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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานประจำปี 2559 
สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ของกองทุนรวม  
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ภายใต้การจัดการของบริษัท มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน  
โดยในรายงานประจำปีฉบับนี้ประกอบด้วย ภาพรวมของเศรษฐกิจ รายละเอียดการลงทุน รายงาน
ผลการดำเนินการ รายละเอียดและมูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุน และงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ 
โดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อมูลสภาวะธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบข้อมูลของ
ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โดยรวมในปี 2559 ที่ผ่านมา 
 ปี 2559 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.2 สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด  
ที่ร้อยละ 2.8 โดยได้แรงหนุนจากการใช้มาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ชดเชยผลกระทบ
จากรายได้ภาคเกษตรที่ตกต่ำต่อเนื่องผ่านโครงการประชารัฐ ทำให้ยอดขายสินค้าอุปโภคที่ไม่คงทน
ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง หลังจากมีมาตรการลดหย่อนภาษีการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี  
และปัจจัยชั่วคราวจากการเร่งซื้อรถยนต์ แต่สินค้าคงทนยังคงหดตัว นอกจากนี้ การส่งออกสินค้า
และบริการสุทธิที่เร่งตัวขึ้น ผลจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เร่งตัวมาที่ร้อยละ 15 จากร้อยละ 3.7  
ในไตรมาสก่อน ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ภัตตาคารและค้าปลีก รวมทั้งส่งออก
ที่พลิกกลับมาขยายตัวได้เล็กน้อยสวนทางตลาดภูมิภาคที่ยังคงหดตัวเนื่องจากมีปัจจัยชั่วคราวจาก
การส่งออกทองคำและรายการพิเศษ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของภาคส่งออกยังมีความไม่แน่นอน
อยู่ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงซบเซา ทั้งนี้   
ในไตรมาสแรกไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดทำสถิติสูงสุดรายไตรมาสที่ 16.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ประกอบกับมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเงินลงทุนในตลาดพันธบัตรไทยหลังจาก  
มุมมองต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐถูกเลื่อนอยู่ราวครึ่งปีหลังภายหลังการปรับเพิ่มครั้งแรก  
เมื่อปลายปี 2558 ภายหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอ่อนแรงลง จึงมีกระแสเงินทุน
ไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดเกิดใหม่รวมทั้งไทย ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 35.10 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 
 ไตรมาสสองปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.5 ดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ร้อย 3.2 
โดยมีแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐ ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้น 
ผลจากรายได้ภาคเกษตรที่พลิกกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมาส ประกอบกับหลายครัวเรือน
ภาระหนี้รถยนต์คันแรกเมื่อ 5 ปีก่อนเริ่มทยอยสิ้นสุดลง จะส่งผลดีกับกำลังซื้อและความเชื่อมั่น
ของครัวเรือนในการใช้จ่ายในระยะต่อไป ตลอดจนภาครัฐยังคงมีมาตรการเพื่อประคองกำลังซื้อ   
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ในประเทศออกมาเป็นระยะ เช่น มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และมาตรการลดหย่อนภาษี  
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ภาครัฐมีการเปิดขายซองประมูลโครงการลงทุนภาครัฐ  
หลายโครงการ เช่น รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร มอเตอร์เวย์ และรางคู่ จะช่วยสนับสนุนการ
ขยายตัวของการลงทุนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำยังคง
หดตัวในทิศทางเดียวกับภูมิภาค เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าฟื้นตัวช้าและปัญหาเชิงโครงสร้าง 
อย่างไรก็ตาม ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่
ขยายตัวดีต่อเนื่อง และมูลค่าการนำเข้าที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบยังคง  
เพิ่มขึ้น และค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องจากไตรมาสแรกแม้ว่าในระหว่างไตรมาสจะมีการ  
อ่อนค่าลงบ้าง ผลจากความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐช่วงกลางปี แต่ความกังวล  
ดังกล่าวได้ถูกเลื่อนออกไปหลังจากผลประชามติแยกตัวของสหราชอาณาจักรจากกลุ่มยูโรอย่าง
เหนือความคาดหมายของตลาดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา จะส่งผลให้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน   
2 ปีข้างหน้าเกิดความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร กลุ่มยูโรและเศรษฐกิจโลก 
 ไตรมาสสามปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงเหลือร้อยละ 3.2 ต่ำกว่าคาดการณ์ของ
ตลาดที่ร้อยละ 3.4 เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐแผ่วลงหลังจากที่เร่งเบิกจ่ายไปในช่วงก่อนหน้า  
รวมทั้งปัจจัยชั่วคราวจากทั้งมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวและอาหารในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และการส่งเสริมการขายในช่วงไตรมาส
สองที่ช่วยทำให้การใช้จ่ายครัวเรือนเร่งตัวขึ้นทั้งสินค้าคงทนและไม่คงทน อย่างไรก็ตาม รายได้
ภาคเกษตรที่เริ่มพลิกกลับมาเป็นบวกหลังจากหดตัวมา 3 ปีต่อเนื่อง จะช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ของอุปสงค์ในประเทศ อย่างไรก็ตาม การส่งออกที่ฟื้นตัวได้บ้างท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่  
ยังคงเปราะบาง ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่เร่งตัวขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 12 จากปีก่อนดีขึ้น
จากร้อยละ 8 ในไตรมาสก่อน แม้ว่าช่วงกลางเดือนสิงหาคม มีเหตุระเบิดใน 7 จังหวัดท่องเที่ยว
ภาคใต้จะกระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวช่วงสั้นก็ตาม ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกดุลบัญชีเดิน
สะพัดเกินดุลทำสถิติสูงสุดเป็น 36.1 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงเกินกว่ายอดรวมในปีก่อนไปแล้ว 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ รวมทั้งยังเป็นปัจจัยกดดันเงินบาท  
ให้แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องมาปิดที่ 34.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน นอกจากนี้  
อัตราเงินเฟ้อที่กลับมาเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 จากราคาอาหารสดและพลังงานที่เพิ่มขึ้น
ช่วยลดความกังวลต่อภาวะเงินฝืดและลดแรงกดดันต่อการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกหลังจากมี
การปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 6 ปี ประกอบกับมาตรการกระตุ้น
ทางการคลังที่ภาครัฐทยอยออกมาได้เข้ามาช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นระยะอยู่แล้ว 
พร้อมไปเดินหน้าแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะเร่งด่วนปี 2558-2559 ให้เกิดผลเป็น  
รูปธรรม เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมภายในประเทศ 
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 ไตรมาสสี่ปี 2559 เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาส
ก่อนด้วยแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชน
ขยายตัวชะลอลงในช่วงไว้อาลัยจากความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยกับการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทำให้บรรยากาศในการใช้จ่ายภาคเอกชนยังคง
ไม่กลับสู่สภาวะปกติ ขณะที่ในช่วงปลายปีมาตรการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายและ  
ท่องเที่ยวมาช่วยหนุนการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลได้บ้าง นอกจากนี้ภาคท่องเที่ยวยังได้รับจาก  
ผลกระทบของการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ขณะที่
ภาครัฐมีการออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซาชั่วคราวได้จูงใจนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวไทย
ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมีสัญญาณการฟื้นตัวในเดือนธันวาคม  
หลังจากหดตัวมาในช่วงสองเดือนก่อน นอกจากนี้ การส่งออกที่พลิกกลับมาขยายตัวร้อยละ 3.6 
ในไตรมาสสี่ จากที่หดตัว 2.0% ในครึ่งปีแรก ซึ่งสอดคล้องกับการส่งออกของภูมิภาคที่ปรับตัวดีขึ้น
จากการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ปรับดีขึ้น และการที่จีนมีการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบไปเพื่อผลิตส่งออก
ไปสหรัฐก่อนที่ผู้นำใหม่สหรัฐจะเข้ามารับตำแหน่งในช่วงกลางเดือนมกราคม 2560 ปัจจัยดังกล่าว
ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง ทั้งปี 2559 เกินดุลบัญชีเดินสะพัดรวม 4.64 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 11.6% ของจีดีพี นับเป็นการเกินดุลมากสุดเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งสูงเกือบ
สองเท่าของเงินทุนไหลออกสุทธิในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศของ
เศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี จึงไม่ถูกกระทบมากนักในช่วงกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาด
เกิดใหม่ในช่วงมีความไม่แน่นอนของการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐผลจากนโยบายที่มุ่งเน้น
การเติบโตภายในประเทศของประธานาธิบดีใหม่ของสหรัฐที่จะเข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่เดือน
มกราคม 2560 เป็นต้นไป ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงมาปิดที่ 35.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ   
สิ้นเดือนธันวาคม อ่อนค่าลงร้อยละ 3.6 จากปลายเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม เงินบาทยังคงแข็ง
ค่าร้อยละ 0.5 จากปลายปีก่อน ซึ่งยังคงแข็งค่ากว่าค่าเงินมาเลเซียและฟิลิปปินส์ที่อ่อนค่าลง  
ในช่วงร้อยละ 4.2-5.3 แต่อ่อนค่ากว่าค่าเงินอินโดนีเซียซึ่งแข็งค่าร้อยละ 2.6 ในปี 2559 
 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้
บริการที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

