
 
 
 
 
 

 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

 

งบการเงิน 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 



 

 

 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถอืหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบกาํไรขาดทุน งบ
แสดงการเปลียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินทีสาํคญัสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของแต่
ละปีของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ซึงผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบ
ต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่านี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าว
จากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีรับรองทวัไป/ซึงกาํหนดให้ขา้พเจ้าตอ้งวางแผน และ
ปฏิบติังานเพือใหไ้ดค้วามเชือมนัอยา่งมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทงัทีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีทีกิจการใชแ้ละประมาณการเกียวกบัรายการทางการเงินทีเป็นสาระสาํคญั ซึง
ผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํขึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ขา้พเจา้เชือวา่การตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปทีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการดาํเนินงานการ
เปลียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินทีสาํคญัสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชี
ทีรับรองทวัไป 
 
 
 
 
 
(นายวิเชียร ธรรมตระกลู) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3183 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2555 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบดุล
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2554 2553

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 3,143,110,000 บาท ในปี 2554

   และ 3,153,105,321 บาท ในปี 2553) 4, 5 3,352,000,000    3,365,995,321    

เงินฝากธนาคาร 6 13,176,267 16,247,592 

ลูกหนี

  จากค่าเช่า 4 111,344,642 110,643,956 

  จากดอกเบีย 106,285 33,049 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 4, 7 24,492,293 38,574,449 

รวมสินทรัพย์ 3,501,119,487 3,531,494,367 

หนีสิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 6,162,073 5,259,703 

รวมหนีสิน 6,162,073 5,259,703 

(บาท)

สินทรัพย์สุทธิ 3,494,957,414 3,526,234,664 

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน (320,000,000 หน่วย ณ วนัที 31 ธนัวาคม

    2554 และ 2553 มูลค่าหน่วยละ 9.9396 บาท และ 9.9396 บาท ตามลาํดบั) 8 3,180,672,000 3,180,672,000 

กาํไรสะสม 8 314,285,414 345,562,664 

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากบั 10.9217 บาทต่อหน่วยในปี 2554 และ 

    11.0194 บาทต่อหน่วยในปี 2553 คาํนวณจากจาํนวนหน่วยลงทุน

ทจีาํหน่ายแล้วทงัหมด 320,000,000 หน่วย) 3,494,957,414 3,526,234,664 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
22



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน จํานวนหน่วย ราคาทุน ราคายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน ราคายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม

หมายเหตุ (หน่วย) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3 (ก)

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

  สิทธิการเช่าทีดินซึงเป็นทีตงัโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช

    รีสอร์ท สมุย 1,516,500,000   1,516,500,000           

  สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม และงานระบบสาธารณูปโภค

    ทีเกียวขอ้งกบัอาคารโรงแรม 1,526,610,000   1,526,610,000           

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ทีเกียวเนืองกบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรม 80,000,000        80,000,000                

ิ ใ ั ิ ั ์

25532554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
3

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3,123,110,000   3,332,000,000 99.40 3,123,110,000           3,336,000,000 99.11 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที พ.98/15/53
          CB11104A ครบกาํหนด 4 มกราคม 2554 30,000          - - - 29,995,321                29,995,321       -
ตวัแลกเงินธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)
          ครบกาํหนด 5 มกราคม 2555 20,000,000   20,000,000        20,000,000       - - - -

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 20,030,000   20,000,000        20,000,000       0.60 29,995,321                29,995,321       0.89 

รวมเงินลงทุน 3,143,110,000   3,352,000,000 100.00 3,153,105,321           3,365,995,321 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
3



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับแต่ละปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่า 4 313,845,169 313,143,957 

รายไดด้อกเบีย 4 1,685,446 652,265 

รายไดอื้น 334,403 88,715 

รวมรายได้ 315,865,018 313,884,937 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 5,568,188 5,621,647 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 4 1,113,638 1,124,329 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4 1,856,063 1,873,882 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 4, 7 14,596,156 14,614,641 

