่ ได้รับผลดีจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และรัสเซีย ดังมีอัตราการเช่า  
เฉลี่ยสูงถึง 85.5% ในขณะที่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เกรด เอ มีอัตราการเช่าเฉลี่ยทั้งปีเพียง 76.5%   
โดยเฉพาะเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เกรด เอ ในบริเวณลุมพินีที่มีอัตราการเช่าเฉลี่ยเพียง 68.2% 
 ในส่วนของอัตราค่าเช่าเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสัญญาณของ  
การฟื้นตัวจากอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าไม่มากนักที่ 5.8% โดยอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของ  
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในย่านลุมพินีซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ 
อพาร์ทเม้นท์ ของกองทุน มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยของปี 2553 ที่ 1,019 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน เป็น 1,130 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือสูงขึ้นร้อยละ 10.89 
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 สำหรับการดำเนินงานของ โครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ ในปี
ที่ผ่านมานั้น ผู้บริหารโครงการยังคงใช้กลยุทธ์ทางการแข่งขันโดยการรักษาระดับอัตราค่าเช่าต่อเนื่อง
จากปกีอ่นหนา้เพือ่รกัษาฐานลกูคา้ และดงึดดูลกูคา้ใหมเ่พิม่เตมิ ซึง่เปน็กลยทุธทางการตลาดในช่วงเริ่มต้น
ของการฟื้นตัวที่ผู้ประกอบการมักจะเรียกอัตราการเช่าไว้ก่อน และปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มในภายหลัง  
โดยหากพิจารณาค่าเฉลี่ยของปี 2554 จะพบว่าโครงการฯ มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ 1,043 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน ซึ่งต่ำกว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในย่านลุมพินีที่ 1,130 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดในย่านเดียวกันอาจสะท้อนนัยได้ว่า โครงการฯ
อาจไม่สามารถเรียกค่าเช่าได้สูงเทียบเท่ากับเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ใหม่ที่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา   
ที่สามารถเรียกอัตราค่าเช่าได้สูงจากข้อได้เปรียบในเรื่องอาคารที่ใหม่กว่า และมีการตกแต่งตามสไตล์  
ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมา โครงการเดอะ เมย์แฟร ์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ 
อพารท์เมน้ท ์ ของกองทนุ สามารถเรยีกอัตราการเข้าพักเฉลี่ยได้สูงถึง 80.4% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเข้าพัก

เฉลี่ยของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เกรด เอ ในย่านลุมพินีที่ 69.8% 

Occupancy Rate and Average Achieved Monthly Rent of Mayfair Marriott vs Central Lumpini 

Grade A units  

  Occupancy Rate Average Achieved Monthly Rent* 

  (%) (Baht/m2/Month) 

 Year Mayfair Marriott Central Lumpini Mayfair Marriott Central Lumpini 
  Grade A  Grade A 
  Serviced   Serviced 
  Apartment  Apartment   
 2009 69.4% 66.5% 1,176 1,118 

 2010 69.7% 57.2% 1,069 1,019 

 1Q 20111 83.7% 64.0% 1,019 1,038 

 2Q 20111 71.2% 68.0% 1,049 1,145 

 3Q 20111 87.6% 78.8% 1,114 1,190 

 4Q 20111 72.5% 68.2% 988 1,146 

 2011 80.4% 69.8% 1,043 1,130  
* Average room size 95 Sq.m. 
1 ค่าเฉลี่ย 3 เดือนของข้อมูลในแต่ละไตรมาส 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์  

