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หมายเหตุ  สารบญั 

   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5  เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

6  เงินฝากธนาคาร 

7  ลูกหน้ีค่าเช่า 
8  ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

9  การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

10  เคร่ืองมือทางการเงิน 

11  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

12  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

13  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวม”) เป็นกองทุนรวมท่ี

จดัตั้งข้ึนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กองทุนรวมไดจ้ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 เพื่อจดัตั้งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ  

 

กองทุนรวมจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2551 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์คือ โครงการโรงแรมเซ็นทารา      

แกรนดบี์ช รีสอร์ท สมุย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือ

หน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34  

 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา

วิชาชีพบญัชี (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์

เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 

เร่ือง “การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกองทุนรวมในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 12 

 

(ข) เกณฑ์การวดัมูลค่า 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการเงินลงทุนวดัมูลค่าด้วยราคา

ยติุธรรม 

 

(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

  

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกองทุนรวม  

  

(ง) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี

เก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการ

ปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ 5 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
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3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

 

 นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

(ก) เงินลงทุน 

  

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์้วยราคาทุน ณ วนัท่ีกองทุนรวมมีสิทธิในเงินลงทุนนั้น ราคาทุนของเงินลงทุน

ประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงท่ีกองทุนรวมจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ เงินลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดิน สิทธิการเช่าอาคารโรงแรมและงานระบบ และ

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรมแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ดม้าจากการประเมินมูลค่า โดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งบริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัให้มี

การประเมินมูลค่าทุก 2 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์และจดัใหมี้การสอบทานการ

ประเมินมูลค่าทุก 1 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าคร้ังล่าสุด 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน 

 

(ข) เงินฝากธนาคาร 

 

เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย  ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ่เรียก 

 

(ค) ลูกหน้ีค่าเช่า 

 

ลูกหน้ีค่าเช่าแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคต

ของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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 (ง) รายได้ 

 

รายได้ค่าเช่า 

 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ดอกเบีย้รับ 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

(จ) ค่าใช้จ่าย 

  

ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 

 

(ฉ) ภาษเีงินได้ 

 

กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการบนัทึกภาระภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลไวใ้นงบการเงินน้ี 
 

(ช) การแบ่งปันส่วนทุน 

 

กองทุนรวมบนัทึกการแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยลดกาํไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายปันผล  

 

4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวม หาก

กองทุนรวมมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคล

หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกองทุนรวมอยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ ประเภททีจ่ัดตั้ง/

สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึง 

         ถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 

  -    เป็นผูใ้หเ้ช่าอาคาร 

บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย - เป็นผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน 

บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย - เป็นผูเ้ช่าช่วงท่ีดินและอาคาร 

  - เป็นผูเ้ช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั ประเทศไทย - เป็นผูจ้ดัการกองทุนรวม 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุนรวม 

      ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทั 

      จดัการกองทุนรวม 

  - เป็นนายทะเบียนของกองทุนรวม 

  - เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค่้าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

15 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

  2558  2557 

  (บาท) 

รายได้ 

รายได้ค่าเช่า 

    

บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั    225,000,000  168,533,472  
     

ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

    

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั        4,510,371         5,035,103  
     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน     

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  1,503,457  1,678,368 
     

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์     

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  902,074  1,007,021 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 หมายเหต ุ 2558  2557 

  (บาท) 

เงินฝากธนาคาร     

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  2,589,833  8,802,303 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  1,800  1,900 

รวม  2,591,633  8,804,203 
     

ลูกหน้ีค่าเช่า      

บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 7 17,442,967  16,259,399 
     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั  6,589,391  2,079,020 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  203,588  267,400 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  122,153  160,440 

รวม  6,915,132  2,506,860 
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 สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 รายได้ค่าเช่า 

 

 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท 

สมุย (“สัญญาเช่าช่วง”)  เพื่อให้เช่าท่ีดิน อาคาร งานระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

การดาํเนินธุรกิจโรงแรมกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมนท ์จาํกดั (“CSHM”)  เป็นระยะเวลาการเช่า 3 ปี 

นับจากวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 ทั้งน้ีกองทุนรวมตกลงให้คาํมัน่แก่ CSHM เพื่อให้ CSHM มีสิทธิเช่าทรัพยท่ี์เช่า

ต่อไปอีก 3 ปี นบัจากวนัครบระยะเวลาการเช่า โดย CSHM ตอ้งแจง้ให้กองทุนรวมทราบถึงการใชสิ้ทธิตามคาํมัน่

ให้สิทธิการเช่าล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพื่อเจรจาร่วมกนัใน

การกาํหนดค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิระงบัการเช่าโดยแจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตาม

สัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ีในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปี 

และค่าเช่าผนัแปร ซ่ึงคิดเป็นร้อยละตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาของรายไดห้ลงัหักตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และค่าเช่าคงท่ี 

 

 แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงใหก้องทุนรวมเห็นไดว้า่มีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมหรือ

ป้องกนัของ CSHM และเหตุการณ์ดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของ CSHM ในทาง

ลบอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนเป็นกรณีชัว่คราว (“กรณีเหตุสุดวิสยัชัว่คราว”) และส่งผลให ้

CSHM ไม่สามารถชาํระค่าเช่าคงท่ีใหแ้ก่กองทุนรวมตามจาํนวนและระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญาเช่าช่วง ให ้  

CSHM ชาํระค่าเช่าใหแ้ก่กองทุนรวมในจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ

ค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) ท่ีคาํนวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ 

CSHM เป็นผูผ้ดินดัชาํระหน้ี 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) ไดรั้บจดหมายลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 จาก 

CSHM แสดงความจาํนงขอใชสิ้ทธิชาํระค่าเช่าในจาํนวนร้อยละ 100 ของ EBITDA ตามสิทธิตามขอ้ 3.3 กรณีเหตุ

สุดวิสยัชัว่คราวของสญัญาเช่าช่วง 
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ภายหลงัจากท่ีได้รับทราบถึงขอ้เท็จจริงดงักล่าว บริษทัจดัการได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยได้ประชุม

ร่วมกบั CSHM เพ่ือพิจารณายืนยนัขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงไดร่้วมกนัแต่งตั้งบริษทั โจนส์ แลง ลา

ซาลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อศึกษาสภาวะตลาดของโรงแรมบนเกาะสมุย ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2555 เพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นแก่กองทุนรวมเก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าวและสภาวการณ์ของการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงได้

แต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัสิทธิและหน้าท่ีของ CSHM และกองทุนรวม 

นอกจากน้ี บริษทัจดัการไดน้าํเสนอขอ้เท็จจริงดงักล่าวต่อคณะกรรมการลงทุนของบริษทัจดัการ เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 

2556 โดยคณะกรรมการลงทุนของบริษทัจัดการได้พิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งจากรายงานสภาวะตลาดของ

โรงแรมบนเกาะสมุยจากบริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั และความเห็นทางกฎหมายจากท่ีปรึกษา

กฎหมายอิสระ ประกอบกบัคาํช้ีแจงของ CSHM โดยได้มีความเห็นในเบ้ืองตน้ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นกรณี

สุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนชั่วคราวตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าช่วงและเหตุการณ์ดงักล่าวมิใช่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและคงอยู่

ตลอดไป 

 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 บริษทัจดัการมีความเห็นวา่ กรณีดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นกรณีเหตุแห่งการปรับค่าเช่าตามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง ซ่ึง CSHM มีสิทธิชาํระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 100 

ของ EBITDA นบัตั้งแต่ มกราคม 2556 ถึง กนัยายน 2557 

 

บริษทัจดัการไดรั้บจดหมายลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 จาก CSHM เพื่อขอใชสิ้ทธิตามคาํมัน่ใหสิ้ทธิการเช่าต่อไปอีก

ตามท่ีกาํหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง ซ่ึงสัญญาเช่าดงักล่าวส้ินสุดในวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 

ต่อมาในวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 บริษทัจดัการไดแ้จง้ให ้CSHM ทราบว่ากองทุนรวมและ CSHM ตอ้งร่วมกนัตกลง

อตัราค่าเช่าคงท่ีใหม่ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โดยบริษทัจดัการไดย้ืนยนัอตัราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอตัรา    