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
4

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 4 18,498,961 12,227,112 

รวมค่าใช้จ่าย 41,633,006 35,461,611 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 274,232,012 278,423,326 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (5,262) (16,046)

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 5 (4,000,000) (64,000,000)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุนทีเกดิขึนและทียงัไม่เกดิขึน (4,005,262) (64,016,046)

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 270,226,750 214,407,280 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
4

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
4



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับแต่ละปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 274,232,012       278,423,326       

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (5,262)                 (16,046)               

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (4,000,000)          (64,000,000)        

การเพมิขึนสุทธิของสินทรัพย์สุทธิทีเกดิจากการดาํเนินงาน 270,226,750       214,407,280       

ทุนทีได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน

การลดลงของมลูค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 8 - (19,328,000)        

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 8 , 9 (301,504,000)      (261,632,000)      

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (31,277,250)        (66,552,720)        

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

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 3,494,957,414    3,526,234,664    

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
5

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
5

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
5



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบกระแสเงินสด

สําหรับแต่ละปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 270,226,750 214,407,280 

รายการปรับกระทบการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการ

   ดาํเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน

ส่วนตาํกวา่มลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (296,615)             (450,379)             

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 14,596,156          14,614,641          

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 5,262                  16,046                 

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 4,000,000            64,000,000          

การซือเงินลงทุน (1,237,384,752)   (1,160,955,007)   

การจาํหน่ายเงินลงทุน 1,247,671,426     1,131,394,020     

การลดลง (เพิมขึน) ในลกูหนีจากค่าเช่า (700,686) 10,477,878 

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
6

การเพิมขึนในลกูหนีจากดอกเบีย (73,236) (11,039)

การเพิมขึนในค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี (514,000) (514,000)

การเพิมขึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 902,370 453,968 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 298,432,675 273,433,408 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

การลดลงของมลูค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 8 - (19,328,000)

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (301,504,000) (261,632,000)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (301,504,000)      (280,960,000)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (3,071,325) (7,526,592)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 16,247,592          23,774,184          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินปี 13,176,267          16,247,592          

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
6

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
6



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ข้อมูลทางการเงินทีสําคญั

สําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2554 2553

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 11.0194              11.2274              

หกั การลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน -                      (0.0604)               

รายได้จากกจิกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.8570 0.8700

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (0.0125)               (0.2000)               

หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (0.9422)               (0.8176)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสินปี 10.9217 11.0194

อตัราส่วนของการเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

   ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลยีระหว่างปี (ร้อยละ) 7.79                    6.12                    

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคญัและข้อมูลประกอบเพมิเติมทีสําคญั

่ สิ ั ส์ ิสิ ปี ( ) 3 494 957 414    3 526 234 664    

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
7

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสินปี (บาท) 3,494,957,414    3,526,234,664    

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งปี (ร้อยละ) 1.20                    1.01                    

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งปี (ร้อยละ) 9.11                    8.96                    

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุน

   ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งปี (ร้อยละ)* 34.67                  34.34                  

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งปี (บาท) 3,468,564,043    3,501,865,014    

ข้อมูลเพมิเติม

*  มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งปีไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตวัสัญญาใชเ้งิน และการซือขายเงินลงทุน โดยมี

 สัญญาขายคืนหรือซือคืนและคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหวา่งปี

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
7

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
7
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หมายเหตุ สารบญั   
 

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
5 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
6 เงินฝากธนาคาร 
7 ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
8 ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
9 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
10 เครืองมือทางการเงิน 
11 ผลกระทบจากเหตุการณ์นาํท่วม 
12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีรายงาน 
13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
 
งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนเมือวนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

1 ข้อมูลทวัไป 
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา “กองทุน” เป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ประเภทไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน และไดจ้ดทะเบียนจดัตงัเป็นกองทุน/เมือวนัที/25/กนัยายน 2551 
โดยไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ และเป็นกองทุนทีจดัตงัขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือระดมเงินทุนและนาํเงินทุน
ส่วนใหญ่ไปลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ทีเกียวขอ้ง/ณ/วนัที/31/ธันวาคม/2554กองทุนได้
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์คือ โครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย 
 
กองทุนจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที 13 ตุลาคม 2551 
 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึงถือ
หน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 (2553: ร้อยละ 25.34) 
 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 

งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีที
ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง นอกจากนีไดจ้ดัทาํขึนตามหลกัเกณฑ ์และรูปแบบทีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 106 เรือง “การบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน”  
 

ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึง
เกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวม และมีผลบงัคบัใชต้งัแต่รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1  
มกราคม 2554 ดงัต่อไปนี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

และขอ้ผดิพลาด  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2552)     การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2552)     การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2552)     ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์

อาจเกิดขึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2552)     อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5    

(ปรับปรุง 2552)     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย และการดาํเนินงาน
ทียกเลิก 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที 18/2554 การบนัทึกบญัชีเมือมีการตีราคาใหม่ 
 

มาตรฐานการายงานทีออกและปรับปรุงใหม่นันส่วนใหญ่ไม่เกียวเนืองกับธุรกิจของกองทุนรวม และไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินงวดปัจจุบนัของกองทุน เนืองจากงบการเงินของกองทุนจดัทาํขึนตาม
เกณฑแ์ละรูปแบบทีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 106 เรือง “การบญัชีสําหรับกิจการทีดาํเนินธุรกิจเฉพาะ
ดา้นการลงทุน” 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพไดอ้อก
และปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืนๆ ซึงมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 
มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินนี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที
ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
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 (ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า  
 

งบการเงินนีจดัทาํขึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการทีสาํคญัทีแสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินดงัต่อไปนี 
 
- ตราสารอนุพนัธ์ วดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
- อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
 

(ค) สกลุเงินทนํีาเสนองบการเงิน 
  

งบการเงินนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทงัหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท 
 

(ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ    
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที
เกียวกบั สินทรัพย ์หนีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนือง  การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีทีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตทีไดรั้บผลกระทบ 

 
3 นโยบายการบญัชีทสํีาคญั 

 
นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีไดถื้อปฏิบติัโดยสมาํเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 
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(ก) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพยที์ซือและ/หรือลงทุนโดยกองทุน รวมถึงทีดิน อาคาร เครืองตกแต่งและ
ติดตงั และอุปกรณ์ทีเกียวเนืองกบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรมจะบนัทึกในบญัชีเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสือมราคา บริษทัจดัการกองทุนกาํหนดราคา
ยติุธรรมของเงินลงทุนเริมแรกโดยใชร้าคาทุนจากการซืออสงัหาริมทรัพย ์จนกวา่จะมีการสอบทานการประเมินหรือ
การประเมินค่าทรัพย์สินครังต่อไปโดยใช้ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระทีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึงบริษทัจดัการกองทุนจะจดัให้มีการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นทุก/2/ปีนบัแต่วนัทีมีการประเมินค่าเพือซือและเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัใหมี้การสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพยสิ์นทุก 1 ปีนบัแต่วนัทีมีการประเมินค่าครังล่าสุดไปแลว้ บริษทัจดัการกองทุนจะไม่แต่งตงับริษทัประเมิน
ค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหนึงใหป้ระเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 
ครัง 
 
รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยจ์ะรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนในงวดทีเกิดขึน 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์สดงตามมูลค่ายติุธรรม สาํหรับมูลค่ายติุธรรมของพนัธบตัรคาํนวณจากอตัราผลตอบแทน
ทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ตามลาํดบัดงันี 
 
(1)   ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซือขาย 
(2)   ราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซือเฉลีย หรือราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซือแบบ firm quote จาก 
        บริษทัผูเ้สนอซือเสนอขาย 
(3)   ราคาหรืออตัราผลตอบแทนทีคาํนวณจากแบบจาํลอง 
 
