
 
 
 
 
 

 
 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 

 

งบการเงิน 
และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 



 

 

 
 
 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนรวม
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา ซึ่งผูบริหารของกองทุนเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2551 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข
ตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป/ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน และ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่ง
ผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสดและขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 
 
 

(นายวิเชียร ธรรมตระกูล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3183 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพันธ 2554



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย หมายเหตุ 2553 2552

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,153,105,321 บาท ในป 2553

   และ 3,123,110,000 ในป 2552) 4, 5 3,365,995,321    3,400,000,000    

เงินฝากธนาคาร 6 16,247,592 23,774,184 

ลูกหน้ี

  จากคาเชา 4 110,643,956 121,121,834 

  จากดอกเบี้ย 33,049 22,010 

คาใชจายรอตัดบัญชี 4, 7 38,574,449 52,675,091 

รวมสินทรัพย 3,531,494,367 3,597,593,119 

หน้ีสิน

คาใชจายคางจาย 4 5,259,703 4,805,735 

รวมหน้ีสิน 5,259,703 4,805,735 

(บาท)

สินทรัพยสุทธิ 3,526,234,664 3,592,787,384 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (320,000,000 หนวย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 8 3,180,672,000 3,200,000,000 

    2553 และ 2552 มูลคาหนวยละ 9.9396 บาท และ 10 บาท ตามลําดับ)

กําไรสะสม 8 345,562,664 392,787,384 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 11.0194 บาทตอหนวยในป 2553 และ 

    11.2274 บาทตอหนวยในป 2552 คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุน

ที่จําหนายแลวทั้งหมด 320,000,000 หนวย) 3,526,234,664 3,592,787,384 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
2

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
2



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รอยละของ รอยละของ

ประเภทเงินลงทุน จํานวนหนวย ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลคายุติธรรม ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

หมายเหตุ (หนวย) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 4 (ก)

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

  สิทธิการเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงแรมเซ็นทารา แกรนด บีช

    รีสอรท สมุย 1,516,500,000     1,516,500,000    

  สิทธิการเชาอาคารโรงแรม และงานระบบสาธารณูปโภค

    ที่เกี่ยวของกับอาคารโรงแรม 1,526,610,000     1,526,610,000    

เฟอรนเิจอรและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจโรงแรม 80,000,000          80,000,000         

ิ ใ ั ิ ั 

25522553

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 3,123,110,000     3,336,000,000 99.11 3,123,110,000    3,400,000,000 100.00 

เงินลงทุนในหลักทรัพย
พันธบัตร
          พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ พ.98/15/53
          CB11104A ครบกําหนด 4 มกราคม 2554 30,000 29,995,321          29,995,321         - - -

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 30,000 29,995,321          29,995,321         0.89 - - -

รวมเงินลงทุน 3,153,105,321     3,365,995,321 100.00 3,123,110,000    3,400,000,000 100.00

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
3



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา
งบกําไรขาดทุน
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552

รายไดจากการลงทุน

รายไดคาเชา 4 313,143,957 313,621,834 

รายไดดอกเบี้ย 4 652,265 495,815 

รายไดอื่น 88,715 117,411 

รวมรายได 313,884,937 314,235,060 

คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ 4 5,621,647 5,510,385 

คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 4 1,124,329 1,102,077 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 4 1,873,882 1,836,795 

คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจําหนาย 4, 7 14,614,641 14,564,528 

คาใชจายในการดําเนินการและบริหาร 12,227,112 16,507,154 

รวมคาใชจาย 35,461,611 39,520,939 

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 278,423,326 274,714,121 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (16,046) (453)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 5 (64,000,000) 276,890,433 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น (64,016,046) 276,889,980 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 214,407,280 551,604,101 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
4



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 278,423,326            274,714,121            

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (16,046)                    (453)                         

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (64,000,000)             276,890,433            

การเพ่ิมข้ึนสุทธิของสินทรัพยสุทธิที่เกิดจากการดําเนินงาน 214,407,280            551,604,101            