ค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออตัราค่าเช่าจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของ EBITDA ตามท่ีเคยไดช้าํระในปีก่อน ดงันั้น

บริษทัจดัการและ CSHM  จึงยงัไม่สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้ 

 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัจดัการของกองทุนรวม ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า ในการต่ออายุ

สญัญาเช่าช่วงซ่ึงส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2557 นั้น กองทุนรวมและ CSHM ยงัคงไม่สามารถตกลงอตัราค่าเช่าร่วมกนัได ้

ซ่ึงบริษทัจดัการอยูร่ะหวา่งการเจรจา และพิจารณาแนวทางอ่ืนๆ รวมถึงกระบวนการสรรหาผูเ้ช่าช่วงท่ีเหมาะสม  

 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจดัการของกองทุนรวม ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า บริษทั

จดัการไดด้าํเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและกาํหนดใหผู้ส้นใจเขา้ยืน่ซองประมูล ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 14 

สิงหาคม 2558 บริษทัจดัการไดต้รวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ขา้ประมูลท่ีไดย้ืน่มาทั้งหมด ซ่ึงขอ้เสนอน้ียงัไม่

เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดสําหรับกองทุนรวมและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมจึงใช้สิทธิไม่เลือกผูย้ื่นซอง

ประมูลในการประมูลคร้ังน้ี ในการน้ี บริษทัจดัการอยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่จะดาํเนินการใหมี้การจดัประมูลใหเ้ช่า

ช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ใหม่อีกคร้ังหน่ึงหรือไม่  



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

18 

บริษทัจดัการไดจ้า้งท่ีปรึกษาทางกฎหมายเพื่อใหค้วามเห็นทางกฎหมายเก่ียวกบัอตัราค่าเช่าในระหว่างท่ีไม่มีสัญญา

เช่าช่วงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีปรึกษาทางกฎหมายให้ความเห็นว่ากรณีท่ีไม่มีขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร มิได้

เป็นการใหสิ้ทธิ CSHM ชาํระค่าเช่าในอตัราร้อยละ 100 ของ EBITDA เม่ือพิจารณาประกอบกบัคาํพิพากษาศาลฎีกา

ท่ี 3691/2535 ซ่ึงศาลกาํหนดค่าเสียหายในระหว่างการครอบครองทรัพยท่ี์เช่าอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่มีการทาํสัญญาเช่า

ใหม่ภายหลงัจากท่ีสัญญาเช่าส้ินสุดลงในจาํนวนเท่ากบัค่าเช่าตามสัญญาเช่าท่ีส้ินสุดลง กองทุนรวมจึงมีสิทธิท่ี

จะแจง้ให้ CSHM ทราบว่าอตัราค่าเช่าช่วงตอ้งเป็นไปตามสัญญาเช่าช่วงท่ีมีผลบงัคบัอยู่จนถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 

2557  

 

ทั้งน้ีตั้งแต่วนัส้ินสุดสัญญาเช่า (เดือนกนัยายน 2557)  CSHM ยงัครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทารา     

แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กองทุนรวมไดรั้บค่าเช่าจาก CSHM ในอตัราเท่ากบัร้อยละ 100 ของ EBITDA อย่างไรก็ตาม 

กองทุนรวมไดส่้งหนงัสือทวงถาม CSHM  ในการชาํระค่าเช่าใหค้รบถว้นตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญาเช่าช่วงเดิม  

 

ในปี 2558 กองทุนรวมบนัทึกรายไดค่้าเช่าในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าช่วงเดิม เป็นจาํนวน 225 ลา้นบาท และตั้งสาํรอง

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีค่าเช่าเป็นจาํนวน 64.16 ลา้นบาท ไวใ้นบญัชี (หมายเหตุ 7) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 กองทุนรวมและ CSHM อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่า ซ่ึงอาจเป็นผลให้มูลค่าของลูกหน้ีค่าเช่ามีการ

ปรับปรุง หากการเจรจาอตัราค่าเช่าภายหลงัส้ินสุดสญัญาเช่าช่วงดงักล่าวเสร็จส้ิน 

 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน

รวม ทั้งน้ีตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3,000,000 บาทต่อปี 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม ทั้งน้ีไม่ตํ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี 

