
 
 
 

 
 
 
 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ 
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
(“กองทุนรวม”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-ณ-วนัท่ี-31-ธนัวาคม-2560 งบก าไรขาดทุน
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด-และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั-ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงาน        
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนรวมตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงิน และขา้พเจ้าไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบ ัน  ข ้าพ เจ้าได้น า เ ร่ือง เหล่า น้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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มูลค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และ 5  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยว์ดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมและ 
ประเมินมูลค่าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงแต่งตั้งโดย
กองทุนรวมโดยใชว้ิธีรายไดจ้ากการคิดลดประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต เน่ืองจากการประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดข้อสมมติท่ี
ส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์เร่ืองดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้ให้
ความส าคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการท าความเข้าใจและ
ประเมินวิธีการท่ีกองทุนรวมใช้ในการก าหนดและประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 
 

ขา้พเจา้ประเมินคุณสมบติั ความสามารถและความเป็นอิสระ
ของผูป้ระเมินราคาอิสระของกองทุนรวม 
  

ขา้พเจา้ให้ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกของเคพีเอ็มจีช่วยพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของวิธีการวดัมูลค่าและขอ้สมมติส าคญัท่ีใช้ใน
การประเมินมูลค่ายติุธรรมในรายงานการประเมินของผูป้ระเมิน
ราคาอิสระรวมถึงการเปรียบเทียบขอ้มูลในอุตสาหกรรมและ
ตลาด ข้าพเจ้าเปรียบเทียบข้อสมมติส าคญักับข้อมูลในอดีต 
ทดสอบการค านวณและพิจารณาความสมเหตุสมผลในการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์มีนัยส าคญั
จากปีก่อน 
 

นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจ้าภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ 
และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน.และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมในการด าเ นินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนรวม หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุนรวม 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนรวม
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่       

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูบ้ริหารว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้
ส่ือสารกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณา
วา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริหาร ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั
และก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 
 
 

(วิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4795 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ 2561 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบดุล

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

(ราคาทุน 3,123,110,000 บาท ในปี 2560 และ 2559) 4, 5 2,038,000,000 2,294,000,000
เงินฝากธนาคาร 4, 6 29,575,433 43,122,008
ลูกหน้ีค่าเช่า 4, 7 14,333,971 14,338,448
ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,346 330,156
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 122,267 141,094
สินทรัพยอ่ื์น 40,418                -                      
รวมสินทรัพย์ 2,082,076,435 2,351,931,706

หน้ีสิน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 14,755,227 17,469,136
หน้ีสินอ่ืน 15,751                -                      
รวมหนีสิ้น 14,770,978 17,469,136

สินทรัพย์สุทธิ 2,067,305,457 2,334,462,570

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 8 3,060,480,000 3,085,440,000
ขาดทุนสะสม 8 (993,174,543) (750,977,430)

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 6.4603 บาทต่อหน่วย ในปี 2560
และ 7.2952  บาทต่อหน่วย ในปี 2559 คาํนวณจากหน่วยลงทุน
ท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด 320,000,000 หน่วย) 2,067,305,457 2,334,462,570

 

(บาท)

31 ธนัวาคม
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ร้อยละของ
พื้นท่ี ราคาทุน ราคายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม

(บาท)
ประเภทเงนิลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
โครงการจดัการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรม
   และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ท่ีตั้ง บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขท่ี 38/2 หมู่ 3 ตาํบลบ่อผดุ
อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
สิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช
   รีสอร์ท สมุย 25-1-4.7 ไร่ 1,516,500,000
สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม และงานระบบสาธารณูปโภค
   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารโรงแรม 1,526,610,000
กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรม 80,000,000

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3,123,110,000 2,038,000,000 100.00

รวมเงนิลงทุน 3,123,110,000 2,038,000,000 100.00

ร้อยละของ
พื้นท่ี ราคาทุน ราคายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม

(บาท)
ประเภทเงนิลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
โครงการจดัการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรม
   และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ท่ีตั้ง บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขท่ี 38/2 หมู่ 3 ตาํบลบ่อผดุ
อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
สิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช
   รีสอร์ท สมุย 25-1-4.7 ไร่ 1,516,500,000
สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม และงานระบบสาธารณูปโภค
   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารโรงแรม 1,526,610,000
กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรม 80,000,000

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3,123,110,000 2,294,000,000 100.00