สําหรับมูลค่ายุติธรรมของตวัแลกเงิน ตวัเงินคลัง หุ้นกู้และพนัธบตัรทีมีอายุตาํกว่า 90 วนั คาํนวณจากอัตรา
ผลตอบแทนเมืออายุคงเหลือของตราสารเท่ากบั 90 วนั ทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย หรืออตัรา
ผลตอบแทนทีไดม้าสาํหรับตราสารทีจะครบกาํหนดอายภุายใน 90 วนันบัตงัแต่วนัทีลงทุน 
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รายการกาํไรและรายการขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน/จะรวมอยู่
ในงบกาํไรขาดทุนในงวดทีเกิดขึน 
 

 ราคาของเงินลงทุนทีจาํหน่ายในระหวา่งงวดใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 
 
(ข) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ
เรียก  

 
 (ค) ลูกหนีค่าเช่า 

 
ลูกหนีค่าเช่ารายเดือน แสดงตามรายงานคาํนวณค่าเช่า ซึงใชว้ิธีการและอตัราตามทีระบุในสัญญาเช่าช่วงทีดินและ
อาคาร และสญัญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
 

(ง) ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี 
 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก/เช่น/ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย
หน่วย และค่าใชจ่้ายอืน ๆ จะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

(จ) เจ้าหนีอืน  
 
เจา้หนีอืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฉ) รายได้ 
 
กองทุนรับรู้รายไดค่้าเช่าและรายไดด้อกเบียตามเกณฑค์งคา้ง 

 

(ช) ค่าใช้จ่าย 
 
กองทุนรับรู้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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(ซ) ภาษเีงินได้ 
 
กองทุนนีเป็นกองทุนทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลบนัทึกไว้
ในงบการเงินนี 

 
(ฌ) การแบ่งปันส่วนทุน 

 
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครัง ดงันี 
 
ในกรณีทีกองทุนมีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการกองทุนจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 90ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
 
ในกรณีทีกองทุนมีกาํไรสะสม บริษทัจดัการกองทุนอาจจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม ทงันี กาํไรสุทธิและกาํไร
สะสมดงักล่าวจะตอ้งเกิดขึนจริงจากการหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของกองทุนโดยไม่รวมรายการกาํไรหรือขาดทุน
ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย ์หลกัทรัพย ์และ/หรือทรัพยสิ์นของกองทุน 
 
บริษทัจดัการกองทุนจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนันบัตงัแต่วนัถดัจาก
วนัทีมีการปิดสมุดทะเบียนเพือจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีทีมีเหตุจาํเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลไดใ้นระยะเวลา
ดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
บริษทัจดัการกองทุนไดแ้กไ้ขเพิมเติมโครงการเรืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติ
ของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึงมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเดน็ทีสาํคญัดงันี 
 
การลดทุน 
 
ในกรณีทีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปนี 
 

ก) กองทุนรวมฯ มีการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์และ/หรือ 
ข) มูลค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการ

ประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบญัชีทีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซึงทยอยตดัจ่าย 
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หากบริษทัจดัการกองทุน ประสงคจ์ะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุน 
จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

 
4  บุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั  
 

เพือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบักองทุน หาก
กองทุนมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกองทุนอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนนั การเกียวขอ้งกนันีอาจเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ทีมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี 
 

ชือกจิการ ประเทศทจีัดตงั 
/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั 
(มหาชน) 

ไทย - เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึงถือหน่วย
ลงทุนรวมร้อยละ 25.34 
- เป็นผูใ้หเ้ช่าอาคาร 

บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั ไทย เป็นผูใ้หเ้ช่าทีดิน 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์
จาํกดั 

ไทย - เป็นผูเ้ช่าช่วงทีดินและอาคาร 
- เป็นผูเ้ช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
กสิกรไทย จาํกดั 