 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนคิ์ดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม ทั้งน้ีตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
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5 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

ในระหว่างเดือนกนัยายน 2551 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาต่าง ๆ เพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์

บีช รีสอร์ท สมุย โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

1)  สัญญาเช่าท่ีดินจากบริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั (“CSBR”) และสัญญาเช่าอาคารโรงแรมเซ็นทารา    

แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และระบบสาธารณูปโภคจากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) 

(“CPH”) เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2551 ถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2581 ซ่ึงกองทุนรวมไดจ่้าย

ชาํระค่าเช่าท่ีดินเป็นจาํนวนเงิน 1,500 ลา้นบาท ให้แก่ CSBR และกองทุนรวมไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจด

ทะเบียนสัญญาเช่าท่ีดินอีกเป็นจาํนวนเงิน 16.5 ลา้นบาท นอกจากน้ี กองทุนรวมไดจ่้ายชาํระค่าเช่าอาคารและ

ระบบสาธารณูปโภคเป็นจาํนวนเงิน 1,510 ลา้นบาท ใหแ้ก่ CPH และกองทุนรวมไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจด

ทะเบียนสัญญาเช่าอาคารอีกเป็นจาํนวนเงิน 16.61 ลา้นบาท โดย CPH  ตกลงและรับรองว่าภายในระยะเวลา      

4 ปี นับจากวนัจดทะเบียนการเช่า กองทุนรวมจะมีรายได้ค่าเช่าจากการนําทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน ์           

ไม่นอ้ยกวา่รายไดค่้าเช่าประกนัสะสม ดงัน้ี 

 
 

รอบปีบัญชี รายได้ค่าเช่าประกนัสะสมไม่น้อยกว่า (ล้านบาท) 
  

2551  78.31 

2552  376.09 

2553  674.03 

2554  971.92 

2555  1,191.47 

 

ทั้งน้ี หากกองทุนรวมประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคารขา้งตน้ต่อไปอีกนบัจากวนัครบ

ระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมตอ้งแจง้ความประสงคด์งักล่าวให้แก่ CSBR และ CPH แลว้แต่กรณีทราบเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรภายในปีท่ี 26 นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และคู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจารายละเอียด

ในการต่ออายสุญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

 

2) สัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย จาก CSBR 

โดยกองทุนรวมตกลงชาํระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดงักล่าว โดย

ชาํระทั้งจาํนวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) เป็นจาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท  

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
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ทั้งน้ี กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กบั บริษทั 

เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“CSHM”) เพื่อให้เช่าท่ีดิน อาคาร งานระบบสาธารณูปโภค และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินธุรกิจโรงแรมแก่ CSHM โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวนัท่ี 26 

กันยายน 2551 ทั้ งน้ี กองทุนรวมและ CSHM ตกลงต่อสัญญาเช่าช่วงท่ี 2 ต่อไปอีก 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 25 

กนัยายน 2557 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองอตัราค่าเช่ากบั CSHM 

สําหรับสัญญาเช่าช่วงภายหลงัเดือนกนัยายน 2557  (ดูหมายเหตุ 4) อย่างไรก็ตาม CSHM ยงัคงครอบครอง

และประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ตั้งแต่วนัส้ินสุดสัญญาเช่า ซ่ึงถือเป็นการ

ครอบครองและใชง้านโดยไม่มีสญัญาเช่าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีราคาทุนรวม 3,123.11 ล้านบาท ใน

ระหวา่งปี 2558 กองทุนรวมไดใ้หผู้ป้ระเมินราคาอิสระสอบทานมูลค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยโ์ดยใชว้ิธี

รายได ้(Income Approach by Discounted Cash Flow Method) ตามรายงานการประเมินลงวนัท่ี 15 ตุลาคม 

2558 กองทุนรวมได้ปรับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์ห้เป็นมูลค่ายุติธรรมเป็นจาํนวน 2,426 ลา้นบาท 

(2557: 2,830 ล้านบาท) และรับรู้ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนจาํนวน 404 ลา้นบาท (2557: 274 

ล้านบาท) เน่ืองจากอตัราค่าเช่าอยูร่ะหว่างการเจรจาต่อรองดงักล่าวขา้งตน้ ผูป้ระเมินราคาอิสระจึงประเมิน

มูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยจ์ากรายไดสุ้ทธิจากการดาํเนินงาน (100% ของ EBITDA) ของโรงแรม

เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของผูป้ระเมินราคาอิสระโดยมีสมมติฐานท่ี

สาํคญัโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผา่นมาและขอ้มูลในตลาด ดงัน้ี 

  

อตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ีย   4,900 บาท/หอ้ง/คืน 

อตัราการปรับเพิ่มค่าหอ้งพกั                ร้อยละ 6 ทุกปี 

อตัราการเขา้พกั                                  ร้อยละ 85 คงท่ีตลอดประมาณการ 

อตัราคิดลด    ร้อยละ 11 

รายไดค่้าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ร้อยละ 46 ของรายไดค่้าหอ้งพกั    

ตน้ทุนค่าหอ้งพกั     ร้อยละ 8.4 ของรายไดค่้าหอ้งพกั 

ตน้ทุนค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ร้อยละ 40 ของรายไดค่้าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

อยา่งไรก็ตาม กองทุนรวมอยูร่ะหว่างเจรจาต่อรองอตัราค่าเช่าซ่ึงอาจเป็นผลให้มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพยมี์การปรับปรุง หากการเจรจาอตัราค่าเช่าภายหลงัส้ินสุดสญัญาเช่าช่วงดงักล่าวเสร็จส้ิน 
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6 เงนิฝากธนาคาร 

 

 อตัราดอกเบ้ีย  เงินตน้ 

 2558  2557  2558  2557 

 (ร้อยละ)  (บาท) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)        

   ออมทรัพย ์ 0.375  0.375  2,589,833  8,802,303 

ธนาคารซิต้ีแบงค ์เอน็.เอ. ออมทรัพย ์        

   ออมทรัพย ์ -  1.200  -  622,332 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)        

   ออมทรัพย ์ 1.000  1.700  27,911,452  561,305 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)        

   กระแสรายวนั -  -  1,800  1,900 

รวม     30,503,085  9,987,840 

 

เงินฝากธนาคารทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2558  และ 2557  เป็นเงินสกลุบาท 

 

 ในระหวา่งปี 2015 กองทุนรวมไดปิ้ดบญัชีธนาคารซิต้ีแบงค ์เอน็.เอ. ประเภทออมทรัพย ์

 

7 ลูกหนีค่้าเช่า 

 

 2558  2557 

 (บาท) 

ลูกหน้ีค่าเช่า 100,166,049  34,825,197 

หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (82,723,082)  (18,565,798) 

สุทธิ 17,442,967  16,259,399 

    

หนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี 64,157,284  18,565,798 

 

ลูกหน้ีค่าเช่าทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2558  และ 2557  เป็นเงินสกุลบาท 
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8 ทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

 2558 2557 2558  2557 

 มูลค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (หน่วย/บาท) 

ทุนที่จดทะเบียน  10  10 320,000,000  3,200,000,000  320,000,000  3,200,000,000 

          

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย

ลงทุน    

 

 

 

 

 

 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9.7202 9.8376 320,000,000  3,110,464,000  320,000,000  3,148,032,000 

หัก  คืนมูลค่าหน่วยลงทุน   -  -  -  (37,568,000) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 9.7202 9.7202 320,000,000  3,110,464,000  320,000,000  3,110,464,000 

 

เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้ลดทุนเป็นจาํนวน 37.57 ลา้นบาท โดยการลด

มูลค่าท่ีตราไวล้งหน่วยละ 0.1174 บาท จากเดิม 9.8376 บาท เหลือ 9.7202 บาท 

 

รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมมีดงัน้ี 

 

 หมายเหต ุ 2558  2557 

  (บาท) 

ณ วนัที ่1 มกราคม  (261,058,745)  8,926,785 

หัก การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใน     

             ระหวา่งปี  (290,609,238)  (170,785,530) 

 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (98,880,000)  (99,200,000) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  (650,547,983)  (261,058,745) 

  

9 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง ดงัน้ี 

 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีไม่รวมกําไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ประจาํรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
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ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินปันผลจากกาํไร

สะสม โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไม่ทาํให้กองทุนรวมรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมี

การจ่ายเงินปันผลนั้น 

 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจาก

วนัท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลา

ดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

บริษทัจดัการกองทุนรวมไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติ

ของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเดน็ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

การลดทุน 

  

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 

 

ก) กองทุนรวมมีการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์และ/หรือ 

ข) อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการประเมินค่าหรือ

การสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 

ค) กองทุนรวมมีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  

 

หากบริษทัจดัการประสงคจ์ะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะจ่ายสภาพคล่อง

ส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

 

ในระหวา่งปี 2558 และ 2557 กองทุนรวมไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงัน้ี 

 

ปี  2558 

 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงิน

ปันผลในอตัราหน่วยละ 0.160 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 51.20 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน

ระหวา่งปี 2558 
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เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงิน

ปันผลในอตัราหน่วยละ 0.055 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 17.60 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน

ระหวา่งปี 2558 

 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 คณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงิน

ปันผลในอตัราหน่วยละ 0.094 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 30.08 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน

ระหวา่งปี 2558 

 

ปี 2557 

 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงิน

ปันผลในอตัราหน่วยละ 0.120 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 38.40 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน

ระหวา่งปี 2557 

 

เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงิน

ปันผลในอตัราหน่วยละ 0.095 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 30.40 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน

ระหวา่งปี 2557 

 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 คณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงิน

ปันผลในอตัราหน่วยละ 0.095 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 30.40 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน

ระหวา่งปี 2557 

 

10 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กองทุนรวมมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการแปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและจากการไม่ปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนรวมไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบ

ธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกองทุนรวม กองทุนรวมมีความเส่ียงดา้นอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กองทุนรวม ตามเง่ือนไขท่ี      

ตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการจดัการเรียกเก็บค่าเช่าจากคู่สัญญา 

กองทุนรวมมีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เน่ืองจากกองทุนรวมมีคู่สัญญาซ่ึงเป็นผูเ้ช่าเพียงราย

เดียว 
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 

กองทุนรวมมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกองทุนรวมและเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง

สองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้

ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างจากมูลค่าตาม

บญัชีอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 

การบริหารจัดการทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้ น เพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกองทุนรวมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วน

ไดเ้สียอ่ืน  
 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน      

การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พื่อลดภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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11 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้ลดทุนเป็นจาํนวน 25.02 ลา้นบาท โดยการ

ลดมูลค่าท่ีตราไวล้งหน่วยละ 0.0782 บาท จากเดิม 9.7202 บาท เหลือ 9.6420 บาท โดยไดจ่้ายเงินลดทุนให้ผูถื้อ

หน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 

 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษทัจัดการของกองทุนรวมได้รายงานการเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารแห่งหน่ึงของ

โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 โดยผูเ้ช่าช่วงอยู่ใน

ระหว่างตรวจสอบตรวจสอบพื้นท่ีและประเมินความเสียหาย ทั้งน้ี กองทุนรวมไดจ้ดัให้มีการประกนัภยัทรัพยสิ์น

สาํหรับความเส่ียงทุกประเภท 

 

12 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช้และ

ไม่ได้นํามาใช้ในการจัดทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวม และถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 กองทุนรวมไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือ

ปฏิบติั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

     ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี 

     เก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ิสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ  

     สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ 

     กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  

   (ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ

ตามกฎหมาย 

 

กองทุนรวมได้ประเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินของกองทุนรวมจากการถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่องบ

การเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

13 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2557 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนองบ

การเงินปี 2558 ดงัน้ี 

 

    2557   

  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 

    (บาท)   

งบดุล       

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  160,500  53,060  213,560 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี  53,060  (53,060)  - 

    -   
       

งบกาํไรขาดทุน       

รายไดค่้าเช่า  (149,967,674)  (18,565,798)  (168,533,472) 

หน้ีสงสยัจะสูญ  -  18,565,798  18,565,798 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและ

บริหารกองทุน 

  

1,619,715 

  

372,860 

  

1,992,575 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดั

จาํหน่าย 

  

372,860 

  

(372,860) 

  

- 

    -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารของกองทุนรวมเห็นวา่มีความเหมาะสมกบักองทุนรวมมากกวา่ 
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