รวมเงนิลงทุน 3,123,110,000 2,294,000,000 100.00

31 ธนัวาคม 2559

31 ธนัวาคม 2560

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้จากการลงทุน
รายไดค่้าเช่า 4 177,234,130 225,000,000
ดอกเบ้ียรับ 292,659 608,095
รายไดเ้งินสมทบจากการปรับลดค่าเช่า 4 -                  124,849,404
รายไดอ่ื้น 63,131 6,674,640
รวมรายได้   177,589,920 357,132,139

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโครงการโรงแรม 32,304,280 27,155,049
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 3,665,118 3,978,383
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4 1,221,624 1,326,128
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 4 732,974 795,677
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 17,201,248 2,847,374
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและบริหารกองทุน 2,741,789 1,821,316
หน้ีสงสยัจะสูญ 7 -                  52,917,659
รวมค่าใช้จ่าย 57,867,033 90,841,586

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 119,722,887 266,290,553

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่าของเงินลงทุน 5 (256,000,000) (132,000,000)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (256,000,000) (132,000,000)

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (136,277,113) 134,290,553
 

 
สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

 

หมายเหตุ 2560 2559

การเพิม่ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 119,722,887 266,290,553
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่าของเงินลงทุน 5 (256,000,000) (132,000,000)

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (136,277,113) 134,290,553
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน 8 (24,960,000)    (25,024,000)    
การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (105,920,000) (234,720,000)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (267,157,113) (125,453,447)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 2,334,462,570 2,459,916,017
สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 2,067,305,457 2,334,462,570

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (136,277,113) 134,290,553
รายการปรับปรุง
หน้ีสงสยัจะสูญ -                  52,917,659
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 5 256,000,000 132,000,000

119,722,887 319,208,212
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีค่าเช่าลดลง (เพ่ิมข้ึน) 4,477 (49,813,140)
ดอกเบ้ียคา้งรับลดลง (เพ่ิมข้ึน) 325,810 (236,945)
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 18,827 (26,891)
สินทรัพยอ่ื์นลดลง (เพ่ิมข้ึน) (40,418) 11,550
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,713,909) 3,220,137
หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 15,751 -                  
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 117,333,425 272,362,923

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน 8 (24,960,000)    (25,024,000)    
การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (105,920,000) (234,720,000)
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (130,880,000) (259,744,000)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ (13,546,575) 12,618,923
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 43,122,008 30,503,085
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 29,575,433 43,122,008

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุด
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ข้อมูลทางการเงินที่สําคญั

หมายเหตุ 2560 2559 2558 2557 2556

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิตน้ปี 7.2952 7.6872 8.9043 9.8654 10.5522 

รายได้จากกจิกรรมลงทุน
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.3741 0.8322 0.3544 0.3225 0.3791 
รายการขาดทุนสุทธิที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน 5 (0.8000) (0.4125) (1.2625) (0.8562) (0.4969)
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 9 (0.3310) (0.7335) (0.3090) (0.3100) (0.4670)
หัก การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน 8 (0.0780)                  (0.0782)                   -                          (0.1174) (0.1020)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี 6.4603 7.2952 7.6872 8.9043 9.8654 

อัตราส่วนของกําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ) (5.96) 5.42 (10.34) (5.45) (1.23)

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ําคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เติมทีส่ําคญั
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิสิ้นปี 2,067,305,457 2,334,462,570 2,459,916,017 2,849,405,255 3,156,958,785
อตัราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 2.53 3.67 3.99 2.11 3.41 
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 7.77 14.41 8.02 5.40 7.36 
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัของการซื้อขายเงินลงทุนระหวา่งปี

ต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี (ร้อยละ) -                         -                          -                          -                        0.31 
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งปี 2,284,915,242 2,478,212,027 2,810,483,218 3,136,491,982 3,074,915,449

(บาท)

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10  
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
6  เงินฝากธนาคาร 
7  ลูกหน้ีค่าเช่า 
8  ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
9  การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

10  เคร่ืองมือทางการเงิน 

11  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวม”) เป็นกองทุนรวมท่ี
จดัตั้งข้ึนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กองทุนรวมไดจ้ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 เพื่อจดัตั้งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ  
 
กองทุนรวมจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2551 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์คือ โครงการโรงแรมเซ็นทารา      
แกรนดบี์ช รีสอร์ท สมุย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือ
หน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34  

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชี (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 
เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกองทุนรวมในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินน้ี กองทุนรวมไดป้ระเมิน
เบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินของกองทุนรวมจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) เกณฑ์การวดัมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการเงินลงทุนวดัมูลค่าด้วยราคา
ยติุธรรม 
 

