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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2558 ของกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ภายใต้การจัดการของบริษัทสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วัน
ที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงานประจำปี
ฉบับนี้ประกอบด้วย ภาพรวมของเศรษฐกิจ รายละเอียดการลงทุน รายงานผลการดำเนินการ ราย
ละเอียดและมูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุน และงบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
นอกจากนี้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ก็ยังได้นำเสนอข้อมูลสภาวะตลาดธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โดยรวมในปี 2558 ที่ผ่านมาอีกด้วย  

 ปี 2558 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในไตรมาสสี่ 
แต่ โมเมนตัมของการฟื้นตัวยังคงอ่อนแรงลงเหลือร้อยละ 0.3 ในไตรมาสนี้ จากร้อยละ 1.1  
ในไตรมาสก่อน มีการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุน ส่วนการลงทุนภาครัฐเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นใน
ปลายไตรมาส โดยการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนมีนาคม ได้ถึงเกือบร้อยละ 10 ของงบประมาณเทียบ
กับร้อยละ 3-5 ต่อเดือนในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ สะท้อนความพยายามของภาครัฐ
พยายามเร่งการเบิกจ่ายออกมาให้เร็วขึ้นเพื่อประคองการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแรง 
นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติม
อีกร้อยละ 0.25 ลงมาที่ร้อยละ 1.75 เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวอีกทางหนึ่งในสภาวะที่  
แรงกดดันเงินเฟ้อติดลบเป็นผลจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลง นอกจากนี้ การส่งออกยังคงไม่
สดใสเช่นเดียวกับภูมิภาค ท่ามกลางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ
ตามราคาน้ำมัน รวมทั้งอียูตัดสิทธิประโยชน์ที่ให้กับสินค้าไทยหลายรายการ อย่างไรก็ตาม มูลค่า
นำเข้าหดตัวมากกว่าส่งออก ผลจากการนำเข้าเชื้อเพลิงหดตัวกว่า 40% ผลจากราคาน้ำมันที่ร่วง
ลงแรง ทำให้การส่งออกสุทธิยังคงเกินดุล จะยังเป็นตัวช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจได้เช่นเดียว
กับไตรมาสก่อน และยังส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 32.54 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้น
เดือนมีนาคม 

  ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 จากปีก่อน ชะลอลงจากร้อยละ 3.0 ใน
ไตรมาสแรก แต่มีการขยายตัวร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน ซึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงเป็น
ไปอย่างช้าๆ และเปราะบาง ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสำคัญ ขณะที่ภาคครัวเรือนยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายโดยชะลอการซื้อสินค้าคงทน แต่
สินค้าไม่คงทนและบริการยังเติบโตได้ เนื่องจากจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และสถาบันการเงิน
ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อหลังหนี้ครัวเรือนในระดับสูงเป็นข้อจำกัด ขณะที่การส่งออกยังคง
ติดลบสอดคล้องกับภูมิภาคตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง โดยเฉพาะยุโรปที่มี  
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ความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินของกรีซ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมทั้งราคาสินค้าส่งออก  
ไม่สดใสตามราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
พิจารณาจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังคงเกินดุลอย่างต่อเนื่อง เหตุจากราคาน้ำมันร่วงลงแรง และ
อุปสงค์ในประเทศชะลอตัว ส่งผลให้เงินบาทยังคงแข็งค่ากว่าภูมิภาคซึ่งส่งผลกระทบกับ  
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยบางส่วน ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน 
จึงมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 ในการประชุมช่วงปลายเดือนเมษายน 
เป็นครั้งที่สองในปีนี้มาที่ร้อยละ 1.5 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงต่อการเติบโตมากขึ้น 
ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่องจากต้นปีเหตุจากราคาน้ำมันโลกที่ทรงตัวในระดับต่ำ  
ต่อเนื่องเพื่อประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่า  
ลงในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ชัดเจนมากขึ้นหลังจากเงินบาทค่อนข้างแข็งเมื่อเทียบกับค่า
เงินอาเซียนโดยไตรมาสสองเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 3.8 จากไตรมาสแรก มาปิดที่ 33.77 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ 

 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า 
ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด ด้วยแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยว และการค้า
ชายแดนที่ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน รายได้เกษตรกรและผลผลิต
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกยังซบเซา ผลจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีนจะส่งผลต่อการส่งออกและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับจีนมีการปรับระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนให้อ่อนค่าลง รวมทั้งความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเป็นครั้งแรก
ในรอบ 9 ปีหลังเศรษฐกิจสหรัฐมีการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ฉุดให้ค่าเงินตลาดเกิดใหม่รวมทั้งเงินบาท
อ่อนค่าลงและมีความผันผวนตาม โดยในช่วงไตรมาสสามเงินหยวนจีนอ่อนค่าลงร้อยละ 2.4 มา
ปิดที่ 6.35 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 7.5 มาปิดที่ 36.4 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่งจัดว่าอ่อนค่าปานกลางเมื่อเทียบกับค่าเงินอาเซียนที่  
อ่อนค่าลงร้อยละ 3-16 ในช่วงเวลาเดียวกัน ต่อมาทางการจีนยืนยันจะดูแลอัตราแลกเปลี่ยน  
ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น พร้อมกับมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ทำให้ตลาดคลายความกังวล
ต่อภาวะสงครามค่าเงินและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนลงบ้าง ส่วนในประเทศมีปัจจัยลบ  
จากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เข้ามาส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและอุปสงค์ในประเทศเพียงระยะสั้น 
นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน รัฐบาลใหม่มีการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผ่าน  
ทางด้านเศรษฐกิจฐานรากมูลค่ากว่าแสนล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและ
ย่อม พร้อมกับจะเดินหน้าแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อปรับระบบคมนาคมของ
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภายใน
ประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสำคัญ ผลจากแรงกระตุ้นทางการคลังได้เข้ามา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณใหม่ โดยมีการเร่งการใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 จากปีก่อน ประกอบกับการใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นทั้งในกลุ่มสินค้าจำเป็นถึงสินค้าคงทน 
ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ทยอยออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ส่งผลให้ความ
เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับดีขึ้นเป็นเดือนที่สาม และปัจจัยชั่วคราวจาก
การเร่งซื้อรถยนต์ และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปี นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้น
ตัวดีขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 หลังเกิดเหตุระเบิดในกทม. ช่วยให้ดุลบริการและเงินโอนกลับมา
เกินดุล ประกอบกับการหดตัวของการนำเข้าที่มากกว่าการส่งออกผลจากอุปสงค์ในประเทศที่อ่อน
แรงและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอันเป็นผลจากอุปทานส่วนเกินในตลาดโลก ยังผลให้ดุลบัญชีเดิน
สะพัดไตรมาสสี่เกินดุลสูงถึง 1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อรวมทั้งปี ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูง
ถึง 3.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8 ของจีดีพี ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ช่วยให้
เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งได้ช่วยลดทอนผลกระทบจากเงินทุนไหล
ออกในช่วงครึ่งปีหลังที่ตลาดมีความกังวลต่อการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเป็นครั้งแรกใน
รอบ 5 ปีในช่วงปลายปีพร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไป ทำให้
ตลาดคลายความกังวลลงบ้างกว่าช่วงไตรมาสสาม ซึ่งเป็นช่วงที่เงินบาทอ่อนค่ามากสุดในปีนี้ เงิน
บาทกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเดือนกันยายน มาปิดที่ 36.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 