ส่วนการดำเนินกิจการของกองทุนรวม
 
 1. ข้อมูลกองทุนรวม

1. ชื่อกองทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์  
[Gold Property Fund (Leasehold)] 

2. ชื่อย่อ GOLDPF 
3. ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
4. เงินทุนโครงการ 2,060 ล้านบาท (สองพันหกสิบล้านบาท) 
5. อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ 
6. บริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
7. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
8. รายละเอียด
 อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
  

- สิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี และสิทธิในการต่อสัญญาเช่า  
 อีก 30 ปี ในที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้างประเภทโรงแรมและ  
 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ในโครงการเดอะเมย์แฟร์ แมริออท 
 เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งประกอบด้วยอาคารสูง   
 26 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 26,424   
 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ ให้เช่ารวมประมาณ 16,000   
 ตารางเมตร บนที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา 
- กรรมสิทธิ์ ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวเนื่องกับ  
 การดำเนินธุรกิจของโครงการเมย์แฟร์เมริออท 

9. ผู้เช่าช่วง บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด 
10.ผู้บริหารโครงการ บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
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 2. โครงสร้างของกองทุนรวมณวันที่30ธันวาคม2559

รายงานของบริษัทจัดการเกี่ยวกับสภาวะตลาดของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ปี2559
1. ภาวะอุตสาหกรรม

1.1  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
  ปี 2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

32,588,303 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.91 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจาก  
นักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก คือ จีนและมาเลเซีย ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.34 และ 3.36 
ตามลำดับ 

กราฟแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2536-พ.ศ.2559

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

  สำหรับด้านรายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2559 ประเทศไทยมีรายได้จาก  
นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 1,637,832 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40 เมื่อเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเป็นกลุ่มที่สร้าง  
รายได้หลักให้แก่ประเทศ คิดเป็น 871,676 ล้านบาท รองลงมาคือนักท่องเที่ยวยุโรป
สร้างรายได้ 458,304 ล้านบาท  

แผนภูมิแท่งแสดงรายได้และอัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2555-พ.ศ.2559

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กราฟแสดงสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ละเชื้อชาติที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยปีพ.ศ.2559

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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  สำหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวโลกในปี 2560 องค์การการท่องเที่ยวโลกคาดว่า 
จะเติบโตตามอุปสงค์การท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.8 ประกอบการคาดการณ์  
การขยายตัวของการขนส่งโดยสารระหว่างประเทศในระหว่างปี 2557-2562 จะเพิ่ม
สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงได้รับผลประโยชน์จากแนวโน้ม  
ดังกล่าว เป็นปัจจัยบวกที่ส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ นอกจากนี้ราคา
บัตรโดยสารเครื่องบินที่มีการแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยบวกที่เพิ่ม  
นักท่องเที่ยวจากเกาหลี เมียนมา รัสเซีย จีน เยอรมนี เป็นต้น ตลอดจนการขยาย  
ท่าอากาศยาน 3 แห่ง คือท่าอากาศยานดอนเมือง ภูเก็ต และอู่ตะเภา จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น 

  ดังนั้นจากปัจจัยต่างๆ ทำให้คาดว่าตลอดปี 2560 ประเทศไทยจะมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวรวม 2.71 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.17 จากปี 2559 โดยแบ่งเป็น
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1.78 ล้านล้านบาท และจากนักท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ 0.93 ล้านล้านบาท  

1.2  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งที่ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาตินิยมเดินทางมา โดยสภาวะการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหลักที่ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเป้าหมายหลักของ  
นักท่องเที่ยวมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและความพร้อมทางด้านการเดินทาง  
ที่ประกอบด้วยสนามบินหลัก ได้แก่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และสนามบิน
นานาชาติดอนเมือง  

กราฟแสดงสัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ปีพ.ศ.2555-พ.ศ.2558

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

  จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นอย่าง  
ต่อเนื่อง แม้ว่าในปี 2557 จะมีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่เมื่อเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ และมีความชัดเจน
มากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนนัก  
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในปี 
2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.28 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รวมจำนวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ 41.28 ล้านคน  

1.3 ตลาดโรงแรม ในกรุงเทพมหานคร 
  ณ เดือนธันวาคม ปี 2558 อุปทานรวมของโรงแรมในกรุงเทพมหานครมีห้องพัก

รวมทั้งหมด 138,286 ห้อง นับรวมทั้งโรงแรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ โมเต็ลและ  
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ทั้งนี้ จากผลการสำรวจของบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ 
(ประเทศไทย) จำกัด พบว่าปี 2559 มีโรงแรมเปิดใหม่เพิ่มอีก 12 แห่งจำนวน 1,996 
ห้องโดยมีโรงแรม 6 แห่ง จำนวน 1,027 ห้อง ที่เปิดดำเนินการแล้วในเดือนสิงหาคม 
2559 ซึ่งโรงแรมใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในย่านสุขุมวิท และสาทร/สีลม คิดเป็น
ร้อยละ 36.1 และร้อยละ 32.6 ตามลำดับ ของโรงแรมเปิดใหม่ทั้งหมดในปี 2559 
และล้วนจัดอยู่ในระดับโรงแรมระดับ Midscale/Economy 

  หากพิจารณาอุปสงค์จากอัตราการเข้าพักแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งปี 
2559 พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 79.13 ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2558 ที่ระดับร้อยละ 76.33   
โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 มีอัตราเข้าพักแรมสูงที่สุดจากทุกไตรมาสที่ระดับ  
ร้อยละ 82.28 โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา อัตราการเข้าพักแรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ทางการเมืองภายใน
ประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น และแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง
มายังประเทศไทยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยในปี 2558 และ ปี 2559 มีจำนวนถึง 
29.92 และ 32.57 ล้านคน ตามลำดับ  
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กราฟแสดงอัตราการเข้าพักแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพ.ศ.2553-พ.ศ.2559

ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 6 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 
1.4 ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
  ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมา  

ในช่วงหลายปีก่อนหน้า โดยปัจจัยหลักที่มีส่วนกระตุ้นตลาดคือการเพิ่มขึ้นของ  
ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครและเมืองอุตสาหกรรมต่างๆ รอบๆ 
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากลูกค้าเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ส่วนใหญ่คือ ชาวต่างชาติที่
ทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

กราฟแสดงสัดส่วนอุปทานของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ.2559

ที่มา : ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศไทย 
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  จำนวนเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2559 มีประมาณ   
19,420 ยูนิต โดยพื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิทจะได้รับความนิยมในการพัฒนามากที่สุด
ถึง 53% ของจำนวนเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร และ  
อีกประมาณ 80% เซอร์วิสอพาร์เมนท์ที่กำลังก่อสร้างและจะเปิดให้บริการ ทั้งนี้ 
จำนวนเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ใหม่ที่มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2559 มีจำนวนประมาณ 
540 ยูนิต ซึ่งบริเวณสุขุมวิทยังคงได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการพักอาศัย เนื่องจาก
มีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายสำหรับชาวต่างชาติ หรือร้านอาหาร แหล่งพักผ่อน 
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มากกว่าบริเวณอื่นๆ 

  ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์นั้นจะขึ้นอยู่กับ  
การเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน  
ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในกรุงเทพมหานครทั้งหมดประมาณ 84,313 คน 
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามา
ทำงานในกรุงเทพมหานครจะเพิ่มขึ้น แต่ชาวต่างชาติดังกล่าวอาจเลือกที่จะไม่พัก
อาศัยในเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เนื่องจากมีตัวเลือกอื่นในการพักอาศัยไม่ว่าจะเป็น 
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ระดับ luxury และ high-end ในพื้นที่ตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า และมีอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าโดยเฉลี่ย 10% เมื่อเปรียบเทียบในบริเวณ
เดียวกัน 

  ปี 2559 อัตราการเช่าเฉลี่ยในทุกทำเลมากกว่า 73% และมากกว่า 90%   
ในบางทำเล โดยมีอัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยที่ 84% พื้นที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ได้แก่ พื้นที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจและพื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิทเนื่องจากความสะดวก
สบายในการเดินทาง ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในปี 2560 อัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยจะขยาย
ตัวเพียงเล็กน้อยจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3-7 

   พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจและพื้นที่รอบสวนลุมพินียังคงสามารถสร้างค่าเช่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดในปี 2559 เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเช่าเฉลี่ยมากกว่า 
1,200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และพื้นที่ที่ได้รับความนิยมตามแนวถนนสุขุมวิทมี
ค่าเช่าประมาณ 850 - 1,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
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ข้อมูลทั่วไปของหน่วยลงทุนและโครงสร้างการจัดการ
1. ข้อมูลทั่วไป

จำนวนเงินทุนโครงการ ณ วันที่เริ่มลงทุน 2,060,000,000    บาท 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่เริ่มลงทุน 10.00      บาท 
จำนวนเงินทุนโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,02 6,628,000    บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 9.838      บาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 206,000,000    หน่วย 

2. ข้อมูลหลักทรัพย์
 ราคาหลักทรัพย์(ราคาปิด) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 5.50 9.9726 
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 6.65 9.8396 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 5.50 9.8705 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 6.10 9.9140 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 6.85 9.9284 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 6.60 9.9609 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 6.60 10.0016 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 6.35 9.8506 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 6.35 9.8793 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 6.45 9.8263 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 6.70 9.8531 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 6.60 9.8775 
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3. ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559  

ลำดับ ผู้ถือหน่วย จำนวน(หน่วย) ร้อยละ
 1 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์         

 จำกัด (มหาชน) 
68,000,000 33.0097% 

 2 บริษัท เผชิญโชค เทรดดิ้ง จำกัด 12,969,500 6.2959% 
 3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED  

 - Client Account 
6,737,400 3.2706% 

 4 สำนักงานประกันสังคม 6,173,300 2.9967% 
 5 RHB OSK Securities Hong Kong Limited 2,207,100 1.0714% 
 6 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด 2,062,800 1.0014% 
 7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บมจ.ธนาคาร 

 กสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
2,057,700 0.9989% 

 8 นายโกศล คล่องเวสสะ 2,057,700 0.9989% 
 9 น.ส.มารศรี นิรมิตศิริพงศ์ 2,000,000 0.9709% 
 10 บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด 2,000,000 0.9709% 
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4. ประวัติการลดทุนจดทะเบียนและจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ 1 2
ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 มกราคม 2559 - 

30 มิถุนายน 2559 
1 กรกฎาคม 2559 - 
31 ธันวาคม 2559 

 เงินทุนจดทะเบียน (บาท) 2,026,628,000 2,026,628,000 
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 9.838 9.838 
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง   
 เงินทุนจดทะเบียน (บาท) - - 
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท) - - 
เงินทุนจดทะเบียนหลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน   
 เงินทุนจดทะเบียน (บาท) 2,026,628,000 2,026,628,000 
 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (บาท) 9.838 9.838 
เงินปันผลจ่าย     
 จำนวนเงินปันผล (บาท) 39,140,000 22,866,000 
 เงินปันผลจ่ายต่อหน่วย (บาท) 0.1900 0.1110 
 อัตราผลตอบแทนต่อปี 
 (@9.838 บาท) 

 3.89% 2.24% 

วันปิดสมุดทะเบียน 9 กันยายน 2559 22 มีนาคม 2560 
วันที่จ่ายเงินปันผล 19 กันยายน 2559 31 มีนาคม 2560 
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รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
1. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน
 
   สำหรับปีสิ้นสุด สำหรับปีสิ้นสุด  
   วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
   (บาท) (บาท)   
รายได้จากการลงทุน 89,577,367 82,537,178   
ค่าใช้จ่าย 11,571,302 11,908,411   
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 78,006,065 70,908,411   
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (16,000,000) 16,000,000   
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 62,006,065 86,628,767    
2. ผลการดำเนินงานของเดอะเมย์แฟร์แมริออทเอ็กเซคคิวทีฟอพาร์ทเม้นท์ของกองทุน

GOLDPF
  ในปี 2559 ภาพรวมธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างมากจากปีก่อน

หน้าเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และของภูมิภาคที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศที่มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายตัวของการ
ขนส่งโดยสารระหว่างประเทศที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจ  
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในทุกๆตัวแปรที่สำคัญ เช่นอัตราการเข้าพัก และอัตราค่าเช่า 
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวดังกล่าวมีลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และยังคงต้องเฝ้า
ระวังปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้ โดยเฉพาะสภาพ
เศรษฐกิจโลก ภัยก่อการร้าย และแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น จะเป็น
ปัจจัยที่อาจกระทบธุรกิจในอนาคต 

  สำหรับการดำเนินงานของ โครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ 
อพาร์ทเม้นท์ ในปีที่ผ่านมานั้น จากชื่อเสียงที่มั่นคงของแบรนด์แมริออท และทีมบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิม และดึงดูดลูกค้าใหม่เพิ่มเติม ส่งผลให้ตลอดปี 
2559 โครงการสามารถปรับอัตราค่าเช่าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.09 
มาอยู่ที่ระดับ 4,136 บาทต่อห้องต่อคืน ในปี 2559 และมีอัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยของปี 
2559 ที่ระดับ 88.56% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ามากถึง 3.94% และหากเปรียบเทียบ
กับภาพรวมของตลาดแล้ว อัตราการเข้าพักและอัตราค่าเช่าเฉลี่ยมีอัตราที่สูงกว่าตลาด/  
ในย่านลุมพินีสูง ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ
การท่องเที่ยว 
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3. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
  ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 89.58 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ค่าเช่าซึ่ง  
ประกอบด้วยค่าเช่าที่ได้รับจากผู้เช่าช่วงจำนวน 89.41 ล้านบาท และรายได้อื่น 0.17 ล้านบาท 
ในขณะเดียวกัน กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 11.57 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
7.20 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร 4.37 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุน
มีรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับงวดนี้ รวมทั้งสิ้น 78.01 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2559 กองทุน
มีรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจำนวน 16.00 ล้านบาท จากมูลค่าที่  
ลดลงจากการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุน ทำให้รอบการดำเนินงานประจำปี 2559 
กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 62.01 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 2,034.77 ล้านบาท หรือ 9.8775 บาทต่อหน่วย  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยตั้งแต่ปี2558-2559

  ผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2559 กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นรวม   
2 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 สำหรับผลการ
ดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 39.14 ล้านบาท ที่อัตรา 0.1900 บาทต่อหน่วย และในวันที่ 31 
มีนาคม 2560 กองทุนได้ดำเนินการจ่ายปันผลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 22.87 
ล้านบาท แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อัตรา 0.1110 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินปันผลสำหรับ  
ผลการดำเนินงานในปี 2559 ทั้งสิ้นจำนวน 62.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนตั้งแต่
จัดตั้งกองทุนเฉลี่ยที่ร้อยละ 5.07% ต่อปี 
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อัตราการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่การจัดตั้งกองทุน

  ผลการดำเนินงานตลอดปี 2559 กองทุนมีรายได้ค่าเช่า 89.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  
ปี 2558 ประมาณ 7.21 ล้านบาท ทำให้อัตราเฉลี่ยของรายได้ต่อจำนวนห้องพักที่มีจำหน่าย 
(RevPAR) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 4,132 บาทต่อห้องต่อคืน ในปี 2558 มาอยู่ ณ ระดับ 
4,136 บาทต่อห้องต่อคืน ในปีนี้ นอกจากนี้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีราคาประเมิน
มูลค่าโครงการลดลง จากการปรับการประมาณสมมติฐานระยะเวลาการถือสิทธิการเช่า
ของกองทุน ลดลงจาก 60 ปี เหลือประมาณ 50 ปี 7 เดือน (จากวันที่ประเมินมูลค่า   
18 ตุลาคม 2559) ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด) ทำให้
กองทุนต้องรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคา จึงเป็นสาเหตุให้ใน  
ปี 2559 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลงมาอยู่ที่ 62.01 ล้านบาท 

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการที่กองทุน  
มีรายการขาดทุนจากราคาประเมินทางบัญชี ซึ่งไม่มีการจ่ายกระแสเงินสดออกไปจริง 
กองทุนจึงลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 9,846,800 บาท คิดเป็นทุน  
จดทะเบียนที่ลดลง 0.0478 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ลดลงจาก 
9.838 บาทต่อหน่วยเป็น 9.7902 บาทต่อหน่วย โดยนายทะเบียนทำการปิดสมุดทะเบียน
เพื่อลดเงินทุนจดทะเบียนวันที่ 22 มีนาคม 2560 และทำการจ่ายเงินทุนจดทะเบียนคืน  
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 
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รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 