(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
  
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกองทุนรวม  
  

(ง) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุ
ใหต้อ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ 5 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

14 

3 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 
 นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
(ก) เงินลงทุน 
  

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์้วยราคาทุน ณ วนัท่ีกองทุนรวมมีสิทธิในเงินลงทุนนั้น ราคาทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงท่ีกองทุนรวมจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ เงินลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดิน สิทธิการเช่าอาคารโรงแรมและงานระบบ และ
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจโรงแรมแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ดม้าจากการประเมินมูลค่า โดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งบริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัให้มี
การประเมินมูลค่าทุก 2 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์และจดัใหมี้การสอบทานการ
ประเมินมูลค่าทุก 1 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าคร้ังล่าสุด 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน 

 
(ข) เงินฝากธนาคาร 

 
เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย  ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ่เรียก 
 

(ค) ลูกหน้ีค่าเช่า 
 

ลูกหน้ีค่าเช่าแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคต
ของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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(ง) รายได้ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค่้าเช่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(จ) ค่าใช้จ่าย 
  
ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 
 

(ฉ) ภาษเีงินได้ 
 
กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการบนัทึกภาระภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลไวใ้นงบการเงินน้ี 

 

(ช) การแบ่งปันส่วนทุน 
 
กองทุนรวมบนัทึกการแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายปันผล  

 
4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกองทุนรวมอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเภททีจ่ัดตั้ง/
สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึง 
         ถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 
  -    เป็นผูใ้หเ้ช่าอาคาร 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากดั ประเทศไทย - เป็นผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ประเทศไทย - เป็นผูเ้ช่าช่วงท่ีดินและอาคาร 
  - เป็นผูเ้ช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั ประเทศไทย - เป็นบริษทัจดัการ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุนรวม 
      ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทั 
      จดัการกองทุนรวม 
  - เป็นนายทะเบียนของกองทุนรวม 
  - เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค่้าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

  2560  2559 
  (บาท) 
รายได้ 
รายได้ค่าเช่า 

    

บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  177,234,130    225,000,000 
     
รายได้เงินสมทบจากการปรับลดค่าเช่า     
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั                   -  124,849,404 
     

ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

    

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั  3,665,118  3,978,383 
     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน     
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  1,221,624  1,326,128 
     

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์     
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  732,974  795,677 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 หมายเหต ุ 2560  2559 
  (บาท) 
เงินฝากธนาคาร     
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  29,017,797  19,993,784 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  1,600  1,700 
รวม  29,019,397  19,995,484 
     

ลูกหน้ีค่าเช่า      
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 7 14,333,971  14,338,448 
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 หมายเหต ุ 2560  2559 
  (บาท) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั  281,864  10,567,774 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  93,954  105,806 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  56,373  63,484 
รวม  432,191  10,737,064 

  
 สัญญาส าคญัทีท่ ากบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 รายได้ค่าเช่า 
 

 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท 
สมุย (“สัญญาเช่าช่วง”)  เพื่อให้เช่าท่ีดิน อาคาร และระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเฟอร์นิเจอร์
และอุปกรณ์แก่บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท ์จ ากดั (“CSHM”)  เพื่อให้ CSHM ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
โรงแรมโดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 ทั้งน้ีกองทุนรวมตกลงให้ค  ามัน่แก่ CSHM 
เพื่อให ้CSHM มีสิทธิเช่าทรัพยท่ี์เช่าต่อไปอีก 3 ปี นบัจากวนัครบระยะเวลาการเช่า โดย CSHM ตอ้งแจง้ใหก้องทุน
รวมทราบถึงการใชสิ้ทธิตามค ามัน่ให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบ
ระยะเวลาการเช่า เพื่อเจรจาร่วมกนัในการก าหนดค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิระงบัการเช่าโดย
แจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามสัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเช่า
คงท่ีในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปี และค่าเช่าผนัแปร ซ่ึงคิดเป็นร้อยละตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาของรายได้
หลงัหกัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และค่าเช่าคงท่ี 

 

 แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให้กองทุนรวมเห็นไดว้่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมหรือ
ป้องกนัของ CSHM และเหตุการณ์ดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของ CSHM ในทาง
ลบอย่างมีนัยส าคญั โดยเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนเป็นกรณีชั่วคราว (“กรณีเหตุสุดวิสัยชั่วคราว”) และส่งผลให ้
CSHM ไม่สามารถช าระค่าเช่าคงท่ีให้แก่กองทุนรวมตามจ านวนและระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาเช่าช่วง ให ้  
CSHM ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทุนรวมในจ านวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ท่ีค  านวณได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือว่า 
CSHM เป็นผูผ้ดินดัช าระหน้ี 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) ไดรั้บจดหมายลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 จาก 
CSHM แสดงความจ านงขอใชสิ้ทธิช าระค่าเช่าในจ านวนร้อยละ 100 ของ EBITDA ตามสิทธิตามขอ้ 3.3 กรณีเหตุ
สุดวิสยัชัว่คราวของสญัญาเช่าช่วง 
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ภายหลงัจากท่ีได้รับทราบถึงขอ้เท็จจริงดงักล่าว บริษทัจดัการได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยได้ประชุม
ร่วมกบั CSHM เพื่อพิจารณายืนยนัขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงไดร่้วมกนัแต่งตั้งบริษทั โจนส์ แลง ลา
ซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อศึกษาสภาวะตลาดของโรงแรมบนเกาะสมุย ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2555 เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นแก่กองทุนรวมเก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าวและสภาวการณ์ของการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงได้
แต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัสิทธิและหน้าท่ีของ CSHM และกองทุนรวม 
นอกจากน้ี บริษทัจดัการไดน้ าเสนอขอ้เท็จจริงดงักล่าวต่อคณะกรรมการลงทุนของบริษทัจดัการ เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 
2556 โดยคณะกรรมการลงทุนของบริษทัจัดการได้พิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งจากรายงานสภาวะตลาดของ
โรงแรมบนเกาะสมุยจากบริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั และความเห็นทางกฎหมายจากท่ีปรึกษา
กฎหมายอิสระ ประกอบกบัค าช้ีแจงของ CSHM โดยได้มีความเห็นในเบ้ืองตน้ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นกรณี
สุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนชั่วคราวตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าช่วงและเหตุการณ์ดงักล่าวมิใช่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและคงอยู่
ตลอดไป 
 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 บริษทัจดัการมีความเห็นวา่ กรณีดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นกรณีเหตุแห่งการปรับค่าเช่าตามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง ซ่ึง CSHM มีสิทธิช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจ านวนเท่ากบัร้อยละ 100 
ของ EBITDA นบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนกนัยายน 2557 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 บริษทัจดัการไดแ้จง้
ความคืบหนา้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเก่ียวกบัแนวทางด าเนินการเพื่อแกไ้ขผลกระทบจากการปรับลดค่าเช่าตั้งแต่เดือน
มกราคม 2556 ถึงเดือนกนัยายน 2557 โดยบริษทัจดัการได้ช าระเงินสมทบให้แก่กองทุนรวมเป็นจ านวนเท่ากบั
จ านวนเงินท่ีกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบจากการปรับลดค่าเช่าในระหว่างค่าเช่าคงท่ีท่ีระบุในสัญญาเช่าช่วงกบัค่า
เช่าท่ีกองทุนรวมไดรั้บจริงในช่วงระยะเวลาการปรับลดค่าเช่าช่วงเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 124.85 ลา้นบาท  

 
บริษทัจดัการไดรั้บจดหมายลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 จาก CSHM เพื่อขอใชสิ้ทธิตามค ามัน่ใหสิ้ทธิการเช่าต่อไปอีก
ตามท่ีก าหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง ซ่ึงสัญญาเช่าดงักล่าวส้ินสุดในวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 
ต่อมาในวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 บริษทัจดัการไดแ้จง้ให้ CSHM ทราบว่ากองทุนรวมและ CSHM ตอ้งร่วมกนัตกลง
อตัราค่าเช่าคงท่ีใหม่ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โดยบริษทัจดัการไดย้ืนยนัอตัราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอตัรา    
ค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออตัราค่าเช่าจ านวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของ EBITDA ตามท่ีเคยไดช้ าระในปีก่อน ดงันั้น
บริษทัจดัการและ CSHM  จึงยงัไม่สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้ 
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เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัจดัการของกองทุนรวม ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า ในการต่ออายุ
สญัญาเช่าช่วงซ่ึงส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2557 นั้น กองทุนรวมและ CSHM ยงัคงไม่สามารถตกลงอตัราค่าเช่าร่วมกนัได ้
ซ่ึงบริษทัจดัการอยูร่ะหวา่งการเจรจา และพิจารณาแนวทางอ่ืนๆ รวมถึงกระบวนการสรรหาผูเ้ช่าช่วงท่ีเหมาะสม  
 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจดัการของกองทุนรวม ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า บริษทั
จดัการไดด้ าเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและก าหนดใหผู้ส้นใจเขา้ยืน่ซองประมูล ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2558 บริษทัจดัการไดต้รวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ขา้ประมูลท่ีไดย้ืน่มาทั้งหมด ซ่ึงขอ้เสนอน้ียงัไม่
เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับกองทุนรวมและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมจึงใช้สิทธิไม่เลือกผูย้ื่นซอง
ประมูลในการประมูลคร้ังน้ี ในการน้ี บริษทัจดัการอยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่จะด าเนินการใหมี้การจดัประมูลใหเ้ช่า
ช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ใหม่อีกคร้ังหน่ึงหรือไม่  
 