 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้
บริการที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 
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รายงานของบริษัทจัดการเกี่ยวกับสภาวะตลาดของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ปี2558

ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานคร

 ปี 2558 โดยรวมของตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ยังคงปรับตัวดีขึ้นจากปี 2557 เนื่องจาก  
การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มั่นใจในความมีเสถียรภาพทางการเมือง  
ของประเทศไทย และสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนน้อยลง แต่ในกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามา
พำนักในประเทศระยะยาวเพื่อการทำงานนั้นยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดย  
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในเขตกรุงเทพมหานครมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ 82.9% ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
2.3% เมื่อเทียบกับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการแข่งขัน
ในธุรกิจโรงแรมในอนาคต รวมทั้งปัจจัยภายนอกอื่นที่สำคัญ เช่นสภาวะความผันผวน  
ของเศรษฐกิจโลก หรือเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ แนวโน้มสภาพตลาดเซอร์วิส  
อพาร์ทเม้นท์มีแนวโน้มที่สดใสขึ้น จากการที่ต้นทุนของการท่องเที่ยว เช่นค่าน้ำมัน หรือ ค่าครองชีพ 
อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวเอเชีย 
และชาวยุโรป โดยมีตัวแปรที่สำคัญคือนักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศ
เป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดอุปสงค์ทั้งระยะสั้น และระยะยาวในตลาดเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 

 

อุปทานของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

 ปี 2558 ตลาดมีอุปทานของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดย ณ 
สิ้นปี 2558 มีจำนวนอุปทานของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในจำนวนรวมทั้งสิ้น 
16,154 หน่วย ปรับตัวสูงขึ้น 942 หน่วย หรือ 3.3% จากจำนวน 15,212 หน่วยในปี 2557 โดย
สามารถจำแนกเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ตามคุณภาพของโครงการ โดยจำนวนห้องพักของเซอร์วิสอ
พาร์ทเม้นท์ เกรดเอ และ เกรดบี มีทั้งสิ้น 7,961 หน่วย และ 8,193 หน่วย ตามลำดับ  
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SupplyofServicedApartmentsinDowntownBangkokbyArea,2005-2015 
 Year Sukhumvit Silom/ Central Riverside/ Pathumwan Total % Change 
   Sathon Lumpini Rama III    Y-o-Y  
2005 4,040 1,650 1,483 949 0 8,122 3.6% 
2006 5,166 1,767 1,481 735 0 9,149 12.6% 
2007 6,238 1,946 2,019 735 0 10,938 19.6% 
2008 7,009 1,680 2,098 995 0 11,938 7.7% 
2009 7,693 2,087 2,217 990 0 12,987 10.2% 
2010 8,746 2,164 2,432 990 0 14,332 10.4% 
2011 9,451 2,218 2,483 990 0 15,142 5.7% 
2012 9,864 2,218 2,566 990 0 15,638 3.3% 
2013 9,935 2,194 2,532 1,059 0 15,720 0.5% 
2014 10,018 1,845 2,297 1,052 0 15,212 -3.2% 
2015 10,077 2,069 2,506 1,081 421 16,154 3.3% 
%Change Q-o-Q 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 
%Change Y-o-Y 0.6% 12.1% 9.1% 2.8% 0.0% 3.3% 

 
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

Silom/ Sathon 
13% 

Sukhumvit 
62% 

Pathumwan 
3% Riverside/ Rama III 

7% 

Central Lumpini 
15% 

TotalSupplyinDowntownBangkok,Q42015
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SupplyofGradeAandBServicedApartmentbyArea,4Q2015

 Location Total GradeA GradeB MarketShare 
Silom/Sathorn 2,069 1,076 993 12.8% 
Central Lumpini 2,506 1,941 565 15.5% 
Sukhumvit 10,077 4,816 5,261 62.4% 
Riverside/Rama III 1,081 0 1,081 6.7% 
Pathumwan 421 128 293 2.6% 
GRANDTOTAL 16,154 7,961 8,193 100%
 
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
 
 บริ เวณสุขุมวิท ยังคงเป็นย่านที่ ได้รับความนิยมของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โดยมี  
ส่วนแบ่งถึง 62.4% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ปี 59.1% ของตลาดทั้งหมดรองลงมา ได้แก่  
ย่านลุมพินี และย่านบริเวณสาทร ที่มีส่วนแบ่งตลาด 15.5% และ 12.8% ตามลำดับ ส่วนใน  
ย่านพระรามสาม และย่านปทุมวัน ได้รับความนิยมน้อยกว่าย่านอื่นๆ เนื่องจากไม่ ได้อยู่ ใน  
แนวรถไฟฟ้า รวมถึงมีการจราจรที่ติดขัด และมีระยะห่างจากย่านเศรษฐกิจ หรือสำนักงานที่สำคัญของ
กรุงเทพมหานคร  

 ในส่วนของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เกรด บี มีสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนอุปทานทั้งหมด  
คิดเป็นร้อยละ 50.72 ซึ่งส่วนมากตั้งอยู่บริเวณสุขุมวิท ในขณะที่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เกรด เอ  
มีสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 49.28 โดยมีย่านสุขุมวิทครองสัดส่วนอุปทานสูงสุดใน
กรุงเทพมหานครเช่นกัน เนื่องจากเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ สำนักงานที่สำคัญ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่พร้อม
ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ศูนย์การค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวกลางคืน รวมถึงมี
อาคารสำนักงานทางราชการที่สำคัญ เช่นสถานฑูต เป็นต้น  

SupplyofServiceApartmentinDowntownBangkokt,2004-2015

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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 จำนวนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย ณ สิ้นปี 2558 
ตัวเลขแรงงานชาวต่างชาติในไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 145,727 คน เพิ่มขึ้น 1.58% จากจำนวน
แรงงานชาวต่างชาติในปี 2557 โดยแบ่งเป็นแรงงานที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 81,956 คน 
และอีกจำนวน 63,771 คนเป็นแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด  
 
NumberofExpatriatesinThailand 
 Year Bangkok Provincial Total 
 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 
 2011 57,307 43,334 100,641 
 2012 64,552 49,111 113,663 
 2013 74,641 60,013 134,654 
 2014 77,600 61,613 139,213 
 Q1 2015 78,818 62,968 141,786 
 Q2 2015 79,395 59,350 138,745 
 Q3 2015 80,994 62,468 143,462 
 Q4 2015 81,956 63,771 145,727 