 ผลการดำเนนิงานของกองทนุสำหรบังวดตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2554 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 
กองทุนมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 167.52 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ค่าเช่าซึ่งประกอบด้วยค่าเช่าที่ได้
รับจากผู้เช่าช่วงจำนวน 73.54 ล้านบาท และค่าเช่าจากการรับประกันรายได้ จำนวน 92.76 ล้านบาท 
รวมเป็นรายได้ค่าเช่าทั้งสิ้น 166.30 ล้านบาท และรายได้อื่น 1.22 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันนี้ กองทุนมี
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 18.10 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมต่างๆ 8.00 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรอ  
การตัดบัญชี 6.75 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร 3.35 ล้านบาท ส่งผลให้
กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับงวดนี้ รวมทั้งสิ้น 149.42 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2554 กองทุนมี
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจำนวน 42.40 ล้านบาท จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการประเมิน  
คา่ทรพัยส์นิของกองทนุ ทำให้ในรอบการดำเนนิงานประจำป ี 2554 กองทนุมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิ
ทั้งสิ้น 191.82 ล้านบาท โดย ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2554 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น   
2,331.07 ล้านบาท หรือ 11.3158 บาทต่อหน่วย  
 ในรอบการดำเนินงานของปี 2554 ที่ผ่านมากองทุนได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ของกองทุนประจำปี 2554 ทั้งสิ้นรวม 2 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล
สำหรบัผลการดำเนนิงานในรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2554 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2554 
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อัตรา 0.3400 บาทต่อหน่วย และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจาก  
ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง  
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตรา 0.4053 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน  
ในปี 2554 ทั้งสิ้นจำนวน 153.53 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.7453 บาทต่อหน่วย โดยเป็นการ  
จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ 0.7253 บาทต่อหน่วย และปันผลจากกำไรสะสม 0.02 บาทต่อหน่วย  
คิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่ร้อยละ 7.45 ต่อปี เมื่อเทียบราคาเมื่อจัดตั้งกองทุนที่ 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 
 ทั้งนี้ ปี 2554 เป็นปีสุดท้ายที่กองทุนจะได้รับการประกันรายได้ค่าเช่า ดังนั้น ผลประกอบการของ  
กองทุนในปี 2555 และในปีต่อๆ ไป กองทุนจะมีรายได้หลักจากค่าเช่าของผู้เช่าช่วงเท่านั้น ซึ่งหาก
กองทุนไม่มีรายรับจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า จะส่งผลกระทบต่อรายได้รวมและผลตอบแทน
ของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญได้ 
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รายการแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2,231,000,000.00 95.71 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7,947,351.43 0.34 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 40,047,736.98 1.72 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 51,714,160.72 2.22 

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 2,272,373.65 0.10 

รวมทรัพย์สิน 2,332,981,622.78 100.09 

หนี้สิน -1,915,801.59 -0.09 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,331,065,821.19 100.00 

สรุปมูลค่าทรัพย์สิน ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

มูลค่าทรัพย์สิน 2,332,981,622.78 บาท 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,331,065,821.19 บาท 

จำนวนหน่วย 206,000,000.0000 บาท 

มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 11.3158 บาท 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)  

 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และ

ลงทุนในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการเดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ 

โดยมีรายละเอียดของการลงทุน ดังนี้ 

   เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์  
ประเภทการใช้งาน อาคารพักอาศัยประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
ที่ตั้ง   เลขที่ 60 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
   กรุงเทพมหานคร  
โฉนดที่ดินเลขที ่ 2494 และ 3770  
พื้นที่รวม (ไร่) 1-2-58  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด 
 สิ่งปลูกสร้าง  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ ์ เชา่ทีด่นิและอาคาร รวมถงึระบบสาธารณปูโภคพรอ้มทัง้สว่นควบ 
 ของกองทุนรวมฯ และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ ระยะเวลา 30 ปีสิ้นสุด ณ วันที ่
   7 พฤษภาคม 2580 โดยผู้ ให้ เช่าให้คำมั่นว่ากองทุน  
   มีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี นับจากวันครบ  
   กำหนดระยะเวลาเช่า  
จำนวนห้องพัก 162 ห้อง  
ขนาดพื้นที่ พื้นที่รวม 26,424 ตร.ม. 
   พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,000 ตร.ม.  
ราคาประเมินจากการสอบทานครั้งล่าสุด 2,231,000,000 บาท  
โดย บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จำกัด (ประเมิน ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ) 
วิธีการประเมินราคา วิธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)   
รายได้ค่าเช่าสำหรับระยะเวลา 166,300,000 บาท* 

1 ม.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54 * รวมรายได้ค่าเช่าจากการรับประกันรายได ้
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รายละเอยีดเกีย่วกบัการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ตล่ะรายการในรอบปบีญัช ี 

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัการจำหนา่ยอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ตล่ะรายการในรอบปบีญัช ี 