ไทย เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไทย - เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุน ซึงถือ
หุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทัจดัการกองทุน 
- เป็นนายทะเบียนของกองทุน 
- เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละประเภทรายการอธิบายไดด้งัต่อไปนี 
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดค่้าเช่า ตามอตัราทีกาํหนดในสญัญา 
ดอกเบียรับ ตามอตัราทีธนาคารประกาศ 
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ซือเงินลงทุน ตามราคาทีกาํหนดในสญัญาหรือราคาทีตกลงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราทีกาํหนดในสญัญา 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ ตามอตัราทีกาํหนดในสญัญา 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอตัราทีกาํหนดในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ตามจาํนวนเงินทีจ่ายจริง 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ ตามจาํนวนเงินทีจ่ายจริง 
 
รายการทีสาํคญัสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี 
 2554  2553 
 (พันบาท) 
รายไดค่้าเช่า 313,845  313,144 
ดอกเบียรับ 1,685  652 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,568 5,622 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน ์ 1,114 1,124 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,856 1,874 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 10,114 10,114 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบริหาร 17,538 11,422 
 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กบักิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี 
 
 2554  2553 

 (พันบาท) 

ลูกหนีค่าเช่า    
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 88,845 88,144 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 22,500 22,500 
รวม 111,345 110,644 
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 2554  2553 

                      (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี   
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 27,625 37,739 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (10,114) (10,114) 
สุทธิ 17,511 27,625 
 
 

  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 924 932 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 308 311 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 185 186 
รวม 1,417 1,429 
 
 

 

สัญญาสําคญัททีาํกบักจิการทเีกยีวข้องกนั 
 

(ก) กองทุนไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าทีดินจากบริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั และสัญญาเช่าอาคารโรงแรมเซ็นทา
รา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย และระบบสาธารณูปโภคจากบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ซึง
เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง เป็นระยะเวลา 30 ปี ตงัแต่วนัที 26 กนัยายน 2551 ถึงวนัที 25 กนัยายน 2581 
ซึงกองทุนไดจ่้ายชาํระค่าเช่าทีดินเป็นจาํนวนเงิน 1,500 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั 
และกองทุนไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสญัญาเช่าทีดินอีกเป็นจาํนวนเงิน 16.5 ลา้นบาท นอกจากนี 
กองทุนได้จ่ายชําระค่าเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภคเป็นจาํนวนเงิน 1,510 ล้านบาท ให้แก่บริษทั 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) จาํกดั และกองทุนไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาเช่า
อาคารอีกเป็นจาํนวนเงิน 16.61 ลา้นบาท โดยบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ไดต้กลงจะ
รับประกนัค่าเช่าของโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย แก่กองทุน เป็นค่าเช่าจาํนวนรวม
สะสมสําหรับรอบปีบญัชีต่างๆ/ไม่น้อยกว่า/1,191.47 ลา้นบาท นับจากวนัจดทะเบียนการเช่าจนถึงวนัที
ครบรอบ 4 ปีนบัจากวนัทีกองทุนรวมเขา้ลงทุนครังแรก ดงันี 

รอบปีบญัชี จํานวนรวมสะสมไม่น้อยกว่า  (ล้านบาท) 
2551 78.31 
2552 376.09 
2553 674.03 
2554 971.92 
2555 1,191.47 
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นอกจากนี กองทุนไดเ้ขา้ทาํสัญญาซือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช       
รีสอร์ท สมุย จากบริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท 
 
กองทุนไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าช่วงทีดิน, -อาคารโรงแรมเซ็นทารา -แกรนด์ -บีช -รีสอร์ท -สมุย, -ระบบ
สาธารณูปโภค, เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ทีเกียวเนืองกบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรมกบับริษทั เซ็นทรัลสมุย 
โฮเตล็แมนเนจเมนท ์จาํกดั ซึงเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง เพือการดาํเนินการโครงการโรงแรม    เซ็นทา
รา แกรนด ์บีช รีสอร์ทสมุย เป็นระยะเวลาการเช่า 3 ปี นบัจากวนัทีกองทุนรวมเขา้ลงทุนครังแรก และให้ผูเ้ช่า
ช่วงมีสิทธิเช่าทรัพยด์งักล่าวต่อไปอีก 3 ปีนบัจากวนัครบระยะเวลาการเช่าครังแรก ภายใตส้ัญญาเช่าช่วงทีดิน, 
อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย, ระบบสาธารณูปโภค, เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ทีเกียวเนือง
กบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรมนนั  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) จะเป็นผูด้าํเนินการหาผูเ้ช่า
ช่วงตลอดระยะเวลา 30 ปี 
 

