
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 งบกาํไรขาดทุน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงิน 
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค ์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้ง
การประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 



ความเห็น 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ผลการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสดและ
ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
ณฐพร  พนัธ์ุอุดม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
 
29 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
งบการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน พ.ศ. 2555 : 3,133,078,628 บาท
                                                    และ พ.ศ. 2554 : 3,143,110,000 บาท 5, 6 3,272,988,025 3,352,000,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,148,246 13,176,267
ลกูหน้ี

จากค่าเช่า 78,688,542 111,344,642
จากดอกเบ้ีย 74,529 106,285

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 8 10,375,797 24,492,293

รวมสินทรัพย์ 3,382,275,139 3,501,119,487

หน้ีสิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,547,045 6,162,073

รวมหน้ีสิน 5,547,045 6,162,073

สินทรัพย์สุทธิ 3,376,728,094 3,494,957,414

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุน 320,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9396 บาท 9 3,180,672,000 3,180,672,000
กาํไรสะสม 196,056,094 314,285,414
สินทรัพยสุ์ทธิ เท่ากบั 10.5522 บาทต่อหน่วย คาํนวณ 

จากหน่วยลงทุนคงเหลือจาํนวน 320,000,000 หน่วย
(พ.ศ. 2554 : เท่ากบั 10.9217 บาทต่อหน่วย คาํนวณจาก
หน่วยลงทุนคงเหลือจาํนวน 320,000,000 หน่วย) 3,376,728,094 3,494,957,414

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

รายละเอียดของเงินลงทุนจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดงัน้ี

ร้อยละ
ราคาทุน ราคายุติธรรม ของราคา

บาท บาท ยุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

สิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช
   รีสอร์ท สมุย 1,516,500,000
สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม และงานระบบสาธารณูปโภค
   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารโรงแรม 1,526,610,000

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรม 80,000,000

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3,123,110,000 3,263,000,000 99.69

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยระยะสั้น

ครบกาํหนดวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2556 9,968,628 9,988,025

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 9,968,628 9,988,025 0.31

รวมเงินลงทุน 3,133,078,628 3,272,988,025 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

รายละเอียดของเงินลงทุนจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดงัน้ี (ต่อ)

ร้อยละ
ราคาทุน ราคายุติธรรม ของราคา

บาท บาท ยุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

สิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช
   รีสอร์ท สมุย 1,516,500,000
สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม และงานระบบสาธารณูปโภค
   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารโรงแรม 1,526,610,000

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรม 80,000,000

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
ตัว๋แลกเงินธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)

ครบกาํหนดวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2555 20,000,000 20,000,000 -

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 20,000,000 20,000,000 0.60

รวมเงินลงทุน 3,143,110,000 3,352,000,000 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พ.ศ. 2554

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบกาํไรขาดทุน

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่า 13 281,261,302 313,845,169
รายไดด้อกเบ้ีย 1,710,158 1,685,446
รายไดอ่ื้น 123,583 334,403

รวมรายได้   283,095,043 315,865,018

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมในการจดัการ 11 5,438,636 5,568,188
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 11 1,087,727 1,113,638
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11 1,812,879 1,856,063
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 14,651,896 14,596,156
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโครงการโรงแรม 26,590,662 17,537,813
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและบริหารกองทุน 630,563 961,148

รวมค่าใช้จ่าย 50,212,363 41,633,006

กาํไรสุทธิจากการลงทุน 232,882,680 274,232,012
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากเงินทุน - (5,262)
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6 (69,000,000) (4,000,000)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 163,882,680 270,226,750

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

ในระหว่างปี

กาํไรสุทธิจากการลงทุน 232,882,680 274,232,012
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน - (5,262)
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6 (69,000,000) (4,000,000)

การเพิม่ขึน้สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 163,882,680 270,226,750

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 10 (282,112,000) (301,504,000)

(282,112,000) (301,504,000)

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิระหวา่งปี (118,229,320) (31,277,250)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 3,494,957,414 3,526,234,664

สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 3,376,728,094 3,494,957,414

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 163,882,680 270,226,750
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน -

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิท่ีไดม้าในกิจกรรมดาํเนินงาน : -
ส่วนตํ่ากวา่มลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (380,085) (296,615)
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 14,651,896 14,596,156
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน - 5,262
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6 69,000,000 4,000,000
การซ้ือเงินลงทุน (504,607,940) (1,237,384,752)
การจาํหน่ายเงินลงทุน 515,000,000 1,247,671,426
การลดลง(เพ่ิมข้ึน)ในลูกหน้ี 32,687,856 (773,922)
การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 (535,400) (514,000)
การ(ลดลง)เพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (615,028) 902,370