บริษทัจดัการไดจ้า้งท่ีปรึกษาทางกฎหมายเพื่อใหค้วามเห็นทางกฎหมายเก่ียวกบัอตัราค่าเช่าในระหว่างท่ีไม่มีสัญญา
เช่าช่วงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีปรึกษาทางกฎหมายให้ความเห็นว่ากรณีท่ีไม่มีขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร มิได้
เป็นการใหสิ้ทธิ CSHM ช าระค่าเช่าในอตัราร้อยละ 100 ของ EBITDA เม่ือพิจารณาประกอบกบัค าพิพากษาศาลฎีกา
ท่ี 3691/2535 ซ่ึงศาลก าหนดค่าเสียหายในระหว่างการครอบครองทรัพยท่ี์เช่าอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่มีการท าสัญญาเช่า
ใหม่ภายหลงัจากท่ีสัญญาเช่าส้ินสุดลงในจ านวนเท่ากบัค่าเช่าตามสัญญาเช่าท่ีส้ินสุดลง กองทุนรวมจึงมีสิทธิท่ี
จะแจง้ให้ CSHM ทราบว่าอตัราค่าเช่าช่วงตอ้งเป็นไปตามสัญญาเช่าช่วงท่ีมีผลบงัคบัอยู่จนถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 
2557  
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อพิจารณาอนุมัติขอ้เสนอการเช่าช่วง 
โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงรวมถึงความเห็น
ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอยา่งเพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอการเช่าช่วงก่อนการพิจารณาอนุมติัขอ้เสนอ
การเช่าช่วง ผูถื้อหน่วยลงทุนยงัประสงคใ์ห้บริษทัจดัการด าเนินการพิจารณาทางเลือกอ่ืนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจ บริษทัจดัการจึงเห็นว่ายงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัในวาระดงักล่าวในขณะน้ี 
ทั้ งน้ี เม่ือบริษทัจัดการได้ข้อเสนอหรือทางเลือกเพิ่มเติมจาก CSHM หรือมีข้อสรุปอย่างใดอย่างหน่ึงภายหลังจาก
การศึกษาแนวทางออกให้กบักองทุนรวมแลว้ บริษทัจดัการจะแจง้ความคืบหน้าต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ และน าเสนอขอ้สรุปดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป  

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2559 บริษทัจดัการไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าบริษทัจดัการไดพ้ิจารณา
แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินใหก้บักองทุนรวมแลว้ ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการศึกษาและแนะน าขอ้เสนอการเช่าช่วงทางเลือกอ่ืน ๆ 
และน าเสนอต่อบริษทัจดัการ รวมถึงเจรจาต่อรองเง่ือนไขการเช่าช่วง เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอการเช่าช่วงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู ้
ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการอยู่ระหว่างการพิจารณาคดัเลือกท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อวิเคราะห์และจดัท า
รายงานความเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอการเช่าช่วง 

 
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัจดัการได้รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าบริษทัจดัการได้
พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาในการสรรหาผูเ้ช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย รายอ่ืน
เพิ่มเติมแลว้ โดยท าหนา้ท่ีหลกัในการจดัเตรียมเอกสาร แนะน าและติดต่อให้ผูส้นใจยื่นขอ้เสนอการเช่าช่วง เพื่อให้
ไดข้อ้เสนอการเช่าช่วงท่ีเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหน่วยลงทุน  