(ข) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษทัจดัการกองทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทาํนองเดียวกัน) ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมซึงคาํนวณโดยบริษทัจดัการกองทุนและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทงันีไม่
ตาํกวา่ 3 ลา้นบาท ต่อปี  
 

(ค) ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม
ซึงคาํนวณโดยบริษทัจดัการกองทุนและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์ทงันีไม่ตาํกวา่ 300,000 บาทต่อปี  
 

(ง) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี (ไม่รวมภาษี   
มูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมซึง
คาํนวณโดยบริษทัจดัการกองทุนและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์ทงันีไม่ตาํกวา่ 300,000 บาทต่อปี 
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5 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
กองทุนไดล้งทุนในสิทธิการเช่าในทีดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี) และซือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที
เกียวเนืองกบัการดาํเนินธุรกิจของโครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย โดยเป็นโครงการของบริษทั 
โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (ดูหมายเหตุ 3 (ก)) 
 
ในระหว่างปี  2554 กองทุนไดใ้ห้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดยใชว้ิธีรายได ้
(Income Approach) ซึงกองทุนไดป้รับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์ห้เป็นมูลค่ายุติธรรมรวมจาํนวน 3,332       
ลา้นบาท และรับรู้ขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนจาํนวน 4 ลา้นบาท  

 
6 เงนิฝากธนาคาร 

 

 2554 2553 

 จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบีย จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบีย 

   ต่อปี   ต่อปี 

 (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) 

ธนาคารไทยพาณชิย์ จํากดั (มหาชน)      
ออมทรัพย ์ 7,667 0.25 - 0.75 611 0.25 - 0.50 

ธนาคารซิตแีบงก์ เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ     
ออมทรัพย ์ 5,492 1.27 - 2.55 15,621 0.77 - 1.27 

ธนาคารยูโอบ ีจํากดั (มหาชน)     
    ออมทรัพย ์ 15 0.85 - 1.75 16 0.75 - 0.85 
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)     
กระแสรายวนั 2 ไม่มี - ไม่มี 

รวม 13,176  16,248  
 

เงินฝากธนาคารทงัหมดของกองทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เป็นสกลุเงินบาท 
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7 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
 

 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัที 1 มกราคม 2553 72,016 
เพิมขึน  514 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 72,530 
เพิมขึน 514 

ณ วนัท ี 31 ธันวาคม 2554 73,044 
  

ค่าตัดจําหน่ายสะสม  
ณ วนัที 1 มกราคม 2553 19,341 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 14,615 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 33,956 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 14,596 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554 48,552 
  

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553 38,574 
ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554 24,492 
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8 ส่วนของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 

 มลูค่า  2554  2553 
 หน่วยลงทุน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหน่วย / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน 10  320,000 3,200,000  320,000 3,200,000 
        
ทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ณ วนัที 1 มกราคม        
การลดลงของมลูค่าหน่วยลงทุน      

 
10 

  
 320,000 

 
3,180,672 

  
 320,000 

 
3,200,000 

   จากการลดทุน 
ณ วนัท ี31 ธันวาคม 

0.0604 
9.9396 

 - 
320,000 

- 
3,180,672 

 - 
320,000 

   (19,328) 
3,180,672 

 

 หมายเหต ุ 2554  2553 

  (พันบาท) 

กาํไรสะสม     

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2554   345,562 392,787 
บวก การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ    
            ดาํเนินงานระหวา่งปี   270,227 214,407 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (301,504) (261,632) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม  314,285 345,562 