 
ที่มา : กรมแรงงาน 
 
 ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวของไทยจำนวนนักท่องเที่ยวยังเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2558 
ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยมีจำนวนถึง 29,881,091 คน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.44 จากเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ และการลดลงของความผันผวนใน
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และมาเลเซีย ซึ่งมีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก
จากปีก่อนหน้าที่ 71.14% และ 30.99% ตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศนี้รวมกัน
แล้วคิดเป็นสัดส่วนถึง 38.01% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง โดยเฉพาะสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

 ในทางตรงกันข้าม ปัญหาเศรษฐกิจของรัสเซียยังคงส่งผลรุนแรงต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาว
รัสเซียที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวปรับ
ตัวลดลงมากกว่าถึง 44.97% ลดลงมาอยู่ที่จำนวน 884,085 คน ส่งผลให้โดยรวมของกลุ่มนักท่อง
เที่ยวโซนยุโรปปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 8.65% 
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมการท่องเที่ยว 

TotalofInternationalTouristArrivalstoThailand,1993-2015

InternationalTouristArrivalsinThailandbyRegion,2015

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 
 
ปริมาณการเข้าพักและอัตราการเข้าพัก(Take-upandOccupancyRate)

 ปริมาณการเข้าพักของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในทุกทำเลที่สำคัญของกรุงเทพมหานครมีอัตรา
เข้าพักเพิ่มขึ้น จาก 12,027 หน่วยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 เป็น 13,388 หน่วย ในไตรมาส
สุดท้ายของปีนี้ หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 6.0% 

 

22.44%
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 เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในบริเวณสาธร มีปริมาณการเข้าพักเติบโตสูงกว่าย่านอื่นๆ (15.2%) 
เมื่อเทียบปีต่อปี ตามด้วยย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา/พระราม3 และ ลุมพินี ที่ 12.4%และ 7.0 % 
ตามลำดับ ในขณะที่ย่านสุขุมวิทปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.8% หลังจากในปี 2557 มีการปรับตัวลดลงจาก
ปีก่อนหน้า  

 

Take-upofServicedApartmentsbyArea,2012-2015

 Location 2012 2013 2014   2015   %Change
     Q1 Q2  Q3 Q4 Y-o-Y 
Sukhumvit 8,497 8,224 7,846 7,990 8,038 8,105 8,386 3.8% 
Silom/Sathorn 1,740 1,615 1,427 1,671 1,617 1,571 1,645 15.2% 
Central Lumpini 1,938 1,855 1,914 2,001 2,059 1,986 2,048 7.0% 
Riverside/Rama III 815 888 839 859 891 903 943 12.4% 
Pathumwan - - - - - 353 366 0.0% 
TOTAL 12,990 12,581 12,027 12,521 12,605 12,917 13,388 6.0%
 
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของธุรกิจแล้ว จะเห็นได้ว่าปริมาณการเข้าพักของธุรกิจเซอร์วิส  
อพาร์ทเม้นท์ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยมีการปรับเพิ่มขึ้น 4.82% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาณ
การฟื้นตัวธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ หลังจากที่อัตราการเข้าพัก ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะ 2 ปีติดต่อกัน (2557 และ 2557) สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่  
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปี 2558 
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Supply, Demand, and Occupancy Rates of Serviced Apartments in Downtown
Bangkok,2004-2015 
 Supply Take-up OccupancyRate Change*
    Y-o-Y 

2004 7,842 5,956 75.95% - 
2005 8,122 6,976 85.89% 13.09% 
2006 9,149 7,588 82.94% -3.44% 
2007 10,938 8,311 75.98% -8.39% 
2008 11,782 8,600 72.99% -3.94% 
2009 12,987 10,063 77.49% 6.15% 
2010 14,332 9,880 68.94% -11.03% 
2011 15,142 12,301 81.24% 17.84% 
2012 15,638 12,990 83.07% 2.25% 
2013 15,720 12,581 80.03% -3.65% 
2014 15,212 12,027 79.06% -1.21% 
2015 16,154 13,388 82.88% 4.82% 

 
Note : *Change in percentage points is calculated as occupancy (t) – Occupancy (t-1). 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

Supply,DemandandOccupancyRatesinServicedApartments,2004-Q42015

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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 เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในบริเวณปทุมวันมีอัตราการเช่าสูงเป็นอันดับหนึ่งที่ 86.9% ในขณะที่
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา/พระราม3 มีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราการเช่า
มากที่สุดในกลุ่มบริเวณท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยปรับเพิ่มขึ้น 7.5% และมีอัตรา
การเข้าพักอยู่ที่ 87.3% ในทางตรงกันข้าม บริเวณลุมพินีกลับมีอัตราการเข้าพักลดลงจากปีก่อน
หน้า -1.6% โดยมีอัตราการเข้าพักในปี 2558 ปี 81.7% 
 
Supply,DemandandOccupancyRatesofServicedApartmentsbyArea,Q4-2015

 Location Supply Take-up OccupancyRate %Change %Change
     QoQ YoY 
Silom/Sathon 2,069 1,645 79.5% 3.6% 2.1% 
Central Lumpini 2,506 2,048 81.7% 2.5% -1.6% 
Sukhumvit 10,077 8,386 83.2% 1.9% 2.5% 
Riverside/Rama III 1,081 943 87.3% 3.7% 7.5% 
Pathumwan 421 366 86.9% 3.1% 0.0% 
TOTAL 16,154 13,388 82.9% 2.4% 2.3%

 
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
 
 จากการที่อัตราการเช่าของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โดยรวมมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเพียง 
2.3% ผลักดันให้อัตราค่าเช่าของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เกรด เอ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม มาอยู่ที่
ระดับ 1,092 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมี
แนวโน้มที่ขยับเพิ่มสูงขึ้นจากอัตรา 1,068 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปี 2557 และ 1,084 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปี 2557 แต่หากพิจารณาเฉพาะภายในปี 2558 กลับมีความ
ผันผวนของอัตราการเช่าเล็กน้อย แต่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งที่อัตรา 1,096 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน มาอยู่ที่ระดับ 1,087 1,092 และ 1,091 ในไตรมาสที่สอง สาม และสี่ตาม
ลำดับ  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 

 

Average Achieved Rents of Grade A Serviced Apartments (all types) by Area,
2006-4Q2015

 Year Silom/Sathorn CentralLumpini Sukhumvit Average 
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 941 1,129 1,084 1,051 
2012 956 1,174 1,143 1,091 
2013 969 1,109 1,175 1,084 
2014 900 1,180 1,124 1,068 
1Q15 938 1,257 1,094 1,096 
2Q15 905 1,260 1,098 1,087 
3Q15 925 1,262 1,090 1,092 
4Q15 920 1,262 1,090 1,091 
2015 922 1,260 1,096 1,092 
% Change Q-o-Q -0.6% 0.0% 0.0% -0.2% 
% Change Y-o-Y 1.6% 5.6% -4.3% 1.0%  
* หน่วย: บาท/ตารางเมตร/เดือน 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
 