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

การลดลงของมูลคาหนวยลงทุนจากการลดทุน 8 (19,328,000)             -

การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 9 (261,632,000)           (233,216,000)           

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิระหวางป (66,552,720)             318,388,101            

สินทรัพยสุทธิตนป 3,592,787,384         3,274,399,283         

สินทรัพยสุทธิปลายป 3,526,234,664         3,592,787,384         

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 214,407,280 551,604,101 

รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

   ใหเปนเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน

สวนตํ่ากวามูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยตัดจําหนาย (450,379)              (385,840)              

คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจําหนาย 14,614,641          14,573,616          

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 16,046                 453                      

รายการ (กําไร) ขาดทุน สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 64,000,000          (276,890,433)      

การซื้อเงินลงทุน (1,160,955,007)   (992,257,334)      

การจําหนายเงินลงทุน 1,131,394,020     1,012,629,541     

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากคาเชา 10,477,878 (63,722,773)

การลดลง (เพิ่มขึ้น)ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย (11,039) 71,208 

การเพิ่มขึ้นในคาใชจายรอการตัดบัญชี (514,000) (544,488)

่ ้

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในคาใชจายคางจาย 453,968 (657,239)

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจาหนี้อื่น - (3,496,828)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 273,433,408 240,923,984 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การลดลงของมูลคาหนวยลงทุนจากการลดทุน 8 (19,328,000) -

การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 9 (261,632,000) (233,216,000)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (280,960,000)      (233,216,000)      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (7,526,592) 7,707,984 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 23,774,184          16,066,200          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 16,247,592          23,774,184          

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
6



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2551

(วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

2553 2552 2551

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนงวด 11.2274               10.2325               -                      

หัก การลดมูลคาหนวยลงทุนจากการลดทุน (0.0604)               -                      10.000 

รายไดจากกิจกรรมลงทุน

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.8700 0.8584 0.235 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (0.2000)               0.8653 -                      

หัก การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน (0.8176) (0.7288) -                      

มูลคาสินทรัพยสุทธิสิ้นงวด 11.0194 11.2274 10.2350 

อัตราสวนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธจิากการดําเนินงาน

   ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (รอยละ) 6.12                     16.07                   2.30                     

่ ่ ่

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิสิ้นงวด (บาท) 3,526,234,664    3,592,787,384    3,274,399,283    

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย

   ระหวางงวด (รอยละ) 1.01                     1.15                     0.25                     

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย

   ระหวางงวด (รอยละ) 8.96                     9.15                     2.55                     

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงนิลงทุน

   ระหวางงวดตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (รอยละ)* 34.34                   34.38                   100.46                 

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (บาท) 3,501,865,014    3,432,556,982    3,234,555,642    

ขอมูลเพ่ิมเติม

    ขายคืนหรือซื้อคืนและคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาที่มีอยูในระหวางงวด
*  มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวดไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุน โดยมีสัญญา

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7
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หมายเหตุ สารบัญ   
 
1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 รายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
6 เงินฝากธนาคาร 
7 คาใชจายรอการตัดบัญชี 
8 สวนของผูถอืหนวยลงทุน 
9 การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
10 เครื่องมือทางการเงิน 
11 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากผูบริหารของกองทุนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา “กองทุน” เปนกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน และไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนกองทุน/เมื่อวันที่/25/กันยายน 2551 
โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการ และเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมเงินทุนและนําเงินทุน
สวนใหญไปลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ/ณ/วันที่/31/ธันวาคม/2553 กองทุนได
ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย คือ โครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด บีช รีสอรท สมุย 
 
กองทุนจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญ ซึ่งถือ
หนวยลงทุนรวมรอยละ 25.34 (2552: รอยละ 25.34) 
 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด เปนบริษัทจัดการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให
แสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคา
ทุนเดิม ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี 
 

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

              ฉบับเดิม                      ฉบับใหม                                 เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101  หนี้สงสัยจะสญูและหนี้สูญ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106  การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะ
ดานการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล
สําหรับเครื่องมอืทางการเงิน 