   ณวันที่31ธันวาคม2559  ณวันที่31ธันวาคม2558
 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  1,980,000,000.00  97.31  1,996,000,000.00  97.53 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  49,415,669.70  2.43  42,377,750.04  2.07 
เงินฝากประจำ  -   -   -   - 
รายได้ค่าเช่าค้างรับ  6,000,623.90  0.29  6,381,872.67  0.31 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  -   -   -  0.00 
ทรัพย์สินอื่น  3,305,413.41  0.16  4,772,909.30  0.23 
รวมทรัพย์สิน  2,038,721,707.01  100.19  2,049,532,532.01  100.14 
หนี้สิน (3,954,312.87) (0.19) (3,023,202.94) (0.15) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  2,034,767,394.14  100.00  2,046,509,329.07  100.00 
 
สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
ณวันที่31ธันวาคม2559 
มูลค่าทรัพย์สิน  2,038,721,707.01  บาท  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  2,034,767,394.14  บาท  
จำนวนหน่วย  206,000,000.0000  บาท  
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 9.8775 บาท 
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(PTR):N/A
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
(GOLDPF)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และลงทุนใน
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการเดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ โดยมี
รายละเอียดของการลงทุน ดังนี้ 

เดอะเมย์แฟร์แมริออทเอ็กเซคคิวทีฟอพาร์ทเม้นท์
ประเภทการใช้งาน อาคารพักอาศัยประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
ที่ตั้ง เลขที่ 60 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร 
โฉนดที่ดินเลขที่ 2494 และ 3770 
พื้นที่รวม(ไร่) 1-2-58 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด 
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมฯ เช่าที่ดินและอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้ง  

ส่วนควบ และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ ระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุด 
ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2580 โดยผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่ากองทุน  
มีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี นับจากวัน  
ครบกำหนดระยะเวลาเช่า 

จำนวนห้องพัก 162 ห้อง 
ขนาดพื้นที่ พื้นที่รวม 26,424 ตร.ม. 

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,000 ตร.ม. 
ราคาประเมินจากการสอบทาน
ครั้งล่าสุดโดย
บริษัท15ที่ปรึกษาธุรกิจจำกัด

1,980,000,000 บาท 
(ประเมิน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ) 

วิธีการประเมินราคา วิธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
Approach) 

รายได้ค่าเช่าสำหรับระยะเวลา
1ม.ค.59-31ธ.ค.59

89,411,591 บาท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม
 กองทุนรวมไม่มีการกู้ยืมเงิน 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม
 กองทุนรวมได้หมดการรับประกันรายได้เมื่อปี 2554 

ภาระผูกพัน - กองทุนมีสิทธิที่จะซื้อทรัพย์สินที่เช่าจากโกลเด้น แลนด์ 
(เมย์แฟร์) ณ วันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าในปีที่ 30 ใน
ราคา 405 ล้านบาท หรือ ปีที่ 60 ในราคา 984 ล้านบาท 
ตามรายละเอียดที่จะได้ระบุไว้ในสัญญาให้สิทธิในการซื้อ
ที่ดินและอาคาร ระหว่าง บริษัท โกลเด้น แลนด์  
(เมย์แฟร์) จำกัด กับกองทุน 

- กองทุนได้นำอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่ลงทุนออกหา
ประโยชน์โดยการให้เช่าช่วงแก่บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ 
จำกัด (ผู้เช่าช่วง) เป็นระยะเวลาประมาณ 16 ปี นับแต่
วันที่ลงนามในสัญญาเช่าช่วง จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 
2566 เพื่อให้ดำเนินกิจการโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ 
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ โดยกองทุน
สามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าช่วงได้อีก 10 ปี ภาย
หลังสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามรายละเอียดและเงื่อนไข
ที่ ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารและสัญญา
เช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ ระหว่างกองทุนกับผู้เช่าช่วง 

เดอะเมย์แฟร์แมริออทเอ็กเซคคิวทีฟอพาร์ทเม้นท์
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2559ถึงวันที่31ธันวาคม2559

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,455.43 0.27 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 654.65 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,091.09 0.05 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) 109.18 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ 
 อสังหาริมทรัพย์ (Operation Fee) 155.57 0.01 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 317.25 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 
 (Market Valuation Fee) 144.51 0.01 
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ 
 (SET Annual Listing Fee) 107.15 0.01 
ค่าภาษีโรงเรือน (Property Tax) 2,721.79 0.13 
ค่าเบี้ยประกัน (Insurance Expense) 609.39 0.03 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 205.29 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 11,571.30 0.58 

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

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบดุล

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2559และพ.ศ.2558


 31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2559 2558 
  (บาท)
   สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามราคายุติธรรม 
 (ราคาทุน 2,014,800,000 บาท ในปี 2559 และ 2558) 5 1,980,000,000 1,996,000,000 
เงินฝากธนาคาร    4, 6 49,415,670 42,377,750 
ลูกหนี้ค่าเช่า     4 6,000,624 6,381,873 
ลูกหนี้อื่น      4 2,923,171 4,222,883 
ดอกเบี้ยค้างรับ    4 3,064 2,612 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า    379,178 547,414 
รวมสินทรัพย์     2,038,721,707 2,049,532,532
 
   หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่น      4 3,149,987 1,647,728 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    4 804,326 1,375,475 
รวมหนี้สิน      3,954,313 3,023,203 
สินทรัพย์สุทธิ     2,034,767,394 2,046,509,329 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7 2,026,628,000 2,026,628,000 
กำไรสะสม     7 8,139,394 19,881,329 
สินทรัพย์สุทธิ(เท่ากับ9.8775บาทต่อหน่วยในปี2559
 และ9.9345บาทต่อหน่วยในปี2558คำนวณจาก
 จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด206ล้านหน่วย)  2,034,767,394 2,046,509,329