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 289,083,979 298,432,675

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 10 (282,112,000) (301,504,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (282,112,000) (301,504,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 6,971,979 (3,071,325)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 13,176,267 16,247,592

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 20,148,246 13,176,267

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ข้อมูลทางการเงนิทีส่ําคญั
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552  และ สําหรับงวดบญัชีวนัที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2551 (วนัจดทะเบยีนจดัตั้งกองทุน) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สําหรับงวดบญัชีตั้งแต่
วนัที ่25 กนัยายน

พ.ศ. 2551 (วนัจดทะเบยีน
จดัตั้งกองทุน) ถงึวนัที่

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ําคญั
ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย คาํนวณโดยใชห้น่วยลงทุนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัระหวา่งปี)
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิตน้ปี 10.9217 11.0194 11.2274 10.2325 -

บวก ทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหน่วยลงทุน - - - - 10.0000
หัก การลดมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน - - (0.0604) - -
กาํไรสุทธิจากการลงทุน 0.7278 0.8570 0.8700 0.8584 0.2325
รายการขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (0.2156) (0.0125) (0.2000) 0.8653 -
การจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน (0.8817) (0.9422) (0.8176) (0.7288) -

มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิ 10.5522 10.9217 11.0194 11.2274 10.2325

อตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี (ร้อยละ) 4.84 7.79 6.12 16.07 2.30

อตัราส่วนการเงนิทีส่ําคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิทีส่ําคญั
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิสิ้นปี  (บาท) 3,376,728,094 3,494,957,414 3,526,234,664 3,592,787,384 3,274,399,283
อตัราส่วนของค่าใชจ้่ายทั้งสิ้นต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 1.48 1.20 1.01 1.15 0.25
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 8.36 9.11 8.96 9.15 2.55
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัของการซื้อขายเงินลงทุนระหวา่งปี

ต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 11.12 34.67 34.34 34.38 100.46
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (บาท) 3,387,863,074 3,468,564,043 3,501,865,014 3,432,556,982 3,234,555,642

ข้อมูลเพิม่เตมิ
มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหวา่งปีไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืนหรือซื้อคืนและคาํนวณโดยใชว้ธิีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาที่มีอยูใ่นระหวา่งปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวม”) เป็นกองทุนรวม 
ท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

กองทุนรวมได้จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2551 เพื่อจัดตั้ งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภท 
ไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์คือ โครงการโรงแรมเซ็นทารา 
แกรนดบี์ช รีสอร์ท สมุย 
 

กองทุนรวมจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดย 
ถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 (พ.ศ. 2554 : ร้อยละ 25.34) 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั เป็นบริษทัจดัการกองทุนรวม  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนก์องทุนรวม 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนกองทุนรวม 
 

งบการเงินไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจลงนามเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 

2 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินมีดงัน้ี 
 

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ .ศ.  2543  
ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใตพ้ระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ีงบการเงินได้จัดทาํข้ึนตาม
หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 (ฉบบัท่ี 42 เดิม) เร่ือง “การบญัชีสําหรับ
กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” เป็นการเฉพาะ 
 

งบการเงินน้ี ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลคา่องคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เงินลงทุน 
ซ่ึ ง ใ ช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร ม ต า ม ท่ี อ ธิ บ า ย ใ น น โ ย บ า ย ก า ร บั ญ ชี



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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2 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ (ต่อ) 

 
การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการ
ทางบญัชีท่ีสําคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร ซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชี
ของกองทุนไปถือปฏิบติัและตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบั 
ขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 3 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 

 
ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง  

ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และกองทุนรวมยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั  

 
มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนุนจากรัฐบาล และการ 
    เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 
   (ปรับปรุง 2552)    แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ 
    เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยท่ี์ 
    ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางของ 
   กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
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2 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 
 

ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง  

ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และกองทุนรวมยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557  
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทาง  
   การเงินฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทาง  
   การเงินฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทาง  
   การเงินฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลกูคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 

ผูบ้ริหารของกองทุนรวมไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินท่ี
นาํเสนอ  

 

2.3 การวดัค่าเงนิลงทุน 
 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรมแสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ได้มาจากการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงบริษทัจดัการกองทุนจะจดัใหมี้การประเมินค่าทรัพยสิ์นทุก 2 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมิน
ค่าเพ่ือซ้ือและเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัใหมี้การสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นทุก 1 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการ
ประเมินคา่คร้ังล่าสุดไปแลว้ 
 

รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
ในอสงัหาริมทรัพยจ์ะรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีมีการประเมินค่าทรัพยสิ์น 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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2 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 
2.3 การวดัค่าเงนิลงทุน (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์สดงมูลค่ายติุธรรม สาํหรับมูลค่ายติุธรรมของพนัธบตัรคาํนวณจากอตัราผลตอบแทน
ท่ีประกาศโดยสมาคมตราสารหน้ีไทยตามลาํดบั ดงัน้ี 
 

(1) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย 
(2)  ราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือเฉล่ีย หรือราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือแบบ firm quote 

จากบริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย 
(3)  ราคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีคาํนวณจากแบบจาํลอง 

 
สําหรับมูลค่ายุติธรรมของตัว๋แลกเงิน ตัว๋เงินคลงั หุ้นกูแ้ละพนัธบตัรท่ีมีอายุตํ่ากว่า 90 วนั คาํนวณจากอตัรา
ผลตอบแทนเม่ืออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วนั ท่ีประกาศโดยสมาคมตราสารหน้ีไทย หรืออตัรา
ผลตอบแทนท่ีไดม้าสาํหรับตราสารท่ีจะครบกาํหนดอายภุายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุน 
 
รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะ
รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

2.4 การบัญชีสําหรับสัญญาเช่าระยะยาว 
 
กรณีทีก่องทุนรวมเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นงบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน รายไดค่้าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาการใหเ้ช่าและเง่ือนไขของสญัญา 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

 

14 

 
2 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

 
2.5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวม 
เงินฝากธนาคารประเภทท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีกาํหนด (เงินฝากประจาํ) และบตัรเงินฝากท่ีออกโดย
ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอ่ืน และไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอน และรายการ
เทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 
 

2.6 ลูกหนี ้
 
ลูกหน้ีค่าเช่ารายเดือนแสดงตามรายงานคาํนวณค่าเช่า ซ่ึงใชว้ิธีการและอตัราตามท่ีระบุในสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน
และอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
 

2.7 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก เช่น ค่าธรรมเนียมการ 
จดัจาํหน่ายหน่วยและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ จะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

2.8 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
รายไดค่้าเช่า ดอกเบ้ียรับและค่าใชจ่้ายรับรู้เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.9 ภาษเีงนิได้ 
 
กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินได ้
นิติบุคคลไวใ้นงบการเงินน้ี 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
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2 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

 
2.10 การแบ่งปันส่วนทุน 

 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง ดงัน้ี 
 

ในกรณีท่ีกองทุนมีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการกองทุนจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีไม่รวมกําไรท่ีย ังไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ประจาํรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  
 

ในกรณีท่ีกองทุนมีกาํไรสะสม ในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษทัจดัการกองทุนอาจจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม 
โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงิน
ปันผลนั้น 
 

บริษทัจดัการกองทุนจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นใหไ้ม่สามารถจ่ายปันผลไดใ้นระยะเวลา
ดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

บริษทัจดัการกองทุนไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผลและการลดทุนใหเ้ป็นไปตามมติ
ของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเด็นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

การลดทุน 
 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 
 

(ก) กองทุนรวมมีการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ 
(ข) อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการประเมินค่าหรือ

การสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 
(ค) กองทุนรวมมีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  
 

หากบริษทัจัดการกองทุน ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ
กองทุนจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
 

3 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

ในการจัดทํางบการเงิน กองทุนรวมไม่มีรายการท่ีเก่ียวกับความไม่แน่นอนของประมาณการบัญชีท่ีสําคัญ  
ขอ้สมมติฐานหรือการใชดุ้ลยพินิจ ซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัเป็นเหตุใหต้อ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของ
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4 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกองทุนรวมในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของกองทุนรวม เพือ่สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และ
เพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน  
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

5 เงนิลงทุน 
 
ในระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ. 2551 กองทุนรวมไดต้กลงในสัญญาเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย ์
ดงัน้ี 
 
1) สัญญาเช่าท่ีดินจากบริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกัด และสัญญาเช่าอาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช  