 

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

ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไมมีผล
บังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไดออก
และปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 
 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 
  

ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 5  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 10  เครื่องมือทางการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

(ก) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและสินทรัพยท่ีซื้อและ/หรือลงทุนโดยกองทุน รวมถึงท่ีดิน อาคาร เครื่องตกแตงและ
ติดตั้ง และอุปกรณท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจโรงแรมจะบันทึกในบัญชีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยไมคิดคาเสื่อมราคา บริษัทจัดการกองทุนกําหนดราคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนเริ่มแรกโดยใชราคาทุนจากการซื้ออสังหาริมทรัพย จนกวาจะมีการสอบทานการประเมินหรือ
การประเมินคาทรัพยสินครั้งตอไปโดยใชราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนจะจัดใหมีการประเมินคา
ทรัพยสินทุก/2/ปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพื่อซื้อและเชาอสังหาริมทรัพย และจัดใหมีการสอบทานการประเมิน
คาทรัพยสินทุก 1 ปนับแตวันท่ีมีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว บริษัทจัดการกองทุนจะไมแตงตั้งบริษัทประเมิน
คาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 
ครั้ง 
 
รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดข้ึน 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพย 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพยแสดงตามมูลคายุติธรรม สําหรับมูลคายุติธรรมของพันธบัตรคํานวณจากอัตราผลตอบแทน
ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลําดับดังนี้ 
(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จาก 
        บริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คํานวณจากแบบจําลอง 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

 12

สําหรับมูลคายุติธรรมของตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุนกูและพันธบัตรท่ีมีอายุต่ํากวา 90 วัน คํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเทากับ 90 วัน ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตรา
ผลตอบแทนที่ไดมาสําหรับตราสารที่จะครบกําหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่ลงทุน 
 
รายการกําไรและรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน/จะรวมอยู
ในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดข้ึน 
 
ราคาของเงินลงทุนที่จําหนายในระหวางงวดใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกและเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง  
 

(ค) ลูกหนี้คาเชา 
 
ลูกหนี้คาเชารายเดือน แสดงตามรายงานคํานวณคาเชา ซึ่งใชวิธีการและอัตราตามที่ระบุในสัญญาเชาชวงท่ีดินและ
อาคาร และสัญญาเชาเฟอรนิเจอรและอุปกรณ 
 

(ง) คาใชจายรอการตัดบัญชี 
 
คาใชจายรอการตัดบัญชี ไดแก คาธรรมเนียมในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก/เชน/คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย
หนวย และคาใชจายอื่น ๆ จะทยอยตัดจําหนายเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป 
 

(จ) เจาหนี้อื่น  
 
เจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ฉ) รายได 
 
กองทุนรับรูรายไดคาเชาและรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคาง 
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(ช) คาใชจาย 
 
กองทุนรับรูคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
 

(ซ) ภาษีเงินได 
 
กองทุนนี้เปนกองทุนที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย จึงไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลบันทึกไว
ในงบการเงินนี้ 

 
(ฌ) การแบงปนสวนทุน 

 
กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง ดังนี้ 
 
ในกรณีท่ีกองทุนมีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90
ของกําไรสุทธิประจําป 
 
ในกรณีท่ีกองทุนมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลจากกําไรสะสม ท้ังนี้ กําไรสุทธิและกําไรสะสม
ดังกลาวจะตองเกิดข้ึนจริงจากการหาประโยชนในทรัพยสินของกองทุนโดยไมรวมรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไม
เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินของกองทุน 
 
บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีการ
ปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปนใหไมสามารถจายปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว 
บริษัท จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษร 
 
บริษัทจัดการฯไดแกไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องหลักเกณฑการจายเงินปนผลและการลดทุนใหเปนไปตามมติของผูถอื
หนวยลงทุน ซึง่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยมีประเด็นที่สําคัญดังนี้ 
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การลดทุน 
 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังตอไปนี้ 

ก) กองทุนรวมฯ มีการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และ/หรือ 
ข) มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไวลดลงจากการ

ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบัญชีท่ีเปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย  

 
หากบริษัทจัดการฯ ประสงคจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการฯ จะจาย 
สภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

 
4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดแก บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน ถูกควบคุมโดยกองทุนไมวาจะ
เปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกองทุน รวมถึงบริษัทท่ีถือหนวยลงทุน บริษัท
ยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมถึงบริษัทรวม
และบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม/และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับกองทุน 
ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่
เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกันไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลง
กันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 
ความสัมพันธท่ีกองทุนมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุมหรือถูกควบคุมโดยกองทุนหรือกิจการ
ท่ีมีรายการบัญชีกับกองทุน มีดังนี้ 
 
ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 

/สัญชาติ 
ลักษณะความสมัพันธ 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 
(มหาชน) 

ไทย - เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญ ซึ่งถือหนวย
ลงทุนรวมรอยละ 25.34 
- เปนผูใหเชาอาคาร 

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด ไทย เปนผูใหเชาท่ีดิน 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท 
จํากัด 

ไทย - เปนผูเชาชวงท่ีดินและอาคาร 
- เปนผูเชาเฟอรนิเจอรและอุปกรณ 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสมัพันธ 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไทย เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
กสิกรไทย จํากัด 

ไทย เปนผูจัดการกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ไทย - เปนผูถือหุนของบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งถอื
หุนรอยละ 99.99 ในบริษัทจัดการกองทุน 
- เปนนายทะเบียนของกองทุน 
- เปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุน 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทรายการอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดคาเชา ตามอัตราที่กําหนดในสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ 
ซื้อเงินลงทุน ตามราคาที่กําหนดในสัญญาหรือราคาที่ตกลงกัน 
คาธรรมเนียมการจัดการ ตามอัตราที่กําหนดในโครงการ 
คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ตามอัตราที่กําหนดในสัญญา 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอัตราที่กําหนดในสัญญา 
คาใชจายรอการตัดบัญชี ตามจํานวนเงินที่จายจริง 
คาใชจายในการดําเนินการ ตามจํานวนเงินที่จายจริง 
 

รายการที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กับกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้ 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
รายไดคาเชา 313,144  313,622 
ดอกเบี้ยรับ 652  496 
คาธรรมเนียมการจัดการ 5,622 5,510 
คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 1,124 1,102 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,874 1,837 
คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจาย 10,114 10,114 
คาใชจายในการดําเนินการ 11,422 15,793 
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้ 
 
 2553  2552 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้คาเชา    
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 88,144 88,622 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด 22,500 32,500 
รวม 110,644 121,122 
   

คาใชจายรอการตัดบัญชี   
คาใชจายรอการตัดบัญช ี 37,739 47,853 
หัก คาตัดจําหนายสําหรับป (10,114) (10,114) 
สุทธิ 27,625 37,739 
   

คาใชจายคางจาย   

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 932 490 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 311 163 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 186 98 

รวม 1,429 751 

 
สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
(ก) กองทุนไดเขาทําสัญญาเชาท่ีดินจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด และสัญญาเชาอาคารโรงแรมเซ็นทา

รา แกรนด บีช รีสอรท สมุย และระบบสาธารณูปโภคจากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 30 ป ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2581 
ซึ่งกองทุนไดจายชําระคาเชาท่ีดินเปนจํานวนเงิน 1,500 ลานบาท ใหแกบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 
และกองทุนไดจายคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาเชาท่ีดินอีกเปนจํานวนเงิน 16.5 ลานบาท นอกจากนี้ 
กองทุนไดจายชําระคาเชาอาคารและระบบสาธารณูปโภคเปนจํานวนเงิน 1,510 ลานบาท ใหแกบริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) จํากัด และกองทุนไดจายคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาเชา
อาคารอีกเปนจํานวนเงิน 16.61 ลานบาท โดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ไดตกลงจะ
รับประกันคาเชาของโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด บีช รีสอรท สมุย แกกองทุน เปนคาเชาจํานวนรวม
สะสมสําหรับรอบปบัญชีตางๆ/ไมนอยกวา/1,191.47 ลานบาท นับจากวันจดทะเบียนการเชาจนถึงวันที่
ครบรอบ 4 ปนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ดังนี้ 
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รอบปบัญชี จํานวนรวมสะสมไมนอยกวา  (ลานบาท) 
2551 78.31 
2552 376.09 
2553 674.03 
2554 971.92 
2555 1,191.47 