AverageAchievedRents/m2ofGradeAUnitsbyAreaandRoomType,4Q2015 
 RoomType Sukhumvit Silom/Sathon CentralLumpini
  Q42014 Q42015 Q42014 Q42015 Q42014 Q42015 
Studio 1,319 1,268 - - 1,444 1,486 
One-bedroom 1,095 1,056 945 974 1,133 1,201 
Two-bedroom 914 901 815 822 1,075 1,235 
 
* หน่วย: บาท/ตารางเมตร/เดือน 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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แนวโน้มในปี2559

 จากข้อมูลของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 9 โปรเจคตามตารางด้านล่างมีกำหนดการจะแล้ว
เสร็จภายในปี 2561 โดยโครงการที่จะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2559 จะสามารถเพิ่มอุปทานเข้า
สู่ตลาดอย่างน้อย 707 ยูนิต และส่วนมากดำเนินการก่อสร้างอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นย่าน
ท่องเที่ยว และเป็นทำเลที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในอนาคต และ
รองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจต่างๆในบริเวณดังกล่าว   
FutureServicedApartmentProjectsinDowntownBangkok

 ProjectName Location Total Completion Status
   Units Date 
GradeA
 Modena by Fraser Ratchadapisek/  239 Q42016 Under Construction 
    Rama IV  
 Somerset Maison Asoke Sukhumvit 23 125 2018 Planning 
 TotalGradeA2015   364
GradeB
 Peter Mansion II Sukhumvit 63 130 Q2 2016 Under Renovation 
 Parc 39 Sukhumvit 39 88 Q2 2016 Decorating 
 137 Pillars Suites  Sukhumvit 39 179 Q4 2016 Under Construction 
 and Residence 
 Alcove 53  Sukhumvit 53 71 Q4 2016 Under Construction 
 Upper Suites 25 Sukhumvit 25 N/A Q3 2016 Under Construction 
 Chatrium Patumwan Rama I N/A Q4 2018 Under Construction 
 The Bangkok Residences  Phetchaburi 47 202 N/A Planning 
 TotalGradeB2015   670
 GRANDTOTAL(AANDB)   1,034
 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 แนวโน้มธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ในระยะยาวรวมทั้งในปี 2558 นี้ คาดว่าจะมีทิศทางที่ดี
ขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น 6.0% มากกว่าอุปทานที่เพิ่มขึ้นเพียง 3.3% จากปีก่อนหน้า 
รวมถึงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของธุรกิจท่องเที่ยวในภาพรวมในปี 2557 
ในขณะที่ด้านจำนวนแรงงานชาวต่างชาติที่เข้าพักอาศัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากถึง 4.68% และ  
เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เริ่ม
หลั่งไหลกลับเข้ามามากขึ้นจากปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย เนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมืองยังคงสงบ และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ทั้งนี้การที่อุปสงค์ตลาด
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันทางด้านราคาจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่คาดว่าจะมี
ความเข้มข้นขึ้น อีกทั้งจำนวนอุปทานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เฉพาะในปี 2559 มีมากถึง 707 ห้อง  
ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจยังคงอยู่ทิศทางที่เป็นบวก แต่หากเป็นการค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้น  
ในอนาคต อย่างไรก็ตามเซอร์วิสอพาร์ทเม้นมีข้อได้เปรียบเหนือโรงแรมเนื่องจากมีฐานผู้เช่า  
ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานชาวต่างชาติระยะยาวที่ค่อนข้างมั่นคง และทำงานในบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง 
ซึ่งทำให้ทำให้ธุรกิจกลุ่มดังกล่าวจะได้รับผลกระทบเชิงลบต่างๆไม่รุนแรงเท่ากับกลุ่มธุรกิจโรงแรม  

 ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในปี 2559 
ได้แก่สภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง และความหวังของการฟื้นตัวของ  
สภาพเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหนึ่งที่สำคัญของประเทศ รวมถึง
เสถียรภาพของทางการเมืองของไทย และของต่างประเทศ โดยเฉพาะความตึงเครียดบน
คาบสมุทรเกาหลี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆครั้งหลังจากการการทดลองหัวรบนิวเคลียร์
ของเกาหลีเหนือ และการฝึกซ้อมรบร่วมกันระหว่างเกาหลีใต้ และสหรัฐฯ 

 

ผลการดำเนินงานของเดอะเมย์แฟร์แมริออทเอ็กเซคคิวทีฟอพาร์ทเม้นท์ของกองทุน

 ในปี 2558 โดยภาพรวมธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก จากปีก่อน
หน้าเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และของภูมิภาคที่มีแนวโน้มผันผวนที่น้อยลง สถานะการณ์
ทางการเมืองของประเทศที่สงบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงลบที่สำคัญ รวมถึงราคาน้ำมันที่ลดลง
มากเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในทุกๆ ตัวแปรที่
สำคัญ เช่นอัตราการเข้าพัก และอัตราค่าเช่า แต่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวดังกล่าวมีลักษณะเพิ่มขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยอื่นๆ ภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบได้ โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง รวมถึงความชัดเจนของ
สถานการณ์ ทิศทางการเมืองของไทย 
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 สำหรับการดำเนินงานของ โครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ 
ในปีที่ผ่านมานั้น จากชื่อเสียงที่มั่นคงของแบรนด์แมริออท และทีมบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิม และดึงดูดลูกค้าใหม่เพิ่มเติม ส่งผลให้ตลอดปี 2558 โครงการ
สามารถปรับอัตราค่าเช่าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 8.50 มาอยู่ที่ระดับ 4,132.59 
ในปี 2558 และมีอัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยของปี 2558 ที่ระดับ 84.62% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้ามากถึง 12.54% และหากเปรียบเทียบกับภาพรวมของตลาดแล้ว อัตราการเข้าพักและ
อัตราค่าเช่าเฉลี่ยมีอัตราที่สูงกว่าตลาดในย่านลุมพินีสูง ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ
โครงการตามทิศทางการฟื้นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ 

 

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 82.54 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ค่าเช่าซึ่งประกอบด้วย
ค่าเช่าที่ได้รับจากผู้เช่าช่วงจำนวน 81.2 ล้านบาท และรายได้อื่น 0.337 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันนี้ 
กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 11.91 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมต่างๆ 7.16 ล้านบาท และ 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร 4.75 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ
สำหรับงวดนี้ รวมทั้งสิ้น 70.63 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2558 กองทุนมีรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น  
จากเงินลงทุนจำนวน 16.00 ล้านบาท จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการสอบทานประเมินค่าทรัพย์สิน
ของกองทุน ทำให้ในรอบการดำเนินงานประจำปี 2558 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ  
ทั้งสิ้น 86.63 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 
2,046.51 ล้านบาท หรือ 9.9345 บาทต่อหน่วย  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยตั้งแต่ปี2557-2558
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 ในรอบการดำเนินงานของปี 2558 ที่ผ่านมากองทุนได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ  
ดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2558 ทั้งสิ้นรวม 2 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 กองทุน
ได้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อัตรา 0.1620 บาทต่อหน่วย และใน  
วันที่ 18 มีนาคม 2559 กองทุนได้ดำเนินการจ่ายปันผลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานใน  
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ที่อัตรา 0.1680 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ทั้งสิ้น  
จำนวน 67.98 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเฉลี่ยที่ร้อยละ 5.21%  
ต่อปี เมื่อเทียบราคาเมื่อจัดตั้งกองทุนที่ 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 