 
เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 บริษทัจดัการไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าบริษทัจดัการอยูร่ะหว่าง
ด าเนินการสรรหาข้อเสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เพิ่มเติม
นอกเหนือจากทางเลือกทั้ ง 3 ทางเลือกท่ีเสนอในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 โดยมี
ก าหนดการยืน่ขอ้เสนอในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี ไม่มีผูส้นใจยืน่ขอ้เสนอการเช่าช่วงในวนัและเวลาดงักล่าว 
ตามท่ีก าหนดในข้อก าหนดและเง่ือนไขการสรรหาผู ้เช่าช่วงทรัพย์สินส าหรับอาคารโครงการโรงแรม                   
เซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย  
 
เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 บริษทัจดัการไดพ้ิจารณาแต่งตั้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการวิเคราะห์และ
จดัท าความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และ
น าเสนอในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 บริษทัจดัการไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า  บริษทัจดัการร่วมกบั     
ท่ีปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวม ท่ีปรึกษากฎหมายของกองทุนรวม และท่ีปรึกษาของกองทุนรวม ได้เร่ิม
ด าเนินการเจรจาขอ้เสนอทางเลือกการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย กบั CSHM 
ในขณะเดียวกนั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของกองทุนรวมก็ไดด้ าเนินการวิเคราะห์ ศึกษา และอยูร่ะหวา่งการจดัท า
ความเห็นที่่เกี่่ยวขอ้งกบัขอ้เสนอทางเลือกการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย 
เพื่่อให้ไดข้อ้เสนอทางเลือกการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชนสู์งสุดแก่กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 
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เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษทัจดัการไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองมติที่่ประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทุนโดย 1) รับทราบรายงานความคืบหนา้การด าเนินการต่างๆ ของบริษทัจดัการเก่ียวกบัการเช่าช่วงอาคาร
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย  2) มีมติอนุมติัทางเลือกท่ี 4 เป็นขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคาร
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย จาก CSHM โดยมีค่าเช่าคงท่ีในปีแรก 168 ลา้นบาท และมีอตัรา
การเติบโตของค่าเช่าคงท่ีร้อยละ 3 ทุก 3 ปี และมีผลนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าช่วงใหม่จะมีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 25 
กนัยายน 2581 รวมถึงอนุมติัค่าเช่าส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 จนถึงวนัท่ีกองทุนรวมลงนามใน
สัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่กบั CSHM ในอตัราร้อยละ 100 ของ EBITDA ท่ีค  านวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ระหว่างช่วงระยะเวลาดงักล่าว และ 3) มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทุนรวม ทั้งน้ีสัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดจ้ดัท าและมีผลบงัคบั
ใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 

 
ภายหลังวนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่าช่วงฉบบัเดิมในเดือนกันยายน 2557 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 CSHM ยงัคง
ครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ซ่ึงถือเป็นการครอบครองและใชง้าน
โดยไม่มีสัญญาเช่าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร กองทุนรวมได้รับค่าเช่าจาก CSHM ในอตัราเท่ากบัร้อยละ 100 ของ 
EBITDA ทั้งน้ี ในปี 2559 กองทุนรวมบนัทึกรายไดค่้าเช่าในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าช่วงเดิม เป็นจ านวน 225 ลา้น
บาท และไดส่้งหนงัสือทวงถาม CSHM  ในการช าระค่าเช่าใหค้รบถว้นตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าช่วงเดิมรวมถึงตั้ง
ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีค่าเช่าเป็นจ านวน 52.92 ลา้นบาท ไวใ้นบญัชีซ่ึงเท่ากบัผลต่างของค่าเช่าใน
อตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญาเช่าช่วงเดิมกบัอตัราร้อยละ 100 ของ EBITDA (หมายเหตุ 7) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีค่าเช่ามีจ านวน 135.64 ลา้นบาท และในปี 2560 กองทุนรวมบนัทึกรายไดค่้าเช่าเป็นจ านวน 
177 ลา้นบาท รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) ส าหรับปี 2560 และ 2559 เป็นอตัราเดียวกบัท่ีผูถื้อหน่วย
ลงทุนมีมติอนุมติัค่าเช่าในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 

 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
รวม ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3,000,000 บาทต่อปี 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม ทั้งน้ีไม่ต ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี 
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ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนคิ์ดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี 
 

5 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 
ในระหว่างเดือนกนัยายน 2551 กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาต่าง ๆ เพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์
บีช รีสอร์ท สมุย โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

 
1)  สัญญาเช่าท่ีดินจากบริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากดั (“CSBR”) และสัญญาเช่าอาคารโรงแรมเซ็นทารา    

แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และระบบสาธารณูปโภคจากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
(“CPH”) เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2551 ถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2581 ซ่ึงกองทุนรวมไดจ่้าย
ช าระค่าเช่าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 1,500 ลา้นบาท ให้แก่ CSBR และกองทุนรวมไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนสัญญาเช่าท่ีดินอีกเป็นจ านวนเงิน 16.5 ลา้นบาท นอกจากน้ี กองทุนรวมไดจ่้ายช าระค่าเช่าอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงิน 1,510 ลา้นบาท ใหแ้ก่ CPH และกองทุนรวมไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนสัญญาเช่าอาคารอีกเป็นจ านวนเงิน 16.61 ลา้นบาท โดย CPH  ตกลงและรับรองว่าภายในระยะเวลา      
4 ปี นับจากวนัจดทะเบียนการเช่า กองทุนรวมจะมีรายได้ค่าเช่าจากการน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน ์           
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 
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2) สัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย จาก CSBR 
โดยกองทุนรวมตกลงช าระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดงักล่าว โดย
ช าระทั้งจ านวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) เป็นจ านวนเงิน 80 ลา้นบาท  
 
ทั้งน้ี กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กบั บริษทั 
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“CSHM”) เพื่อให้เช่าท่ีดิน อาคาร งานระบบสาธารณูปโภค และ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินธุรกิจโรงแรมแก่ CSHM โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวนัท่ี 26 
กันยายน 2551 ทั้ งน้ี กองทุนรวมและ CSHM ตกลงต่อสัญญาเช่าช่วงท่ี 2 ต่อไปอีก 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 25 
กนัยายน 2557 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทุนรวมอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่กบั 
CSHM (ดูหมายเหตุ 4)  

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวมีราคาทุนรวม 3,123.11 ลา้นบาท ใน
ระหว่างปี 2560 กองทุนรวมไดใ้ห้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดยใช้
วิธีรายได ้(Income Approach by Discounted Cash Flow Method) ตามรายงานการประเมินลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 
2560 กองทุนรวมได้ปรับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์ห้ เป็นมูลค่ายุติธรรมเป็นจ านวน 2,038 ลา้นบาท 
(2559: 2,294 ล้านบาท) และรับรู้ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนจ านวน 256 ลา้นบาท (2559: 132 
ล้านบาท) เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่กับ CSHM ยงัไม่มีผลบังคับ ผู ้
ประเมินราคาอิสระจึงประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยจ์ากรายไดสุ้ทธิจากการด าเนินงาน (100% 
ของ EBITDA) ของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องผูป้ระเมินราคา
อิสระโดยมีสมมติฐานท่ีส าคญัโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผา่นมาและขอ้มูลในตลาด ดงัน้ี 
 
อตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ีย   5,200 บาท/หอ้ง/คืน 
อตัราการปรับเพิ่มค่าหอ้งพกั                ร้อยละ 5 ทุกปี 
อตัราการเขา้พกั                                  ร้อยละ 86 คงท่ีตลอดประมาณการ 
อตัราคิดลด    ร้อยละ 11 
รายไดค่้าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ร้อยละ 44 ของรายไดค่้าหอ้งพกั    
ตน้ทุนค่าหอ้งพกั     ร้อยละ 8.4 ของรายไดค่้าหอ้งพกั 
ตน้ทุนค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ร้อยละ 40 ของรายไดค่้าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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6 เงนิฝากธนาคาร 
 

 อตัราดอกเบ้ีย  เงินตน้ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ)  (บาท) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)        
   ออมทรัพย ์ 0.375  0.375  29,017,797  19,993,784 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)        
   ออมทรัพย ์ 0.900  0.980  556,036  23,126,524 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)        
   กระแสรายวนั -  -  1,600  1,700 
รวม     29,575,433  43,122,008 

 
7 ลูกหนีค่้าเช่า 
 

 2560  2559 
 (บาท) 
ลูกหน้ีค่าเช่า 14,333,971  149,979,189 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                    -  (135,640,741) 
สุทธิ 14,333,971  14,338,448 