 
9 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

ปี 2554 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทาราเมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2554 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.4502 
บาท เป็นเงินทงัสิน 144.06 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2554 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทาราเมือวนัที  26 พฤษภาคม 2554 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัรา   หน่วยละ 0.1780 
บาท เป็นเงินทงัสิน 56.96 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2554 
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ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทาราเมือวนัที 11 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1540 บาท 
เป็นเงินทงัสิน 49.28 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2554 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทาราเมือวนัที 16 พฤศจิกายน 2554 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1600 
บาท เป็นเงินทงัสิน 51.20 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2554 

 
ปี 2553 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทาราเมือวนัที 8 มีนาคม 2553 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.3584 บาท 
เป็นเงินทงัสิน 114.69 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2553 และมีมติลด
เงินทุนจดทะเบียนในอตัราหน่วยละ 0.0604 บาท เป็นเงินทงัสิน 19.33 ลา้นบาท การลดเงินทุนจดทะเบียนดงักล่าว
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2553 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทาราเมือวนัที  17 พฤษภาคม 2553 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัรา   หน่วยละ 0.1768 
บาท เป็นเงินทงัสิน 56.58 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2553 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทาราเมือวนัที 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1284 บาท 
เป็นเงินทงัสิน 41.09 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2553 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทาราเมือวนัที 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1540 
บาท เป็นเงินทงัสิน 49.28 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 2553 
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10 เครืองมือทางการเงนิ 
 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบยี 
 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบียใน
ตลาด สินทรัพยท์างการเงินทีอาจทาํให้กองทุนมีความเสียงจากอตัราดอกเบีย ไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาลและตวัสัญญา
ใชเ้งิน 
 

ความเสียงทางด้านสินเชือ 
 

ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือความเสียงทีลูกหนีค่าเช่าไม่สามารถชาํระหนีแก่กองทุน ตามเงือนไขทีตกลงไวเ้มือ
ครบกาํหนด 
 

มูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพยห์รือชาํระหนีสินกนั ในขณะทีทงัสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลียนกนัและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มี
ความเกียวขอ้งกนั ในการพิจารณามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน กองทุนรวมมีการ
พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนทีเกิดจากการแลกเปลียนหรือชาํระหนีสินภายใตเ้ครืองมือทางการเงิน ซึง
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินของกองทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ตามทีปรากฏ
ในงบการเงินมีมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 

11   ผลกระทบจากเหตุการณ์นําท่วม 
  

การดาํเนินงานของโรงแรมของผูเ้ช่าช่วงทีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์นาํท่วมใหญ่ โดย
นาํไดท่้วมโรงแรมในเดือนเมษายน 2554 ซึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและทรัพยสิ์นของโรงแรม โดย
ผูบ้ริหารของโรงแรม บริษทัประกนัภยั และเจา้หน้าทีสํารวจภยัไดท้าํการประเมินผลกระทบทงัหมดของความ
เสียหายทีเกิดจากเหตุการณ์นาํท่วมซึงไดส่้งผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของโรงแรมเป็นจาํนวน 5.2 ลา้นบาท งบ
การเงินนียงัมิได้รวมรายการปรับปรุงทีอาจเกิดขึน หากการประมาณความเสียหายและความคุ้มครองของ
ประกนัภยัแลว้เสร็จ 
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12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทรีายงาน     
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมือวนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2555 มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.4106 เป็นเงินทงัสิน 131 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนในวนัที 9 มีนาคม 2555  

 
13 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทยีงัไม่ได้ใช้ 
  
 กองทุนรวมยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ

กองทุนรวม ณ วนัทีรายงาน เนืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่
กาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2556 ซึงผูบ้ริหาร
พิจารณาแลว้ว่ามาตรฐานการรายงานทีออกและปรับปรุงใหม่นนั ส่วนใหญ่ไม่เกียวเนืองกบัธุรกิจของกองทุนรวม
และ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินงวดปัจจุบนัของกองทุน เนืองจากงบการเงินของกองทุน
จดัทาํขึนตามเกณฑแ์ละรูปแบบทีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 106 เรือง “การบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

 
 
 


	20120229-CTARAF-FSFY201101-TH
	20120229-CTARAF-FSFY201102-TH
	20120229-CTARAF-FSFY201103-TH