 
นอกจากนี้ กองทุนไดเขาทําสัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอรและอุปกรณในโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด บีช       
รีสอรท สมุย จากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด เปนจํานวนเงิน 80 ลานบาท 
 
กองทุนไดเขาทําสัญญาเชาชวงท่ีดิน, -อาคารโรงแรมเซ็นทารา -แกรนด -บีช -รีสอรท -สมุย, -ระบบ
สาธารณูปโภค, เฟอรนิเจอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจโรงแรมกับบริษัท เซ็นทรัลสมุย 
โฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง เพื่อการดําเนินการโครงการโรงแรม    เซ็นทา
รา แกรนด บีช รีสอรทสมุย เปนระยะเวลาการเชา 3 ป นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก และใหผูเชา
ชวงมีสิทธิเชาทรัพยดังกลาวตอไปอีก 3 ปนับจากวันครบระยะเวลาการเชาครั้งแรก ภายใตสัญญาเชาชวงท่ีดิน, 
อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด บีช รีสอรท สมุย, ระบบสาธารณูปโภค, เฟอรนิเจอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการดําเนินธุรกิจโรงแรมนั้น  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) จะเปนผูดําเนินการหาผูเชา
ชวงตลอดระยะเวลา 30 ป 
 

(ข) คาธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษัทจัดการไดรับคาธรรมเนียมเปนรายเดือน ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินของ
กองทุนรวม (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมซึ่งคํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ไมต่ํากวา 3 ลานบาท 
ตอป  
 

(ค) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
 
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนไดรับคาธรรมเนียมเปนรายเดือน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.05 ตอป (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ซึ่งคํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ไมต่ํากวา 300,000 บาทตอป  
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(ง) คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมเปนรายเดือน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.75 ตอป (ไมรวมภาษี   
มูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมซึ่ง
คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ไมต่ํากวา 300,000 บาทตอป 

 
5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 
กองทุนไดลงทุนในสิทธิการเชาในที่ดินและอาคาร (สัญญาเชาระยะเวลา 30 ป) และซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของโครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด บีช รีสอรท สมุย โดยเปนโครงการของบริษัท 
โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุ 4 (ก)) 
 
ในระหวางป  2553  กองทุนไดใหผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยใชวิธีรายได 
(Income Approach) ซึ่งกองทุนไดปรับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยใหเปนมูลคายุติธรรมรวมจํานวน 3,336 ลาน
บาท และรับรูขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนจํานวน 64 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุน 
 

6 เงินฝากธนาคาร 
 

 2553 2552 

 จํานวนเงิน  อัตราดอกเบี้ย จํานวนเงิน  อัตราดอกเบี้ย 

   ตอป   ตอป 

 (พันบาท)  (รอยละ) (พันบาท)  (รอยละ) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)      
ออมทรัพย 611 0.25 - 0.50 34 0.25 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ     
ออมทรัพย 15,621 0.77 - 1.27 23,669 0.77 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)     
ออมทรัพย 16 0.75 - 0.85 71 0.75 

รวม 16,248  23,774  

 
เงินฝากธนาคารทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุลเงินบาท 
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7 คาใชจายรอการตัดบัญชี 
 

 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 71,481 
เพิ่มข้ึน  535 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 72,016 
เพิ่มข้ึน 514 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 72,530 
  

คาตัดจําหนายสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 4,777 
คาตัดจําหนายระหวางป 14,564 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 19,341 
คาตัดจําหนายระหวางป 14,615 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 33,956 
  

มูลคาสุทธิทางบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 52,675 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 38,574 

 
8 สวนของผูถือหนวยลงทุน 

 

 มูลคา  2553  2552 
 หนวยลงทุน  จํานวนหนวย  จํานวนเงิน  จํานวนหนวย  จํานวนเงิน 
 (บาท)  (พันหนวย / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน 10  320,000 3,200,000  320,000 3,200,000 
        

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทนุ          

ณ วันที่ 1 มกราคม 10  320,000 3,200,000  320,000 3,200,000 
การลดลงของมลูคาหนวยลงทุน        
   จากการลดทุน 0.0604  - (19,328)  - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9.9396  320,000 3,180,672  320,000 3,200,000 
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 หมายเหตุ 2553  2552 

  (พันบาท) 

กําไรสะสม     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม   392,787,384 74,399,283 
บวก การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการ    
            ดําเนินงานระหวางป  214,407,280 551,604,101 
หัก  การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 9 (261,632,000) (233,216,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  345,562,664 392,787,384 

 
9 การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
 

ป 2553 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทใน
เครือเซ็นทาราเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.3584 บาท 
เปนเงินทั้งสิ้น 114.69 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 2553 และมีมติลด
เงินทุนจดทะเบียนในอัตราหนวยละ 0.0604 บาท  เปนเงินทั้งสิ้น 19.33 ลานบาท การลดเงินทุนจดทะเบียนดังกลาว
ไดจายใหแกผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 2553 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทใน
เครือเซ็นทาราเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  2553  มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตรา   หนวยละ 0.1768 
บาท เปนเงินทั้งสิ้น 56.58 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 2553 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทใน
เครือเซ็นทาราเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.1284 บาท 
เปนเงินทั้งสิ้น 41.09 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 2553 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทใน
เครือเซ็นทาราเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.1540 
บาท เปนเงินทั้งสิ้น 49.28 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 2553 
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ป 2552 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทใน
เครือเซ็นทาราเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.2324 
บาท เปนเงินทั้งสิ้น 74.37 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 2552 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทใน
เครือเซ็นทาราเมื่อวันท่ี  13 พฤษภาคม  2552  มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตรา   หนวยละ 0.1718 
บาท เปนเงินทั้งสิ้น 54.97 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 2552 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทใน
เครือเซ็นทาราเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.1715 บาท 
เปนเงินทั้งสิ้น 54.88 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 2552 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทใน
เครือเซ็นทาราเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.1531 
บาท เปนเงินทั้งสิ้น 48.99 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 2552 

 
10 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด  สินทรัพยทางการเงินที่อาจทําใหกองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ไดแก พันธบัตรรัฐบาล 
 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงท่ีลูกหนี้คาเชาไมสามารถชําระหนี้แกกองทุน ตามเงื่อนไขที่ตกลงไวเมื่อ
ครบกําหนด 
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มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ัง
สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงิน กองทุนรวมมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
หรือชําระหนี้สินภายใตเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลคาท่ีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 

11 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน     
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติการจัดสรร
กําไรเปนเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.4502 เปนเงินทั้งสิ้น 144 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในวันที่ 18 มีนาคม 2554 
 

12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช     
 
กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ 
วันที่รายงาน เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้  
 

มาตรฐานการบัญชี / 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2553) การนําเสนองบการเงิน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2553) งบกระแสเงินสด  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2553) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง 2554 
    บัญชี และขอผิดพลาด   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2553) เหตุการณภายหลังงวดที่รายงาน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2553) สัญญาเชา  2554 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2553) รายได  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2553)       ตนทุนการกูยืม  2554 
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มาตรฐานการบัญชี / 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2553)     การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2553) งบการเงินระหวางกาล  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2553) การดอยคาของสินทรัพย 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2553) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย 2554 
    ท่ีอาจเกิดข้ึน   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2553) สินทรัพยไมมีตัวตน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2553) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน 2554 
(ปรับปรุง 2553)    ท่ียกเลิก   

 
ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินของกองทุน 
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