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการกูย้มืเงนิของกองทนุรวม 

 กองทุนรวมไม่มีการกู้ยืมเงิน 
 

   เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์   
ภาระผูกพัน - กองทุนมีสิทธิที่จะซื้อทรัพย์สินที่ เช่าจากโกลเด้น แลนด์  
    (เมย์แฟร์ ) ณ วันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าในปีที่ 30  
    ในราคา 405 ลา้นบาท หรอื ปทีี ่ 60 ในราคา 984 ลา้นบาท  
    ตามรายละ เอี ยดที่ จ ะ ได้ ระบุ ไ ว้ ในสัญญาให้ สิ ทธิ ใน  
    การซื้อที่ดินและอาคาร ระหว่าง โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)  
    กับกองทุน 
   - กองทุนได้นำอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่ลงทุนออก  
    หาประโยชนโ์ดยการใหเ้ชา่ชว่งแกบ่รษิทั แกรนด ์ เมยแ์ฟร์ จำกัด   
    (ผู้เช่าช่วง) เป็นระยะเวลาประมาณ 16 ปี นับแต่วนัทีล่งนาม 
    ในสญัญาเชา่ชว่ง จนถงึ วนัที ่15 มนีาคม 2566 เพื่อให้ดำเนิน 
    กิจการโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ  
    อพาร์ทเม้นท์ โดยกองทุนสามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า  
    ช่วงได้อีก 10 ปี ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามราย  
    ละเอียดและเงื่อนไขที่ ได้ระบุไว้ ในสัญญาเช่าช่วงที่ดินและ  
    อาคารและสญัญาเชา่เฟอรน์เิจอรแ์ละอปุกรณ ์ ระหวา่งกองทนุ  

    กบัผูเ้ชา่ชว่ง 



22

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม  

 กองทุนรวมได้รับการรับประกันรายได้จาก บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ภายใต้เงื่อนไข

ในสัญญาเช่าที่ดินและอาคารระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด   

โดยกองทุนรวมจะมีรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำในแต่ละรอบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี ้

 ก. จำนวน 107.25 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 

 ข. จำนวน 163.50 ล้านบาทต่อปี ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ถึง 2554  

 โดยหากค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริงของทรัพย์สินที่ลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีใด รอบระยะเวลา

บัญชีหนึ่ง ที่กองทุนได้รับต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด จะชำระเงิน

ให้แก่กองทุนในจำนวนเท่ากับส่วนต่างระหว่าง ค่าเช่าที่รับประกัน กับ ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริงของ

ทรัพย์สินที่ลงทุน (ผลรวมของค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน)  

 นอกจากนี้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ยังได้ลงนาม

ในหนังสือเพื่อค้ำประกันและเข้ารับผิดชอบหาก บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) ไม่ดำเนินการ

ตามเงื่อนไขการประกันรายได้อีกด้วย  

 ทั้งนี้ ภาระการรับประกันรายได้ของบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ได้สิ้นสุดลงใน  

ปี 2554 ดังนั้น ผลประกอบการของกองทุนในปี 2555 และในปีต่อๆ ไป กองทุนจะมีรายได้หลัก

จากค่าเช่าของผู้เช่าช่วงเท่านั้น  

• รายละเอียดการปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับประกันรายได้ 

 ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 ที่ผ่านมา ผู้รับประกันรายได้ชำระค่าเช่ารับประกัน  

ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินและอาคารให้กับกองทุนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 

92,764,642.42 บาท ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 

ดังนี้  

รายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากการหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม  73,535,357.54 บาท 

 (รายได้จากค่าเช่า)  

รายได้ค่าเช่าที่ได้รับเพิ่มเติมจากการรับประกันรายได้  92,764,642.42 บาท 

รายได้จากดอกเบี้ยรับ  1,222,360.51 บาท 

รวมรายได้ของกองทุนรวม  167,522,360.47 บาท 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหารริมทรัพย์โกลด์ 
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

   
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า  

 (Fund's Direct Expense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 6,059.27 0.27 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 727.11 0.03 

ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,211.85 0.05 

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 

ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 302.00 0.01 

ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 379.35 0.02 

 (Market Valuation Fee) 

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  5,899.93 0.26 

 (Set up Fund Expense) 

ค่าภาษีโรงเรือน (Property Tax) 2,800.00 0.12 

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 396.82 0.02 

 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 8.03 0.00 

 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 314.90 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 18,099.26 0.79   
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์  
 

 ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการ

กองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่  

วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แล้วนั้น 
 

 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่  

ในการจัดการ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์ โดยถูกต้องตามที่ควร  

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

พ.ศ. 2535 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

  

 (นางสาวศิริพร ชื่นเจริญวงศ์) 

 ผู้จัดการสายปฏิบัการุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์  

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
และ 2553 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูล
ทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ2551 และสำหรบัระยะเวลาตัง้แต่
วนัที ่4 พฤษภาคม 2550 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553  
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้
ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม
ของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่ง  
ผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอ  
ในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม  
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
 ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

  
 (นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์) 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เลขทะเบียน 2316 