ทางด้านผลการดำเนินงานตลอดปี 2558 กองทุนมีรายได้ค่าเช่า 82.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2557 ประมาณ 15.01 ล้านบาท ทำให้อัตราเฉลี่ยของรายได้ต่อจำนวนห้องพักที่มีจำหน่ายเพิ่มขึ้น
จาก 3,808.70 บาท ในปี 2557 มาอยู่ ณ ระดับ 4,132.59 บาท ในปีนี้ นอกจากนี้การประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่มีการประเมินมูลค่าเพิ่มขึ้น จากการปรับการประมาณสมมติฐานของอัตราค่าห้อง
พักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด) 
ทำให้กองทุนต้องรับรู้กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับสมมติฐานการสอบทานการประเมิน 
จึงเป็นสาเหตุให้ในปี 2558 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 86.63 
ล้านบาท หรือ 0.4205 บาทต่อหน่วย และส่งผลให้ตลอดทั้งปีผู้ถือหน่วยได้รับอัตราผลตอบแทน
จากการดำเนินการจ่ายปันผลทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 67.98 ล้านบาท 

อัตราการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่การจัดตั้งกองทุน
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รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
 
   ณวันที่31ธันวาคม2558  ณวันที่31ธันวาคม2557
 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,996,000,000.00 97.53 1,980,000,000.00 97.70 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 42,377,750.04 2.07 41,924,909.60 2.07 
เงินฝากประจำ - - - - 
รายได้ค่าเช่าค้างรับ 6,381,872.67 0.31 6,198,879.06 0.31 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - - 120,405.29 0.01 
ทรัพย์สินอื่น 4,772,909.30 0.23 - - 
รวมทรัพย์สิน 2,049,532,532.01 100.14 2,028,244,193.95 100.09 
หนี้สิน (3,023,202.94) (0.15) (1,619,632.19) (0.08) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,046,509,329.07 100.00 2,026,624,561.76 100.00 
 

สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

ณวันที่31ธันวาคม2558

 

มูลค่าทรัพย์สิน 2,049,532,532.01 บาท 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,046,509,329.07 บาท 

จำนวนหน่วย 206,000,000.0000 บาท 

มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 9.9345 บาท 

 



18

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
(GOLDPF)

 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และ
ลงทุนในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการเดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ 
โดยมีรายละเอียดของการลงทุน ดังนี้   

เดอะเมย์แฟร์แมริออทเอ็กเซคคิวทีฟอพาร์ทเม้นท์ 
ประเภทการใช้งาน อาคารพักอาศัยประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

ที่ตั้ง เลขที่ 60 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

โฉนดที่ดินเลขที ่ 2494 และ 3770 

พื้นที่รวม(ไร่) 1-2-58 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด 

 และสิ่งปลูกสร้าง

ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ เช่าที่ดินและอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และ  
 ของกองทุนรวมฯ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ ระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2580   
  โดยผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่ากองทุนมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี นับจาก  
  วันครบกำหนดระยะเวลาเช่า 

จำนวนห้องพัก 162 ห้อง 

ขนาดพื้นที่ พื้นที่รวม 26,424 ตร.ม.  

  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,000 ตร.ม. 

ราคาประเมินจากการสอบทาน 1,996,000,000 บาท 

 ครั้งล่าสุดโดยบริษัท15 (ประเมิน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ) 

 ที่ปรึกษาธุรกิจจำกัด

วิธีการประเมินราคา วิธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

รายได้ค่าเช่าสำหรับระยะเวลา  82,200,493 บาท 

 1ม.ค.58–31ธ.ค.58
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เดอะเมย์แฟร์แมริออทเอ็กเซคคิวทีฟอพาร์ทเม้นท์ 
ภาระผูกพัน - กองทุนมีสิทธิที่จะซื้อทรัพย์สินที่เช่าจากโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) ณ วันที่  
   ครบกำหนดสัญญาเช่าในปีที่ 30 ในราคา 405 ล้านบาท หรือ ปีที่ 60 ในราคา   
   984 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่จะได้ระบุไว้ ในสัญญาให้สิทธิในการซื้อ  
   ที่ดินและอาคาร ระหว่าง โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) กับกองทุน 

  - กองทุนได้นำอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่ลงทุนออกหาประโยชน์โดยการให้  
   เช่าช่วงแก่บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด (ผู้เช่าช่วง) เป็นระยะเวลาประมาณ   
   16 ปี นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาเช่าช่วง จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อ  
   ให้ดำเนินกิจการโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ   
   อพาร์ทเม้นท์ โดยกองทุนสามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าช่วงได้อีก 10 ปี   
   ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ ได้ระบุไว้ใน  
   สัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์   
   ระหว่างกองทุนกับผู้เช่าช่วง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม

 กองทุนรวมไม่มีการกู้ยืมเงิน 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม

กองทุนรวมได้หมดการรับประกันรายได้เมื่อปี 2554 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2558ถึงวันที่31ธันวาคม2558

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,421.89 0.27 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 650.63 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,084.38 0.05 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ 
 โครงการอสังหาริมทรัพย์ (Operation Fee) 633.25 0.03 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 305.25 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 
 (Market Valuation Fee) 222.92 0.01 
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ 
 (SET Annual Listing Fee) 111.78 0.01 
ค่าภาษีโรงเรือน (Property Tax) 2,328.10 0.11 
ค่าเบี้ยประกัน (Insurance Expense) 929.54 0.05 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 220.68 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 11,908.42 0.59 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
 
 ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมสิทธิ  
การเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการ
กองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้วนั้น 

 

 ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กำหนดไว้ ในโครงการจัดการที่ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 (นายโสพล ฉัตรธนานันท์) 

 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายปฎิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 

 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (“กองทุน”) 
ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารของกองทุนต่องบการเงิน

 ผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดย  
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ี
ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ  
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่ 

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดย  
ถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ 

 ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบ  
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนใช้และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุน รวมทั้งการประเมินการ  
นำเสนองบการเงินโดยรวม 
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 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงิน  
ที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ  
รายงานทางการเงิน 

 

 

 

(นิตยา เชษฐโชติรส) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4439 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