รีสอร์ท สมุย และระบบสาธารณูปโภคจากบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2581  
ซ่ึงกองทุนไดจ่้ายชาํระคา่เช่าท่ีดินเป็นจาํนวนเงิน 1,500 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั และ
กองทุนได้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาเช่าท่ีดินอีกเป็นจาํนวนเงิน 16.5 ล้านบาท นอกจากน้ี 
กองทุนไดจ่้ายชาํระค่าเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภคเป็นจาํนวนเงิน 1,510 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และกองทุนไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาเช่าอาคารอีกเป็น
จาํนวนเงิน 16.61 ลา้นบาท โดยบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ไดต้กลงจะรับประกนัค่าเช่าของ
โครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย แก่กองทุน เป็นค่าเช่าจาํนวนรวมสะสมสาํหรับรอบปีบญัชีต่าง ๆ 
ไม่น้อยกว่า 1,191.47 ล้านบาท นับจากวนัจดทะเบียนการเช่า จนถึงวนัท่ีครบรอบ 4 ปี นับจากวนัท่ีกองทุนรวม 
เขา้ลงทุนคร้ังแรก ดงัน้ี 

 
รอบปีบัญชี จาํนวนรวมสะสมไม่น้อยกว่า (ล้านบาท) 

  

พ.ศ. 2551 78.31 
พ.ศ. 2552 376.09 
พ.ศ. 2553 674.03 
พ.ศ. 2554 971.92 
พ.ศ. 2555 1,191.47 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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5 เงนิลงทุน (ต่อ) 

 
ในระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ. 2551 กองทุนรวมไดต้กลงในสัญญาเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย ์
ดงัน้ี (ต่อ) 
 
2) สัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย จากบริษทั 

เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท 
 
กองทุนไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน อาคาร โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ระบบสาธารณูปโภค 
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรมกบับริษทั เซ็นทรัลสมุย โฮเต็ลแมนเนจเมนท ์
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อการดาํเนินการโครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท 
สมุย เป็นระยะเวลาการเช่า 3 ปี นบัจากวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก และให้ผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิเช่าทรัพย์
ดงักล่าวต่อไปอีก 3 ปี นบัจากวนัครบระยะเวลาการเช่าคร้ังแรก  
 
ภายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดิน อาคาร โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ 
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรมนั้น บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) จะเป็น
ผูด้าํเนินการหาผูเ้ช่าช่วงตลอดระยะเวลา 30 ปี 
 

6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
กองทุนไดล้งทุนในสิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี) และซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจของโครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โดยเป็นโครงการของบริษทั 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (หมายเหตุ 5) 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 กองทุนไดใ้หผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลคา่เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดยใชว้ิธีรายได ้
(Income Approach) ซ่ึงกองทุนไดป้รับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมรวมจาํนวน 3,263 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2554 : 3,332 ลา้นบาท) และรับรู้ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนจาํนวน 69 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 :  
4 ลา้นบาท) 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
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7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 เงนิต้น อตัราดอกเบีย้ เงนิต้น อตัราดอกเบีย้ 

 บาท ร้อยละต่อปี บาท ร้อยละต่อปี 

ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน)      
   ออมทรัพย ์ 92,660 0.63 - 0.75 7,666,949 0.25 - 0.75 
     

ธนาคารซิตีแ้บงค์ เอน็.เอ.      
   ออมทรัพย ์ 20,052,645 2.20 - 2.55 5,491,875 1.27 - 2.55 
     

ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน)     
   ออมทรัพย ์ - - 15,343 0.85 - 1.75 
     

ธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน)     
  ออมทรัพย ์ -  100 0.50 - 0.75 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     

   กระแสรายวนั 2,941 ไม่มี 2,000 ไม่มี 
     

รวม 20,148,246  13,176,267  
 

8 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 

 บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555  
ราคาทุน 73,066,322 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (48,574,029) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 24,492,293 
  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 24,492,293 
เพ่ิมข้ึน 535,400 
หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (14,651,896) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 10,375,797 
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
ราคาทุน 73,601,722 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (63,225,925) 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
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ราคาตามบญัชี - สุทธิ 10,375,797 

9 ส่วนของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
 มูลค่า พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 หน่วยลงทุน จํานวนหน่วย จาํนวนเงนิ จํานวนหน่วย จํานวนเงนิ 
 บาท ลงทุน บาท ลงทุน บาท 
      

ทุนทีจ่ดทะเบียน 10 320,000,000 3,200,000,000 320,000,000 3,200,000,000 
      

ทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9.9396 320,000,000 3,180,672,000 320,000,000 3,180,672,000 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 9.9396 320,000,000 3,180,672,000 320,000,000 3,180,672,000 

 
10 เงนิปันผล 
 

ปี พ.ศ. 2555 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท 
ในเครือเซ็นทาราเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 มีมติอนุมัติการจัดสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 
0.4106 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 131.39 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 

 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท 
ในเครือเซ็นทาราเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีมติอนุมัติการจัดสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 
0.1650 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 52.80 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 