กรุงเทพมหานคร  

20 กุมภาพันธ์ 2555 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
  บาท 
 หมายเหตุ 2554 2553 
   สินทรัพย ์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม  
 (ราคาทุน 2,054,800,000 บาท 
 ในปี 2554 และ 2,054,793,761 ในปี 2553) 4, 5 2,271,000,000 2,228,593,761 
เงินฝากธนาคาร  6 7,914,460 13,578,049 
ลูกหนี้ค่าเช่า   4 51,714,161 51,906,594 
ดอกเบี้ยค้างรับ   80,628 43,249 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 4, 7 2,272,374 8,792,204 
รวมสินทรัพย์   2,332,981,623 2,302,913,857  
   หนี้สิน 
เจ้าหนี้อื่น   4 252,399 2,028,512 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4 1,663,403 1,659,787 
รวมหนี้สิน    1,915,802 3,688,299  
สินทรัพย์สุทธิ   2,331,065,821 2,299,225,558  
   สินทรัพย์สุทธ ิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8 2,060,000,000 2,060,000,000 
กำไรสะสม   8 271,065,821 239,225,558 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ(เทา่กบั 11.3158 บาทตอ่หนว่ย ในป ี2554  
และ 11.1612 บาท ตอ่หนว่ย ในป ี2553 คำนวณจาก 
จำนวนหนว่ยลงทนุทีจ่ำหนา่ยแลว้ทัง้หมด 206 ลา้นหนว่ย)  2,331,065,821 2,299,225,558 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
งบกำไรขาดทุน 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
  บาท 
 หมายเหตุ 2554 2553  
รายได้จากการลงทุน 
 รายได้ค่าเช่า  4 166,300,000 166,300,000 
 ดอกเบี้ยรับ   1,222,361 576,326 
  รวมรายได้  167,522,361 166,876,326  
ค่าใช้จ่าย 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4 6,059,265 6,183,512 
 ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 4 727,112 742,021 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4 1,211,853 1,236,702 
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 4 6,747,205 6,574,825 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร  3,353,831 3,424,051 
  รวมค่าใช้จ่าย  18,099,266 18,161,111  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  149,423,095 148,715,215  
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (3,232) 6,046 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 5 42,400,000 (50,700,000) 
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  42,396,768 (50,693,954)  
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  191,819,863 98,021,261 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
  บาท 
 หมายเหตุ 2554 2553  
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานในระหว่างป ี
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ  149,423,095 148,715,215 
  รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 
   ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (3,232) 6,046 
  รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  42,400,000 (50,700,000) 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  191,819,863 98,021,261 
  การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (159,979,600) (139,874,000) 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี  31,840,263 (41,852,739) 
  สินทรัพย์สุทธิต้นปี  2,299,225,558 2,341,078,297  
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี  2,331,065,821 2,299,225,558 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
งบกระแสเงินสด 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
  บาท 

 หมายเหตุ 2554 2553 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 
 การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  191,819,863 98,021,261 
 รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ 
  จากการดำเนนิงานใหเ้ปน็เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดำเนนิงาน 
 ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย  (229,695) (452,929) 
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย  6,747,205 6,574,825 
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  3,232 (6,046) 
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (42,400,000) 50,700,000 
 การซื้อเงินลงทุน  (975,022,046) (1,077,383,880) 
 การจำหน่ายเงินลงทุน  975,239,143 1,057,846,793 
 การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้ค่าเช่า  192,433 (1,860,340) 
 การเพิ่มขึ้นในดอกเบี้ยค้างรับ  (37,380) (22,315) 
 การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี  (224,247) (302,689) 
 การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น  (1,776,113) 1,733,628 
 การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  3,616 820,503 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  154,316,011 135,668,811 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (159,979,600) (139,874,000) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (159,979,600) (139,874,000) 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง - สุทธิ  (5,663,589) (4,205,189) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ี 1 มกราคม  13,578,049 17,783,238 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6 7,914,460 13,578,049 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



31
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2553 2552 2551 และสำหรับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 
 2554 2553 2552 2551 2550 
 (บาท) 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย) 
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี/งวด 11.1612 11.3644 11.4209 12.0612 - 
 บวก ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน - - - - 10.0000 
 
รายได้จากกิจกรรมลงทุน 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.7254 0.7219 0.7219 0.7241 0.4292 
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น 
  จากเงินลงทุน 0.2058 (0.2461) (0.0364) (0.5058) 1.6320 
 หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (0.7766) (0.6790) (0.7420) (0.8586) - 
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี/งวด 11.3158 11.1612 11.3644 11.4209 12.0612 
 
อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อจำนวนถัวเฉลี่ย 
 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิสำหรับปี/งวด (ร้อยละ) 1.87 4.24 6.09 1.85 19.82 
 