กรุงเทพมหานคร 

29 กุมภาพันธ์ 2559 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบดุล

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557


 31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2558 2557 
  (บาท)
   สินทรัพย ์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,014,800,000 บาท 
 ในปี 2558 และ 2557) 4, 5 1,996,000,000 1,980,000,000 
เงินฝากธนาคาร 6 42,377,750 41,921,386 
ลูกหนี้ค่าเช่า 4 6,381,873 6,198,879 
ลูกหนี้อื่น  4 4,222,883 - 
ดอกเบี้ยค้างรับ 4 2,612 3,524 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  547,414 120,405 
รวมสินทรัพย์  2,049,532,532 2,028,244,194
   หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่น  4 1,647,728 253,180 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4 1,375,475 1,366,452 
รวมหนี้สิน  3,023,203 1,619,632 
สินทรัพย์สุทธิ  2,046,509,329 2,026,624,562
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7 2,026,628,000 2,060,000,000 
กำไร (ขาดทุน) สะสม 7 19,881,329 (33,375,438) 
สินทรัพย์สุทธิ(เท่ากับ9.9345บาทต่อหน่วยในปี2558
 และ9.8380บาทต่อหน่วยในปี2557คำนวณจาก
 จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด206ล้านหน่วย)  2,046,509,329 2,026,624,562



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557
 

   สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่
   31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2558 2557 
   (บาท) 
รายได้จากการลงทุน
 รายได้ค่าเช่า 4 82,200,493 67,195,044 
 ดอกเบี้ยรับ 4 148,734 294,044 
 รายได้อื่น 4 187,951 -  
  รวมรายได้  82,537,178 67,489,088
ค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4 5,421,887 5,859,120 
 ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 4 650,626 703,094 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4 1,084,377 1,171,824 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร  4,751,521 10,743,477 
  รวมค่าใช้จ่าย  11,908,411 18,477,515 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  70,628,767 49,011,573 
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 5 16,000,000 (230,936,000) 
 รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  16,000,000 (230,936,000) 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  86,628,767 (181,924,427)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่31ธันวาคม2558

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากผู้บริหารของกองทุนเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
 

1 ข้อมูลทั่วไป
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ “กองทุน” เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนในประเทศไทย เมื่อวันที ่
4 พฤษภาคม 2550 โดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ 

  กองทุนจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 

  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน 
รายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.01) ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย 

  กองทุนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์.คือ.โครงการ.เดอะ เมย์แฟร ์แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

 

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
(ก)	 เกณฑ์การถือปฏิบัติ	
  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจาก
นี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลาย
ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2558 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
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ใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกองทุนในบางเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงนี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน 

  นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่ง
มีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้น
ไป และไม่ ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนได้เปิดเผยใน
หมายเหตุข้อ 12  

(ข)	 เกณฑ์การวัดมูลค่า	
  งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้น

รายการดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
	 รายการ	 เกณฑ์การวัดมูลค่า	
 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม  
(ค)	 สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน	
  งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน

การดำเนินงานของกองทุน ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  

(ง)	 การประมาณการและใช้วิจารณญาณ	
  ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหาร

ต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน 
รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ 

  ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 

  ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมีความเสี่ยง
อย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรู้ ในงบการเงิน ซึ่ง
ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้ 

 หมายเหตุข้อ 3 (ก) เงินลงทุน 
 หมายเหตุข้อ 5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
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3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
  นโยบายการบัญชีที่นำเสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุก

รอบระยะเวลาที่รายงาน 
(ก)	 เงินลงทุน	
 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
  สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรที่ซื้อและ/หรือลงทุนโดยกองทุน 

รวมถึงที่ดิน อาคาร เครื่องตกแต่งและติดตั้ง และสินทรัพย์อื่นๆ ของกองทุน จะบันทึก
ในบัญชีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่า
เสื่อมราคา บริษัทจัดการกองทุนกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเริ่มแรกโดยใช้
ราคาทุนจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ จนกว่าจะมีการสอบทานการประเมินหรือการ
ประเมินค่าทรัพย์สินครั้งต่อไปโดยใช้ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
บริษัทจัดการกองทุนจะจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินทุกสองปีนับแต่วันที่มีการ
ประเมินค่าเพื่อซื้อและเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว บริษัทจัดการกองทุน
จะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกินสองครั้ง 

  รายการกำไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น  

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์
  เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม สำหรับมูลค่ายุติธรรมของ

พันธบัตร คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย 
ตามลำดับดังนี ้
 (ก) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
 (ข) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทน  

 เสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
 (ค) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง  

  สำหรับมูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผล
ตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้
ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่วันที่ลงทุน 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

  รายการกำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนจะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น 
 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างงวดใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
 เงินลงทุนที่ตั้งใจถือไว้จนครบกำหนดซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของ

ตลาดแสดงในราคาทุน  
(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินฝากธนาคารประเภทกระแส

รายวันและออมทรัพย์  
(ค)	 ลูกหนี้ค่าเช่า	
  ลูกหนี้ค่าเช่ารายเดือน แสดงตามรายงานคำนวณค่าเช่า ซึ่งใช้วิธีการและอัตรา

ตามที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคาร และสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์  
(ง)	 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	
  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีที่กำหนดตัดบัญชีค่าใช้จ่ายภายใน 5 ปี ได้แก่  

ค่าธรรมเนียมในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เช่น ค่าธรรมเนียมการจัด
จำหน่ายหน่วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะทยอยตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
ภายในระยะเวลา 5 ปี  

(จ)	 เจ้าหนี้อื่น	
  เจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน  
(ฉ)	 รายได้	
  กองทุนรับรู้รายได้ค่าเช่าและรายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง  
(ช)	 ค่าใช้จ่าย	
  กองทุนรับรู้ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  
(ซ)	 ภาษีเงินได้	
  กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มี

ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลบันทึกไว้ในงบการเงินนี้  
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(ฌ)	 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	
  กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละสองครั้ง ดังนี้ 
  ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือ 

หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำป ี
  ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม 

ทั้งนี้ กำไรสุทธิและกำไรสะสมดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นจริงจากการหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของกองทุนโดยไม่รวมรายการดังต่อไปนี้ 

 
(ก) กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ 

และ/หรือ ทรัพย์สินของกองทุน 
(ข) รายจ่ายในการจัดตั้งกองทุนและรายจ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุน ที่ได้บันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่คาดว่า
จะได้รับประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 

(ค) การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนในจำนวนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
เพื่อทรัพย์สินของกองทุน  

  บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที่
มีเหตุจำเป็นให้ ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

(ญ) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน	
  ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้บริหารกองทุน (ผู้มีอำนาจตัดสินใจ  

สูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น
โดยตรง 

 
4 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน กิจการเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน 

หากกองทุนมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมี
นัยสำคัญต่อกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือ
กองทุนอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับ
กิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

  ความสัมพันธ์ที่มีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้  
 ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ไทย เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วย 
 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   ลงทุนร้อยละ 33.01 
บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อยทางตรงของผู้ถือหน่วยลงทุน  
    รายใหญ่และเป็นผู้ให้เช่าที่ดินและอาคาร 
บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของผู้ถือหน่วยลงทุน  
    รายใหญ่และเป็นผู้เช่าช่วงที่ดินและอาคาร  
    และเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย เป็นผู้จัดการกองทุน 
 กสิกรไทย จำกัด 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไทย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน ซึ่ง  
    ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเป็นนายทะเบียน  
    ของกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ไทย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 
 (มหาชน) 
บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
 (มหาขน) 