    
หนีส้งสัยจะสูญส าหรับปี                   -  52,917,659 

 
ภายหลงัวนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่าช่วงฉบบัเดิมในเดือนกนัยายน 2557 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  กองทุนรวมไดรั้บ
ค่าเช่าจาก CSHM ในอตัราเท่ากบัร้อยละ 100 ของ EBITDA ทั้งน้ี กองทุนรวมบนัทึกรายไดค่้าเช่าในอตัราท่ีระบุไวใ้น
สญัญาเช่าช่วงเดิมเป็นจ านวน 225 ลา้นต่อปี และไดส่้งหนงัสือทวงถาม CSHM ในการช าระค่าเช่าใหค้รบถว้นตามอตัราท่ี
ระบุไวใ้นสัญญาเช่าช่วงเดิมรวมถึงตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีค่าเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็น
จ านวนรวม 135.64 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ผูถื้อ
หน่วยมีมติอนุมติัค่าเช่าส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 จนถึงวนัท่ีกองทุนรวมลงนามในสัญญาเช่า
ช่วงฉบบัใหม่กบั CSHM เท่ากบัในอตัราร้อยละ 100 ของ EBITDA ท่ีค  านวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ในระหว่างช่วงระยะเวลาดงักล่าว ดงันั้นในปี 2560 กองทุนรวมไดก้ลบัรายการค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีค่าเช่าทั้งจ านวน 
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8 ทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 2560 2559 2560  2559 
 มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (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 9.6420 9.7202 320,000,000  3,085,440,000  320,000,000  3,110,464,000 
หัก  คืนมูลค่าหน่วยลงทุน (0.0780) (0.0782)    -     (24,960,000)     -      (25,024,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 9.5640 9.6420 320,000,000  3,060,480,000  320,000,000  3,085,440,000 
 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนได้มีมติให้คืนทุนเป็นจ านวน 24.96 ลา้นบาท โดยการ
ลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.078 บาท จากเดิม 9.642 บาท เหลือ 9.564 บาท และจ่ายเงินคืนทุนให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 
 

รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมมีดงัน้ี 
 

 หมายเหต ุ 2560  2559 
  (บาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (750,977,430)  (650,547,983) 
หัก การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ     
             ด าเนินงานในระหวา่งปี  (136,277,113)  134,290,553 
 การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (105,920,000)  (234,720,000) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  (993,174,543)  (750,977,430) 
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9 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง ดงัน้ี 
 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 
ของก าไรสุทธิท่ีไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ประจ ารอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม โดยการ
จ่ายเงินปันผลตอ้งไม่ท าให้กองทุนรวมรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปัน
ผลนั้น 
 
บริษทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีการปิด
สมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว บริษทั
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
บริษทัจดัการไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติของผูถื้อ
หน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเดน็ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
การลดทุน 
  
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 
 

ก) กองทุนรวมมีการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์และ/หรือ 
ข) อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการประเมินค่าหรือ

การสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมมีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  

 
หากบริษทัจดัการประสงคจ์ะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะจ่ายสภาพคล่อง
ส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ในระหวา่งปี 2560 และ 2559 กองทุนรวมไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงัน้ี 
 
ปี 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงิน
ปันผลในอตัราหน่วยละ 0.100 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 32.00 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน
ระหวา่งปี 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงิน
ปันผลในอตัราหน่วยละ 0.071 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 22.72 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน
ระหวา่งปี 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงิน
ปันผลในอตัราหน่วยละ 0.160 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 51.20 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน
ระหวา่งปี 2560 

 
ปี 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงิน
ปันผลในอตัราหน่วยละ 0.116  บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 36.96 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน
ระหวา่งปี 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2559 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปัน
ผลในอตัราหน่วยละ 0.460 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 147.20 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน
ระหวา่งปี 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม  2559 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงิน
ปันผลในอตัราหน่วยละ 0.158 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 50.56 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใน
ระหวา่งปี 2559 
 
 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
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10 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กองทุนรวมมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กองทุนรวมไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบ
ธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรือเพื่อการคา้ 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกองทุนรวม กองทุนรวมมีความเส่ียงดา้นอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กองทุนรวม ตามเง่ือนไขท่ี      
ตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการจดัการเรียกเก็บค่าเช่าจากคู่สัญญา 
กองทุนรวมมีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เน่ืองจากกองทุนรวมมีคู่สัญญาซ่ึงเป็นผูเ้ช่าเพียงราย
เดียว 

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 

กองทุนรวมมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกองทุนรวมและเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้
ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างจากมูลค่าตาม
บญัชีอยา่งเป็นสาระส าคญั 
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การบริหารจัดการทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกองทุนรวมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วน
ไดเ้สียอ่ืน  
 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน      
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พื่อลดภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
11 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจ านวน 16 ลา้นบาท โดยการลด
มูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.050 บาท จากเดิม 9.564 บาท เหลือ 9.514 บาท และจะจ่ายเงินคืนทุนให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 
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