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบ 
 เพิ่มเติมที่สำคัญ 
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี/งวด (บาท) 2,331,065,821 2,299,225,558 2,341,078,297 2,352,713,960 2,484,624,656 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่า 
 สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 0.80 0.79 0.78 0.77 1.10 
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่า 
 สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 7.40 6.43 7.19 6.91 5.23 
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
 ของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่า 
 สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ)* 46.22 50.32 49.70 43.05 93.59 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (บาท) 2,264,754,454 2,311,220,796 2,319,894,211 2,429,007,720 2,142,329,076 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม  
* มลูคา่การซือ้ขายเงนิลงทนุระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และการซือ้ขายเงนิลงทนุ

โดยมสีญัญาคนืหรอืซือ้คนื และคำนวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัตามระยะเวลาทีม่อียู่ในระหวา่งป/ีงวด 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

 หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากผู้บริหารของกองทุนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์โกลด ์ “กองทนุ” เปน็กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 

โดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ และเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุน

และนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คือ โครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท 

เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์  

 กองทุนจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550  

 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2554 บรษิทั แผน่ดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ ดเีวลลอปเมน้ท ์ จำกดั 

(มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันร้อยละ 

33.30  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน โดยมี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน  

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ  

 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทาง 

การบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้งบ

การเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”  



33

 ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงินหลายฉบับ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่  

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังต่อไปนี้  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัช ี การเปลีย่นแปลงประมาณการ 

  ทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ  

  ที่เกี่ยวข้องกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน ์ 

  เมือ่ออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่  

  เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

   และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  การรวมธุรกิจ 

 (ปรับปรุง 2552) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และ  

 (ปรับปรุง 2552)   การดำเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 การสำรวจและการประเมนิคา่แหลง่ทรพัยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ  

   โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

 ฉบับที่ 15 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2554 แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการ  

   ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2554 การปฏิบัติ ในช่วง เปลี่ ยนแปลงสำหรับ  

   ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554 การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19/2554 แนวทางปฏิบัติสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับ  

   สินทรัพย์ประเภทอาคารชุด 
 

 มาตรฐานการรายงานที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสำคัญต่องบการเงินปีปัจจุบันของกองทุน เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของกองทุน และเนื่องจากงบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามเกณฑ์และรูปแบบ  

ที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจ

เฉพาะด้านการลงทุน”  
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 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น 

ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 

เป็นต้นไป และไม่ ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 12  

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า  

 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้น  

เงินลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม 
 

(ค) สกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน  

 งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงิน

ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท 

ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น    

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ  

 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหาร

ต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ

การกำหนดนโยบายและรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่า

ใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้  

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง

ต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับ

การทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ  

 ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนด

นโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 10 เครื่องมือทางการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ  

(ก) เงินลงทุน  

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรที่ซื้อและ/หรือลงทุนโดยกองทุน 
รวมถึงที่ดิน อาคาร เครื่องตกแต่งและติดตั้ง และสินทรัพย์อื่นๆ ของกองทุน จะบันทึกใน
บัญชีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา บริษัท
จัดการกองทุนกำหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนเริ่มแรกโดยใช้ราคาทุนจากการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ จนกว่าจะมีการสอบทานการประเมินหรือการประเมินค่าทรัพย์สินครั้ง
ต่อไปโดยใช้ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนจะจัดให้มี
การประเมินค่าทรัพย์สินทุกสองปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าเพื่อซื้อและเช่า
อสังหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่มี
การประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว บริษัทจัดการกองทุนจะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์
สินรายใดรายหนึ่งให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
ติดต่อกันเกินสองครั้ง 
 รายการกำไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม สำหรับมูลค่ายุติธรรมของ

พันธบัตร คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย 

ตามลำดับดังนี้  

(ก) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 

(ข) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทน  

เสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 

(ค) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง  

 สำหรับมูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตรา  

ผลตอบแทน เมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคม

ตราสารหนี้ ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนด  

อายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน  
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 รายการกำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงใน  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น 

 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างงวดใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินฝาก

ธนาคารประเภทกระแสรายวันและ ออมทรัพย์  

(ค) ลูกหนี้ค่าเช่า 

 ลูกหนี้ค่าเช่ารายเดือน แสดงตามรายงานคำนวณค่าเช่า ซึ่งใช้วิธีการและอัตรา

ตามที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคาร และสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์  

(ง) ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญช ี

 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีที่กำหนดตัดบัญชีค่าใช้จ่ายภายใน 5 ปี ได้แก่ ค่า

ธรรมเนียมในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เช่น ค่าธรรมเนียมการจัด

จำหน่ายหน่วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะทยอยตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง

ภายในระยะเวลา 5 ป ี

 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีที่กำหนดตัดบัญชีค่าใช้จ่ายภายใน 1 รอบระยะเวลา