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 รายการ นโยบายการกำหนดราคา

รายได้ค่าเช่า ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ 
รายได้อื่น ตามจำนวนเงินที่รับจริง 
ซื้อเงินลงทุน ตามราคาที่กำหนดในสัญญาหรือราคาที่ตกลงกัน 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามอัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง    
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 รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี ้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม  2558 2557 

   (พนับาท) 
รายได้ค่าเช่า  82,200 67,195 
ดอกเบี้ยรับ  149 294 
รายได้อื่น   188 - 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  5,422 5,859 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์  651 703 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  1,084 1,172 
 

 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
  2558 2557 
   (พนับาท) 

เงินฝากธนาคาร	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  42,376 41,602 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  2 2 
รวม    42,378 41,604
ลูกหนี้ค่าเช่า	
บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด  6,382 6,199 
ลูกหนี้อื่น	
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  4,223 - 
ดอกเบี้ยค้างรับ	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  3 3 
เจ้าหนี้อื่น	
บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด  291 253 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  913 905 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  183 181 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  110 109 
รวม    1,206 1,195 
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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) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ
บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ได้เข้าถือหน่วยลงทุนในกองทุน ณ วันที่ทำ
สัญญา กองทุนได้จ่ายชำระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าเป็นจำนวนเงิน 1,700 ล้านบาท ให้
แก่บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด และบริษัทดังกล่าวได้ให้คำมั่นว่าจะให้เช่า
ทรัพย์สินอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนได้ตกลงจ่ายเงินเพื่อเป็นการตอบแทน
การให้คำมั่นในการต่อสัญญาอีก 30 ปี เป็นจำนวนเงิน 259 ล้านบาท ณ วันที่ทำ
สัญญานี้ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ได้ตกลงจะรับประกันค่าเช่าของ
โครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท ์ แก่กองทุน เป็น
จำนวนเงิน 107 ล้านบาทสำหรับรอบปีบัญชี 2550 และเป็นจำนวนเงิน 164 ล้าน
บาทต่อปีสำหรับรอบปีบัญชี 2551 ถึง 2554 อีกทั้งกองทุนยังมีสิทธิซื้อที่ดินและอาคาร
ดังกล่าว ดังนี้  
- เมื่อครบกำหนดสัญญาการเช่าปีที่ 30 กองทุนสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อทรัพย์สินที่

เช่าในราคา 405 ล้านบาท 
- เมื่อครบกำหนดสัญญาการเช่าปีที่ 60 กองทุนสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อทรัพย์สินที่

เช่าในราคา 984 ล้านบาท  
  นอกจากนี้ กองทุนได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการ 

เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ จากบริษัท โกลเด้น แลนด์ 
(เมย์แฟร์) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 56 ล้านบาท 

  กองทุนได้เข้าทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์กับบริษัท แกรนด ์ เมย์แฟร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อ
การดำเนินการโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ เป็น
ระยะเวลาประมาณ 16 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 
บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด จะจ่ายชำระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าเป็นรายเดือนให้แก่
กองทุน ในอัตราค่าเช่าคงที่เดือนละ 4 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผันตามผลการดำเนิน
งานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนสามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาฉบับดังกล่าวได้อีก
เป็นระยะเวลา 10 ปี 
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  นอกจากนี้ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ได้วางหลักประกันจำนอง
ของทรัพย์สินที่ให้เช่าและจัดให้มีการจำนำหุ้นของบริษัท.แกรนด์.เมย์แฟร์.จำกัด.ที่ถือ
ไว้ ให้แก่กองทุน.รวมทั้งบริษัท.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) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนได้รับค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนอง
เดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์  

(ง) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
  นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกิน  

ร้อยละ 0.075 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คำนวณโดยบริษัทจัดการและ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
  กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในที่ดินและอาคาร (สัญญาเช่า  

ระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี) และซื้อเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ 
อพาร์ทเม้นท ์ โดยเป็นโครงการของบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุ 4 
(ก)) 

  ในระหว่างปี 2558 และ 2557 กองทุนได้ ให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่า  
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) ซึ่งกองทุนได้ปรับเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็น
มูลค่ายุติธรรมรวมจำนวน 1,996 ล้านบาท (2557: 1,980 ล้านบาท) และรับรู้กำไรสุทธิ  
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจำนวน 16 ล้านบาท (2557: ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 
230.94 ล้านบาท) ในงบกำไรขาดทุน 
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6 เงินฝากธนาคาร  
 2558 2557 

  อัตราดอกเบี้ย  อัตราดอกเบี้ย 
 จำนวนเงิน ต่อปี จำนวนเงิน ต่อปี 
 (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์  42,376 0.375 41,602 0.375 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 กระแสรายวัน 2 - 2 - 
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.สาขากรุงเทพฯ 
 ออมทรัพย์  - - 317 1.20 
รวม    42,378  41,921
 

  เงินฝากธนาคารทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกุล
เงินบาท  
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7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน

 

 มูลค่า  2558   2557 
 หน่วยลงทุน จำนวนหน่วย จำนวนเงิน จำนวนหน่วย จำนวนเงิน 
 (บาท)   (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม 
- หน่วยลงทุน 10.00 206,000 2,060,000 206,000 2,060,000 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน 
- จากหน่วยลงทุนละ  
 10 บาท เป็นหน่วยลงทุนละ  
 9.8380 บาท 9.8380 - (33,372) - - 
ณวันที่31ธันวาคม
- หน่วยลงทุน 10.00 - - 206,000 2,060,000
- หน่วยลงทุน 9.8380 206,000 2,026,628 - -
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 
- หน่วยลงทุน 10.00 206,000 2,060,000 206,000 2,060,000 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน 
- จากหน่วยลงทุนละ  
 10 บาท เป็นหน่วยลงทุนละ  
  9.8380 บาท 9.8380 - (33,372) - - 
ณวันที่31ธันวาคม
- หน่วยลงทุน 10.00 - - 206,000 2,060,000
- หน่วยลงทุน 9.8380 206,000 2,026,628 - -
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  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2558 มีมติอนุมัติลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.1620 บาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุนที่  
ตราไว้จาก 10.00 บาทต่อหน่วย เป็น 9.8380 บาทต่อหน่วย เป็นจำนวนเงินรวม 33.37 
ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2558 


 หมายเหต ุ 2558 2557 
   (พนับาท) 

กำไรสะสม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  (33,375) 205,199 
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการ 
ดำเนินงานระหว่างปี  86,629 (181,924) 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (33,372) (56,650) 
ยอดคงเหลือณวันที่31ธันวาคม  19,882 (33,375)