 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท 
ในเครือเซ็นทาราเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีมติอนุมัติการจัดสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ  
0.1530 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 48.96 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 
 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท 
ในเครือเซ็นทาราเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 
0.1530 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 48.96 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
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10 เงนิปันผล (ต่อ) 
 

ปี พ.ศ. 2554 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท 
ในเครือเซ็นทาราเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 มีมติอนุมัติการจัดสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 
0.4502 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 144.06 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี พ.ศ. 2554 

 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท 
ในเครือเซ็นทาราเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีมติอนุมัติการจัดสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 
0.1780 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 56.96 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี พ.ศ. 2554 

 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท 
ในเครือเซ็นทาราเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.1540 
บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 49.28 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี พ.ศ. 2554 

 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท 
ในเครือเซ็นทาราเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 
0.1600 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 51.20 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี พ.ศ. 2554 
 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท 
   

กาํไรสะสม   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 314,285,414 345,562,664 
บวก  การเพิม่ข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานระหวา่งปี 163,882,680 270,226,750 
หกั  การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หน่วยลงทุน (282,112,000) (301,504,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 196,056,094 314,285,414 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
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11 ค่าใช้จ่าย 
 
บริษทัผูจ้ดัการกองทุนรวมจะคิดค่าธรรมเนียมในการจดัการ และค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนดงัต่อไปน้ี 
- ค่าธรรมเนียมในการจดัการในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม ทั้งน้ีตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3,000,000 บาทต่อปี 
- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวม ทั้งน้ีตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวมทั้งน้ีไม่ตํ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี 
 

12 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
กองทุนรวมตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ
และมูลค่ายติุธรรม 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจทาํให้
กองทุนรวมมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากสถาบนัการเงิน พนัธบตัรรัฐบาลและ 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวม ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการจดัการเรียกเกบ็ค่าเช่า  
 
มูลค่ายติุธรรม 
 
มูลคา่ยติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระในลักษณะของผูท่ี้ไม่มี 
ความเก่ียวขอ้งกนั ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน กองทุนรวมมีการ
พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือชาํระหน้ีสิน ซ่ึงราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินมีมูลค่า
ท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
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13 รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมหมายถึงบุคคลและกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมถูกควบคุม 
โดยกองทุนรวมหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ ทางออ้ม รวมถึงบริษทั
ท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยงัรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสําคญักบักองทุนรวม ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังานของกองทุนรวม และสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวม 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมแต่ละรายการ กองทุนรวมคาํนึงถึง
เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ไทย - เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือ 
     หน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 
  - เป็นผูใ้หเ้ช่าอาคาร 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั ไทย - เป็นผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ไทย - เป็นผูเ้ช่าช่วงท่ีดินและอาคาร 
  - เป็นผูเ้ช่าเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไทย - เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั ไทย - เป็นผูจ้ดัการกองทุน 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไทย - เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุน  
     ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทั 
     จดัการกองทุน 
  - เป็นนายทะเบียนของกองทุน 
  - เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 
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13 รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ก) การซ้ือเงนิลงทุน 
 

กองทุนรวมไดล้งทุนในสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและสัญญาเช่าอาคารโรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย 
และระบบสาธารณูปโภคกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นกิจการภายใตก้ารควบคุมของบริษทัใหญ่ เดียวกนั 
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

 

ข) งบแสดงฐานะการเงนิ 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

รายไดค่้าเช่าคา้งรับ 78,688,542 111,344,642 
เงินฝากธนาคาร 95,601 7,668,949 

 

ค) รายได้ค่าเช่า  
 

สัญญาเช่าโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย พร้อมเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
แก่บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็ แมนเนจเมนท ์จาํกดั สญัญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี กองทุนรวมจะไดรั้บค่าเช่าดงัต่อไปน้ี 

 

1) ค่าเช่าคงท่ีจาํนวน 225 ลา้นบาทต่อปี (พ.ศ. 2554 : ค่าเช่าคงท่ีจาํนวน 225 ลา้นบาทต่อปี) 
 

2) ค่าเช่าผนัแปรตามเง่ือนไข 
 

ง) รายได้ค่าเช่าประกนัสะสม 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 กองทุนรวมบนัทึกรายไดค่้าเช่าประกนัสะสมส่วนเพิ่ม จาํนวน 56.26 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 :  
88.84 ลา้นบาท) ในการคาํนวณค่าเช่าประกนัสะสมส่วนเพ่ิมดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาท่ีตกลงกบั
บริษทัโรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จาํกดั (มหาชน) 
 

14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท 
ในเครือเซ็นทาราเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.279 บาท 
เป็นเงินทั้งส้ิน 89.28 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 
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