บัญชี ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมรายปีของ

ตลาดหลักทรัพย์ ค่าจัดพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบ

อื่นๆ ได้เฉลี่ยตัดจำหน่ายเป็นรายวันภายใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี  

(จ) เจ้าหนี้อื่น 

 เจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน  

(ฉ) รายได ้

 กองทุนรับรู้รายได้ค่าเช่าและรายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง  

(ช) ค่าใช้จ่าย 

 กองทุนรับรู้ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  

(ซ) ภาษีเงินได ้

    กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มี

ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลบันทึกไว้ในงบการเงินนี้  
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(ฌ) การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละสองครั้ง ดังนี้  

 ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของกำไรสุทธิประจำป ี

 ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม 

ทั้งนี้ กำไรสุทธิและกำไรสะสมดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นจริงจากการหาประโยชน์ในทรัพย์

สินของกองทุนโดยไม่รวมรายการดังต่อไปนี้  

(ก) กำไรหรอืขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย ์ หลกัทรพัย์ 

และ/หรือทรัพย์สินของกองทุน 

(ข) รายจ่ายในการจัดตั้งกองทุนและรายจ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุน ที่ได้บันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่คาด

ว่าจะได้รับประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 

(ค) การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนในจำนวนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

เพื่อทรัพย์สินของกองทุน  

บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน

นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ

จำเป็นให้ ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้  

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการ  

ที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หากกองทุนมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและ  

ทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงิน

และการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กองทุนมีการควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพล  

อย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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 ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้  

 ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 

 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ไทย เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วยลงทุน 

  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  ร้อยละ 33.01 

 บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ไทย เป็นผู้ให้เช่าที่ดินและอาคาร 

 บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด ไทย เป็นผู้เช่าช่วงที่ดินและอาคารและเช่าเฟอร์นิเจอร์ 

     และอุปกรณ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย เป็นผู้จัดการกองทุน 

  กสิกรไทย จำกัด  

 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไทย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งถือหุ้น 

    รอ้ยละ 99.99 และเปน็นายทะเบยีนของกองทนุ 

 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ไทย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

  (มหาชน)  

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้  

รายการ นโยบายการกำหนดราคา 

รายได้ค่าเช่า ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา 

ดอกเบี้ยรับ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ 

ซื้อเงินลงทุน ตามราคาที่กำหนดในสัญญาหรือราคาที่ตกลงกัน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามอัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง 
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 รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้ 
 

 2554  2553 

  (พันบาท)  

รายได้ค่าเช่า  166,300 166,300 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6,059 6,184 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 727 742 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,212 1,237 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 5,843 5,843  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้  

  2554   2553 

    (พันบาท)  

ลูกหนี้ค่าเช่า 

บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด 4,907 - 

บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด 46,807 51,907 

รวม  51,714 51,907  

เจ้าหนี้อื่น 

บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด - 1,774  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 1,031 1,029 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 206 206 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 124 123 

รวม  1,361 1,358 
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 สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

(ก) กองทุนได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารกับบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด 

ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในโครงการที่พักอาศัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

ของโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ เป็นระยะเวลา 30 ปี 

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2580 โดยบริษัท แผ่นดินทอง 

พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท โกลเด้น 

แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ได้เข้าถือหน่วยลงทุนในกองทุน ณ วันที่ทำสัญญา กองทุนได้

จ่ายชำระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าเป็นจำนวนเงิน 1,700 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โกลเด้น 

แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด และบริษัทดังกล่าวได้ให้คำมั่นว่าจะให้เช่าทรัพย์สินอีกเป็น

ระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนได้ตกลงจ่ายเงินเพื่อเป็นการตอบแทนการให้คำมั่น  

ในการต่อสัญญาอีก 30 ปี เป็นจำนวนเงิน 259 ล้านบาท ณ วันที่ทำสัญญานี้   

บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ได้ตกลงจะรับประกันค่าเช่าของโครงการ 

เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ แก่กองทุน เป็นจำนวนเงิน   

107 ล้านบาทสำหรับรอบปีบัญชี 2550 และเป็นจำนวนเงิน 164 ล้านบาทต่อปีสำหรับ

รอบปีบัญชี 2551 ถึง 2554 อีกทั้งกองทุนยังมีสิทธิซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าว ดังนี้  

- เมื่อครบกำหนดสัญญาการเช่าปีที่ 30 กองทุนสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อทรัพย์สินที่