8 ส่วนงานดำเนินงาน 
  ผู้บริหารกองทุนเห็นว่ากองทุนดำเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจลงทุนในสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้บริหารกองทุนจึงพิจารณาว่ากองทุน
มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว ดังนั้นรายได้จากการลงทุนสุทธิ และสินทรัพย์
ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานส่วนงานดำเนินงานแล้ว 

9 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
 ปี2558
  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.162 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
33.37 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2558 

 ปี2557
  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

2557 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.1800 บาท เป็นเงินทั้ง
สิ้น 37.08 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2557 

  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2557 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.095 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
19.57 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2557 
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10 เครื่องมือทางการเงิน
  เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย ์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ ลูกหนี้จากดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย เจ้าหนี้อื่น รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินประกันจากสัญญาประกัน
รายได้ 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	
  กองทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและมีความเสี่ยงด้านการให้สิน

เชื่อจากการที่คู่สัญญาจะไม่ปฏิบัติตามสัญญา อย่างไรก็ตาม กองทุนมีนโยบายในการเข้าทำ
สัญญากับคู่สัญญาที่มีฐานะการเงินมั่นคง ดังนั้นกองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
อย่างมีสาระสำคัญจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาเครื่อง
มือทางการเงินได้ 

  กองทุนไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้าหรือการเก็งกำไร  
	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	
  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด

ในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สินทรัพย์ทางการเงินที่อาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ เงินฝากธนาคาร 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดนับจากวันที่ในรายงาน ถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

   อัตราดอกเบี้ย 
  คงที่-ภายใน ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา 
 อัตราดอกเบี้ย 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม 
 (ร้อยละต่อปี)   (พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 0.375 - 42,378 - 42,378 
ลูกหนี้ค่าเช่า  - - 6,382 6,382 
ลูกหนี้อื่น  - - 4,223 4,223 
ดอกเบี้ยค้างรับ  - - 3 3 
    - 42,378 10,608 52,986 
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้อื่น  - - 1,648 1,648 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  - - 1,375 1,375 
    - - 3,023 3,023 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดนับจากวันที่ในรายงาน ถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

   อัตราดอกเบี้ย 
  คงที่-ภายใน ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา 
 อัตราดอกเบี้ย 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม 
 (ร้อยละต่อปี)   (พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 0.375 - 41,921 - 41,921 
ลูกหนี้ค่าเช่า  - - 6,199 6,199 
ดอกเบี้ยค้างรับ  - - 3 3 
    - 41,921 6,202 48,123 
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้อื่น  - - 253 253 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  - - 1,366 1,366 
    - - 1,619 1,619 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ	
  ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่า

หรือไม่สามารถชำระหนี้แก่กองทุนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด 
  กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่ เกี่ยวเนื่องกับคู่สัญญาจากการให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม และกองทุนมีผู้เช่าเป็นจำนวนมากรายและหลากหลายและมี
ความสามารถในการชำระหนี้ดี และเป็นลูกหนี้ค่าเช่าที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น 
นอกจากนี้กองทุนมีเงินมัดจำรับจากผู้เช่าและรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าด้วย ดัง
นั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้อย่างเป็นสาระสำคัญ  

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	
  กองทุนมีสภาพคล่องที่เพียงพอเนื่องจากกองทุนรวมฯ ได้ดำรงสินทรัพย์ เช่น เงินสด

ในมือ เงินฝากธนาคาร และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อดำรงสภาพคล่อง  
 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	
  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะ

เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงิน

ตราต่างประเทศ 
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	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน	
  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือ

ชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคา
ตลาด และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กัน 

  วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของ
เครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด 
แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะ
กำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสด เป็นต้น 

  ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน กองทุน
มีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้สินภาย
ใต้เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามที่ปรากฏในงบการเงินแสดงมูลค่าไม่แตกต่าง
จากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัด
อยู่ในประเภทระยะสั้น 

 

11 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน 

มีมติอนุมัติปันผลหน่วยละ 0.1680 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 34.61 ล้านบาท โดยกำหนด
จ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 
 

 
12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศ

และยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน และ
ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 
กองทุนรวมไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ   
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การนำเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ   
   ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ  
   ที่เกี่ยวข้องกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ  
   สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  ส่วนงานดำเนินงาน 

 (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 (ปรับปรุง 2558)  

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 

 (ปรับปรุง 2558) 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบ  
 (ปรับปรุง 2558) กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 
 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)  หรือไม่ 

 
   ซึ่งผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการ

เงินของกองทุนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัต ิ



43

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 

ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บาท/หน่วย 0.4906 0.3680 0.3720 0.3700 0.373 0.306 0.4366 0.3400 0.4053 
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 9/3/55 
 
ครั้งที่ 10 11 12 13 14 15 16 รวม
บาท/หน่วย 0.1525 0.1625 0.136 0.18 0.095 0.162 0.168 4.5175 
วันจ่ายเงินปันผล 7/9/55 8/3/56 11/9/56 11/3/57 18/9/57 18/9/58 18/3/59 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
 
 ธนะรัชต์ บุญญะโกศล 
 หยดพลอย อนันตชัย 

 ชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์   
 ชัยพร  ดิเรกโภคา 
 มนต์ชัย อนันตกูล   
 ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์โกลด์
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2558ถงึวนัที่31ธนัวาคม2558

 
 ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com  
หรอืที ่Website ของสำนกังาน ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 พฤษภาคม 2550 

มูลค่าโครงการเริ่มแรก ไม่เกิน 2,060 ล้านบาท 

จำนวนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 206 ล้านหน่วย 

รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งกองทุนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุน
จะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจำหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำอสังหาริมทรัพย์
ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงในลักษณะเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือการนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือ
เช่าช่วงเพื่อให้ผู้ประกอบการนำอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลักษณะเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
หรือโรงแรม ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดำเนินการก่อสร้าง และ/หรือ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดำเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื่นๆ 
เช่น ใบอนุญาตโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้) และ/หรือดำเนินการ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผล
ตอบแทนแก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือ
หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด 

 

นโยบายการลงทุน

 ในการลงทุนครั้งแรกกองทุนจะทำการลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) 
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้ใช้ในการดำเนินกิจการโครงการเมย์แฟร์แมริออท อยู่ในปัจจุบัน 
 

• สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร ระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้
อีก 30 ปี 

• ลงทุนในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการ 
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• กองทุนมีสิทธิซื้อทรัพย์สินที่เช่า ณ สิ้นปีที่ 30 ในราคา 405 ล้านบาท และปีที่ 60 
ในราคา 984 ล้านบาท 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
 

(1) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์ประจำรอบระยะเวลาบัญชี  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจ  
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล หากเงินปันผลที่จะประกาศ
จ่ายต่อหน่วยลงทุนในงวดที่พิจารณาจ่ายมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท 

 
 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
 
 บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้ง
แต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ ไม่สามารถ
จ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนพฤษภาคม 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. นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต กรรมการ 
 6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  
 
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 3. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 