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



29 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2559และพ.ศ.2558
 
 
   31 ธนัวาคม 2559    31 ธนัวาคม 2558 
    ร้อยละ    ร้อยละ 
 พื้นที่   ของมูลค่า พื้นที่   ของมูลค่า 
 เฉพาะส่วนที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรม เฉพาะส่วนที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรม 
ประเภทเงินลงทุน  กองทุนเช่า (บาท) (บาท) (ร้อยละ) กองทุนเช่า (บาท) (บาท) (ร้อยละ) 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
 (หมายเหตุ 5) 
 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อม 
  อาคารโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท 
  เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ 26,424 ตารางเมตร 1,700,000,000   26,424 ตารางเมตร 1,700,000,000 
   ที่ตั้ง 60 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี 
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหหานคร 
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์  56,000,000    56,000,000 
ค่าตอบแทนในการให้คำมั่นในการต่อสัญญา  258,800,000    258,800,000 
รวมเงินลงทุน   2,014,800,000 1,980,000,000 100.00  2,014,800,000 1,996,000,000 100.00



30

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2559และพ.ศ.2558
 
   สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่
   31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2559 2558 
   (บาท) 
รายได้จากการลงทุน
 รายได้ค่าเช่า 4 89,411,591 82,200,493 
 ดอกเบี้ยรับ 4 165,776 148,734 
 รายได้อื่น 4 - 187,951 
  รวมรายได้  89,577,367 82,537,178 
ค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4 5,455,433 5,421,887 
 ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 4 654,652 650,626 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4 1,091,086 1,084,377 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร  4,370,131 4,751,521 
  รวมค่าใช้จ่าย  11,571,302 11,908,411 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  78,006,065 70,628,767 
รายการ(ขาดทุน)กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
 รายการ (ขาดทุน) กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 5 (16,000,000) 16,000,000 
  รวมรายการ(ขาดทุน)กำไรสุทธิจากเงินลงทุน  (16,000,000) 16,000,000 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  62,006,065 86,628,767)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

วันที่31ธันวาคมพ.ศ.2559และพ.ศ.2558
 
   สำหรบัปสีิน้สดุ 
   วนัที ่31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ  2559 2558 
   (บาท)  
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   78,006,065 70,628,767 
รายการ (ขาดทุน) กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (16,000,000) 16,000,000 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  62,006,065 86,628,767
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (73,748,000) (33,372,000) 
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 7 - (33,372,000) 
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี  (11,741,935) 19,884,767
สินทรัพย์สุทธิต้นปี    2,046,509,329 2,026,624,562 
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี    2,034,767,394 2,046,509,329


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกระแสเงินสด

วันที่31ธันวาคมพ.ศ.2559และพ.ศ.2558

   สำหรบัปสีิน้สดุ 
   วนัที ่31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ  2559 2558 
   (บาท)  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  62,006,065 86,628,767 
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก 
 กิจกรรมการดำเนินงาน 
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  16,000,000 (16,000,000) 
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้ค่าเช่า  381,249 (182,994) 
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้อื่น  1,299,712 (4,222,883) 
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับ  (452) 912 
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  168,236 (427,009) 
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น   1,502,259 1,394,548 
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (571,149) 9,023 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  80,785,920 67,200,364 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (73,748,000) (33,372,000) 
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 7 - (33,372,000) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (73,748,000) (66,744,000) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ  7,037,920 456,364
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  42,377,750 41,921,386 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันที่31ธันวาคม 6 49,415,670 42,377,750
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

วันที่31ธันวาคมพ.ศ.2559
 
    สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
  2559 2558 2557 2556 2555  
    (บาท)  
ข้อมูลผลการดำเนินงาน(ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี   9.9345 9.8380 10.9961 10.9207 11.3158 
หัก เงินลดทุน      - (0.1620) - - - 
รายได้จากกิจกรรมการลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   0.3787 0.3428 0.2379 0.3257 0.3083 
รายการ (ขาดทุน) กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (0.0777) 0.0777 (1.1210) 0.0482 (0.1456) 
รวมรายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมการลงทุน  0.3010 0.4205 (0.8831) 0.3739 0.1627
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  (0.3580) (0.1620) (0.2750) (0.2985) (0.5578) 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี   9.8775 9.9345 9.8380 10.9961 10.9207 
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อจำนวนถัวเฉลี่ยของ
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสำหรับปี(ร้อยละ)  3.04 4.28 (8.31) 3.43 1.48 
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท)  2,034,767,394 2,046,509,329 2,026,624,562 2,265,198,989 2,249,670,043 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)  0.57 0.59 0.84 0.96 0.75 
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ) 3.83 4.07 3.08 3.94 3.55 
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี 
 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)*  - - - 0.01 5.85 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)  2,038,753,629 2,026,276,852  2,190,044,625  2,244,952,897  2,269,159,808  
ข้อมูลเพิ่มเติม       
* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุน  โดยมีสัญญาคืนหรือซื้อคืน และคำนวณโดยใช้วิธี  
 ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างปี 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่31ธันวาคม2559 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากผู้บริหารของกองทุนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 

1 ข้อมูลทั่วไป
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์ “กองทุน” เป็นกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 โดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ 

  กองทุนจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 

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

  กองทุนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุน  
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์.คือ.โครงการ.เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

 
2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก)	 เกณฑ์การถือปฏิบัติ	
  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 

  สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
หลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
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ใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกองทุนในบางเรื่อง   
การเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน 

  นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมี
ผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้น
ไป และไม่ ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนได้เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10  

(ข)	 เกณฑ์การวัดมูลค่า	
  งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้น

รายการเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์วัดด้วยราคายุติธรรม  
(ค)	 สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน	
  งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ ใช้  

ในการดำเนินงานของกองทุน ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  

(ง)	 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ	
  ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหาร

ต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ  
การกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน 
รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ 

  ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป  

 ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมี

ความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรู้ ใน  
งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) และ ข้อ 5   
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
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3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
  นโยบายการบัญชีที่นำเสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงิน  

ทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 
(ก)	 เงินลงทุน	

  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
  สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรที่ซื้อ และ/หรือ ลงทุนโดย

กองทุน รวมถึงที่ดิน อาคาร เครื่องตกแต่งและติดตั้ง และสินทรัพย์อื่นๆ ของกองทุน 
จะบันทึกในบัญชีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

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

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์
  เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม สำหรับมูลค่ายุติธรรมของ

พันธบัตร คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย 
ตามลำดับดังนี้ 
(ก) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(ข) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอ

ซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
(ค) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง  

  สำหรับมูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตรา  
ผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตราสาร
หนี้ ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 
วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน 

  รายการกำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนจะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น 

  ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างงวดใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 