เช่าในราคา 405 ล้านบาท 

- เมื่อครบกำหนดสัญญาการเช่าปีที่ 60 กองทุนสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อทรัพย์สินที่

เช่าในราคา 984 ล้านบาท  

 นอกจากนี้ กองทุนได้ เข้าทำสัญญาซื้อขายเฟอร์นิ เจอร์และอุปกรณ์ใน  

โครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ จากบริษัท โกลเด้น 

แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 56 ล้านบาท  

 กองทุนได้เข้าทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และ

อุปกรณ์กับบริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง   

เพือ่การดำเนนิการโครงการ เดอะ เมยแ์ฟร ์แมรอิอท เอก็เซคควิทฟี อพารท์เมน้ท ์เปน็ระยะเวลา

ประมาณ 16 ป ีตัง้แตว่นัที ่8 พฤษภาคม 2550 ถงึ วนัที ่15 มนีาคม 2566 บรษิทั แกรนด์ 

เมยแ์ฟร ์จำกดั จะจา่ยชำระคา่เชา่ทรพัยส์นิทีเ่ชา่เปน็รายเดอืนใหแ้กก่องทนุ ในอตัราคา่เชา่คงที่

เดือนละ 4 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผันตามผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ 

กองทุนสามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาฉบับดังกล่าวได้อีกเป็นระยะเวลา 10 ป ี
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 นอกจากนี ้บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จำกดั ไดว้างหลกัประกนัจำนองของ

ทรัพย์สินที่ให้เช่าและจัดให้มีการจำนำหุ้นของบริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด ที่ถือไว้ให้

แก่กองทุนรวมทั้งบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา  

(ข) ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

 บริษัทจัดการได้รับค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ต่อปี คำนวณโดยบริษัทจัดการ

และรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  

(ค) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนได้รับค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนอง

เดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรอง

โดยผู้ดูแลผลประโยชน์  

(ง) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุไดร้บัคา่ธรรมเนยีมเปน็รายเดอืน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 

0.075 ตอ่ป ี (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในทำนองเดยีวกนั) 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแล  

ผลประโยชน์  

5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี โดย  
มีสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี) และซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ  
การดำเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์   
โดยเป็นโครงการของบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ  
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุ 4 (ก))  
 ในระหว่างปี 2554 และ 2553 กองทุนได้ ให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่า  
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
Approach) ซึ่งกองทุนได้ปรับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมรวม  
จำนวน 2,231 ลา้นบาท (2553: 2,189 ลา้นบาท) และรบัรูก้ำไร สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ

จำนวน 42.4 ลา้นบาท (2553 : ขาดทนุสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จำนวน 50.7 ลา้นบาท) ในงบกำไรขาดทุน 
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6 เงินฝากธนาคาร 

 2554 2553 
  อัตราดอกเบี้ย  อัตราดอกเบี้ย 
 จำนวนเงิน ต่อปี จำนวนเงิน ต่อป ี
 (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์ 5,327 0.750 274 0.250 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 กระแสรายวัน 2 - - - 
ธนาคารซติีแ้บงก ์เอน็.เอ. สาขากรงุเทพฯ 
 ออมทรัพย์ 2,578 2.550 13,298 1.270 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์ 6 1.750 6 0.850 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
  ออมทรัพย์ 1 0.750 - - 
รวม  7,914  13,578  

เงนิฝากธนาคารทัง้หมดของกองทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เปน็สกลุเงนิบาท 
 

7 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 2554  2553 

  (พันบาท)  
ราคาทุน 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 34,211 33,908 
เพิ่มขึ้น   227 303 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 34,438 34,211 
 
ค่าตัดจำหน่ายสะสม 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25,419 18,844 
ค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี 6,747 6,575 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 32,166 25,419 
 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 2,272 8,792 
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8 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 มูลค่า 2554 2553 

 หน่วยลงทุน จำนวนหน่วย จำนวนเงิน จำนวนหน่วย จำนวนเงิน 

 (บาท) (พันหน่วย/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน 10 206,000 2,060,000 206,000 2,060,000  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือ 
 หน่วยลงทุน 10 206,000 2,060,000 206,000 2,060,000  
  หมายเหต ุ 2554 2553 
 (พันบาท)
กำไรสะสม 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  239,225 281,078 
บวก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ 
  ดำเนินงานระหว่างปี  191,820 98,021 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (159,979) (139,874) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  271,066 239,225 
 

9 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

ปี 2554  

 ในการประชมุคณะกรรมการพจิารณาการลงทนุของกองทนุ เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2554 

มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.4366 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น   

90 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2554  

 ในการประชมุคณะกรรมการพจิารณาการลงทนุของกองทนุ เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2554 

มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.34 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น   

70 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2554  

ปี 2553  

 ในการประชมุคณะกรรมการพจิารณาการลงทนุของกองทนุ เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2553 

มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.373 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น   

77 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2553  
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 ในการประชมุคณะกรรมการพจิารณาการลงทนุของกองทนุ เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2553 

มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.306 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น   

63 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2553 
 

10 เครื่องมือทางการเงิน  

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  

ที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สินทรัพย์ทางการเงินที่อาจทำให้กองทุนมี  

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใช้เงิน  

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 

 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกหนี้ค่าเช่าไม่สามารถชำระหนี้แก่กองทุน 

ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด 
 

มูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือ

ชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและ

สามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในการ

พิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน กองทุนรวมมีการ

พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้สินภายใต้

เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่า

ยุติธรรม  

11 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน  

 ในการประชมุคณะกรรมการพจิารณาการลงทนุของกองทนุ เมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ ์2555 

มมีตอินมุตักิารจดัสรรกำไรเปน็เงนิปนัผลในอตัราหนว่ยละ 0.4053 บาท เปน็เงนิทัง้สิน้ 83 ลา้นบาท 

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 9 มีนาคม 2555  
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12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้  

 กองทุนรวมยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ 

ณ วันที่รายงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่กำหนดให้ถือปฏิบัติ

กับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี ้

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีที่มีผล 

   บังคับใช้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 2556 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจาก  2556 
  รัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 2556 
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานปฏิบัติการ 2556  

 ผู้บริหารพิจารณาแล้วว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบันของกองทุนรวม เนื่องจากงบการเงิน

ของกองทุนรวมจัดทำขึ้นตามเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง 

“การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด ์
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554  

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com  
แลว้เลอืกเมนดูาวนโ์หลดกองทนุรวม หรอืที ่Website ของสำนกังาน ก.ล.ต. ที ่ http://www.sec.or.th/th/
infocenter/stat/asset/mutual/connected/connected.shtml 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด ์

 เขมชาติ สุวรรณกุล 

 พัชร สมะลาภา 

 ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 

 มนต์ชัย อนันตกูล  

   

 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล  
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 
บาท/หน่วย 0.4906 0.3680 0.3720 0.3700 0.373 0.306 0.4366 0.3400 3.0562 
วันจ่ายเงินปันผล 10/3/51 5/9/51 25/3/52 4/09/52 19/3/53 3/9/53 18/3/54 5/9/54 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

โดยบริษัทจัดการจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 60 วัน  
นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุน  

อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 พฤษภาคม 2550 
มูลค่าโครงการเริ่มแรก ไม่เกิน 2,060 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 206 ล้านหน่วย  
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี  
 
วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่าง

ประเทศ ซึ่งกองทุนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ 

โดยกองทุนจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง 

อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง 

โอน และ/หรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

การนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงในลักษณะเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือการนำ

อสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื่อให้ผู้ประกอบการนำอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ใน

ลักษณะเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์หรือโรงแรม ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดำเนิน

การก่อสร้าง และ/หรือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดำเนิน

การขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนิน

การดังกล่าวได้ ) และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่ เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ

อสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

ของกองทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่น 

โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 

นโยบายการลงทุน  

 ในการลงทุนครั้งแรกกองทุนจะทำการลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งโกลเด้น แลนด์   

(เมย์แฟร์) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้ ใช้ ในการดำเนินกิจการโครงการเมย์แฟร์แมริออท  

อยู่ในปัจจุบัน  
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• สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร ระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก  

  30 ปี 

• ลงทุนในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการ 

• กองทุนมีสิทธิซื้อทรัพย์สินที่เช่า ณ สิ้นปีที่ 30 ในราคา 405 ล้านบาท และปีที่ 60   

 ในราคา 984 ล้านบาท  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

 โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง  

(1) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ใด บริษัทจัดการ  

 จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า  

 ร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ที่ ไม่รวมถึงกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือ  

 การสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์   

 ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(2) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชี ใด บริษัทจัดการอาจ  

 จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้  

 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นใน

รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

 บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น

ให้ ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

นายทะเบียน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 

บลจ. กสิกรไทย จำกัด 

ประวัต ิ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544  
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้ง  
ในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ  
พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน 
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน 
 จำนวน 135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น 27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว  135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น 
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท 
 1. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย  ประธานกรรมการ 
 2. นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายอำพล โพธิ์โลหะกุล กรรมการ 
 4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ 
 5. นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง 
 1. นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ 
 2. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 3. นายประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 
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