37

  เงินลงทุนที่ตั้งใจถือไว้จนครบกำหนดซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาดแสดงในราคาทุน  

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินฝาก

ธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์  
(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

ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลบันทึกไว้ในงบการเงิน  
(ฌ) การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
  กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละสองครั้ง ดังนี้ 
  ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี 
  ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม 

ทั้งนี้ กำไรสุทธิและกำไรสะสมดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นจริงจากการหาประโยชน์ใน  
ทรัพย์สินของกองทุนโดยไม่รวมรายการดังต่อไปนี้ 
(ก) กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์   

หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินของกองทุน 
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(ข) รายจ่ายในการจัดตั้งกองทุนและรายจ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุน ที่ได้บันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่คาด
ว่าจะได้รับประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 

(ค) การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนในจำนวนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
เพื่อทรัพย์สินของกองทุน  

  บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที่
มีเหตุจำเป็นให้ ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้  
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการ  

ที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หากกองทุนมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและ  
ทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกองทุนอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นราย
บุคคลหรือเป็นกิจการ 

 
  ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 
 ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ไทย เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือ 
 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   หน่วยลงทุนร้อยละ 33.01 
บริษัท โกลเด้น แลนด์ ไทย เป็นบริษัทย่อยทางตรงของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 (เมย์แฟร์) จำกัด    รายใหญ่และเป็นผู้ให้เช่าที่ดินและอาคาร 
บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของผู้ถือหน่วยลงทุน 
    รายใหญ่และเป็นผู้เช่าช่วงที่ดินและ 
    อาคาร และเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย เป็นผู้จัดการกองทุน 
 กสิกรไทย จำกัด 
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 ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไทย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน 
    ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเป็น 
    นายทะเบียนของกองทุน 
บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ไทย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 
(มหาชน)  
บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกันกับผู้ถือหน่วยลงทุน 
 (มหาชน)   รายใหญ่  
 นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

รายการ นโยบายการกำหนดราคา
รายได้ค่าเช่า ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ 
รายได้อื่น ตามราคาที่ตกลงกัน 
ซื้อเงินลงทุน ตามราคาที่กำหนดในสัญญาหรือราคาที่ตกลงกัน 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามอัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา  

  รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้ 
สำหรบัปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม 2559  2558 

  (พนับาท) 
 รายได้ค่าเช่า   89,412 82,200 
 ดอกเบี้ยรับ   166 149 
 รายได้อื่น    - 18 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,455 5,422 
 ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 655 651 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,091 1,084 
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  ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 2559  2558 

  (พนับาท) 
 เงินฝากธนาคาร
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 49,414 42,376 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2 2 
 รวม     49,416 42,378
 

 2559  2558 
  (พนับาท) 

 ลูกหนี้ค่าเช่า
 บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด 6,001 6,382 
 ลูกหนี้อื่น
 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,923 4,223 
 ดอกเบี้ยค้างรับ
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 3 3 
 เจ้าหนี้อื่น
 บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด 227 291 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 461 913 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 92 183 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 55 110 
 รวม     608 1,206
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	 สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
(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  
ให้แก่บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด และบริษัทดังกล่าวได้ให้คำมั่นว่าจะให้
เช่าทรัพย์สินอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทุนได้ตกลงจ่ายเงินเพื่อเป็น  
การตอบแทนการให้คำมั่นในการต่อสัญญาอีก 30 ปี เป็นจำนวนเงิน 259 ล้านบาท  
ณ วันที่ทำสัญญานี้ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ได้ตกลงจะรับประกัน  
ค่าเช่าของโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ แก่กองทุน 
เป็นจำนวนเงิน 107 ล้านบาทสำหรับรอบปีบัญชี 2550 และเป็นจำนวนเงิน 164   
ล้านบาทต่อปี สำหรับรอบปีบัญชี 2551 ถึง 2554 อีกทั้งกองทุนยังมีสิทธิซื้อที่ดินและ
อาคารดังกล่าว ดังนี้ 
- เมื่อครบกำหนดสัญญาการเช่าปีที่ 30 กองทุนสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อทรัพย์สิน  

ที่เช่าในราคา 405 ล้านบาท 
- เมื่อครบกำหนดสัญญาการเช่าปีที่ 60 กองทุนสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อทรัพย์สิน  

ที่เช่าในราคา 984 ล้านบาท  
  นอกจากนี้ กองทุนได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการ 

เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท 
  เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ จากบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด เป็น

จำนวนเงิน 56 ล้านบาท 
  กองทุนได้เข้าทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และ

อุปกรณ์กับบริษัท แกรนด์ 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 และค่าเช่าแปรผันตามผลการดำเนินงาน
ของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนสามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาฉบับดังกล่าวได้อีกเป็น
ระยะเวลา 10 ปี 
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  นอกจากนี้ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ได้วางหลักประกันจำนอง
ของทรัพย์สินที่ให้เช่าและจัดให้มีการจำนำหุ้นของบริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด ที่ถือ
ไว้ให้แก่กองทุน 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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

0.075 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนอง
เดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 
5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
  กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในที่ดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะ

เวลา 30 ปี โดยมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี) และซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ 
อพาร์ทเม้นท์ โดยเป็นโครงการของบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4 (ก)) 

  ในระหว่างปี 2559 และ 2558 กองทุนได้ให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงิน
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach) ซึ่งกองทุนได้ปรับเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่า
ยุติธรรมรวมจำนวน 1,980 ล้านบาท (2558: 1,996 ล้านบาท) และรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยัง  
ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจำนวน 16 ล้านบาท (2558: กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน  
16 ล้านบาท) ในงบกำไรขาดทุน 
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6 เงินฝากธนาคาร
 2559 2558 
  อัตราดอกเบี้ย  อัตราดอกเบี้ย 
 จำนวนเงิน ต่อปี จำนวนเงิน ต่อปี 
 (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์     49,414 0.375 42,376 0.375 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 กระแสรายวัน    2 - 2 - 
รวม       49,416  42,378 
 
  เงินฝากธนาคารทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกุล

เงินบาท 
 
7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน
 มูลค่า 2559 2558 
 หน่วยลงทุน จำนวนหน่วย จำนวนเงิน จำนวนหน่วย จำนวนเงิน 
 (บาท) (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 
 - หน่วยลงทุน    10.00 - - 206,000 2,060,000 
 - หน่วยลงทุน    9.8380 206,000 2,026,628 - - 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน 
 - จากหน่วยลงทุนละ 10 บาท 
  เป็นหน่วยลงทุนละ 9.8380 บาท 9.8380 - - - (33,372) 
ณวันที่31ธันวาคม
 -หน่วยลงทุน   9.8380 206,000 2,026,628 206,000 2,026,628 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 
 - หน่วยลงทุน    10.00 - - 206,000 2,060,000 
 - หน่วยลงทุน    9.8380 206,000 2,026,628 - - 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน 
 - จากหน่วยลงทุนละ 10 บาท 
 เป็นหน่วยลงทุนละ 9.8380 บาท 9.8380 - - - (33,372) 
ณวันที่31ธันวาคม
 -หน่วยลงทุน   9.8380 206,000 2,026,628 206,000 2,026,628
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  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2558 มีมติอนุมัติลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.1620 บาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตรา
ไว้จาก 10.00 บาทต่อหน่วย เป็น 9.8380 บาทต่อหน่วย เป็นจำนวนเงินรวม 33.37 ล้าน
บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2558  
 หมายเหต ุ  2559  2558 
   (พนับาท) 

 กำไรสะสม	
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  19,882 (33,375) 
 บวก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ 
  ดำเนินงานระหว่างปี  62,006 86,629 
 หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (73,748) (33,372) 
 ยอดคงเหลือณวันที่31ธันวาคม  8,140 19,882
 
8 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
 ปี2559
  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2559 มีมติอนุมัติการรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.168 บาท เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น 34.61 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2559 

  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2559 มีมติอนุมัติการรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.19 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
39.14 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2559  

 ปี2558
  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

2558 มีมติอนุมัติการรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.162 บาท เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น 33.37 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2558 

 
9 เครื่องมือทางการเงิน
  เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ ลูกหนี้จากดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย เจ้าหนี้อื่น รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินประกันจากสัญญาประกัน
รายได้ 
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 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  กองทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและมีความเสี่ยงด้านการให้สิน

เชื่อจากการที่คู่สัญญาจะไม่ปฏิบัติตามสัญญา อย่างไรก็ตาม กองทุนมีนโยบายในการเข้าทำ
สัญญากับคู่สัญญาที่มีฐานะการเงินมั่นคง ดังนั้นกองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
อย่างมีสาระสำคัญจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาเครื่อง
มือทางการเงินได้ 

  กองทุนไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้าหรือการเก็งกำไร  
 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด

ในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สินทรัพย์ทางการเงินที่อาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ เงินฝากธนาคาร 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดนับจากวันที่ในรายงาน ถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

  อัตราดอกเบี้ย 
  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา 
 อัตราดอกเบี้ย ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร    0.375 49,416 - 49,416 
ลูกหนี้ค่าเช่า      - 6,000 6,000 
ลูกหนี้อื่น       - 2,923 2,923 
ดอกเบี้ยค้างรับ     - 3 3 
รวม        49,416 8,926 58,342 
เจ้าหนี้อื่น       - 3,150 3,150 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     - 804 804 
รวม        - 3,954 3,954
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดนับจากวันที่ในรายงาน ถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

  อัตราดอกเบี้ย 
  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา 
 อัตราดอกเบี้ย ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร    0.375 42,378 - 42,378 
ลูกหนี้ค่าเช่า      - 6,382 6,382 
ลูกหนี้อื่น       - 4.223 4.223 
ดอกเบี้ยค้างรับ     - 3 3 
รวม        42,378 10,608 52,986 
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้อื่น       - 1,648 1,648 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     - 1,375 1,375 
รวม        - 3,023 3,023
 
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
  ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้  

แก่กองทุน ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด 
  กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่ เกี่ยวเนื่องกับคู่สัญญาจากการให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม และกองทุนมีผู้เช่าเป็นจำนวนมากรายและหลากหลายและมี
ความสามารถในการชำระหนี้ดี และเป็นลูกหนี้ค่าเช่าที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น 
นอกจากนี้กองทุนมีเงินมัดจำรับจากผู้เช่าและรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าด้วย  
ดังนั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้อย่างเป็นสาระสำคัญ 

 
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
  กองทุนมีสภาพคล่องที่เพียงพอเนื่องจากกองทุนรวมฯ ได้ดำรงสินทรัพย์ เช่น เงินสด

ในมือ เงินฝากธนาคาร และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อดำรงสภาพคล่อง 
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 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน  

จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กองทุนไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงิน

ตราต่างประเทศ  
 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์  

หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันใน
ราคาตลาด และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มี  
ความเกี่ยวข้องกัน 

  วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของ
เครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด 
แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะ
กำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสด เป็นต้น 

  ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน กองทุน
มีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้สิน  
ภายใต้เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของ  
กองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามที่ปรากฏในงบการเงินแสดงมูลค่าไม่
แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น 

 
11 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศ

และยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม
และถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2560 กองทุนรวมไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวัน  
ถือปฏิบัติ 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การนำเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ  
   การทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่  
   เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ  
   สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
 (ปรับปรุง 2559) 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม 
 (ปรับปรุง 2559)  รูปแบบกฎหมาย  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 
 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)   หรือไม่  

  ผู้บริหารของกองทุนรวมได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน
ของกองทุนรวมจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ 
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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 10/03/51 5/09/51 25/3/52 4/09/52 19/03/53 3/09/53 18/03/54 5/09/54 9/03/55 
 
ครั้งที่ 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม
บาท/หน่วย 0.1525 0.1625 0.136 0.18 0.095 0.162 0.168 0.19 4.7075 
วันจ่ายเงินปันผล 7/09/55 8/03/56 11/09/56 11/03/57 18/09/57 18/09/58 18/03/59 19/09/59 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 
ธนะรัชต์ บุญญะโกศล 
ชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์   
ชัยพร  ดิเรกโภคา 
มนต์ชัย อนันตกูล 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
หยดพลอย อนันตชัย 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์โกลด์
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2559ถงึวนัที่31ธนัวาคม2559 

 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 2,060.63 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2559 
จำนวนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 206 ล้านหน่วย 
รอบระยะเวลาบัญช ี 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 โดยมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่า  
ได้อีก 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
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้  
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้าน  
การให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล  
ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็น
บริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12 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. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 4. นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นางเสาวณีย์  ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร  ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี  ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน  อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ 
 7. นางสาวธิดาศิริ  ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ 
 8. นายวิทวัส  อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ  สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์  เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 




