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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2556 สำหรับ  
การดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
ภายใต้การจัดการของบริษัทประจำงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2556 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงานประจำปีฉบับนี้ประกอบด้วย  
รายละเอียดการลงทุนของกองทุน รายงานผลการดำเนินการและรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน 
รวมทั้งงบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และ รายงานสรุปฐานะทางการเงินของ
ผู้รับประกันรายได้ของกองทุน นอกจากนี้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ยังจะได้นำเสนอข้อมูลสภาวะ
ตลาดของโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมุย เพ่ือให้ท่านได้ทราบข้อมูลสภาวะของธุรกิจดังกล่าวโดย
รวมในปี 2556 ที่ผ่านมาอีกด้วย  
 ปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเหลือร้อยละ 2.9 จากร้อยละ 6.5 ในปีก่อน เนื่องจากอุปสงค์
ในประเทศชะลอตัวลงต่อเนื่องหลังจากผู้บริโภคเร่งซื้อสินค้าคงทน เช่น รถยนต์และบ้าน  
ไปในปีก่อนหน้าด้วยแรงจูงใจจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สิ้นอายุในเดือนธันวาคม 2555 ส่งผลให้  
ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่าย พร้อมกับสถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเพิ่มข้ึนหลังหนี้
ครัวเรือนไทยเร่งตัวขึ้นเร็วในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัวอย่าง  
เปราะบางจากมีปัจจัยลบเข้ามากระทบอย่างต่อเน่ืองท้ังจากความกังวลต่อการถอนมาตรการ  
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) และการปิดหน่วยงานราชการของสหรัฐฯ เศรษฐกิจจีนชะลอตัว  
และความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้การส่งออกของไทยไม่ค่อยสดใสเช่นเดียวกับประเทศ
ในภูมิภาค  
 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องแต่ชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 5.4 หลังจาก  
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 18.9 ในไตรมาส 4 ปีก่อน เน่ืองจากผลของฐานต่ำปีก่อนเริ่มหมดไป โดย  
แรงส่งของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงมีอย่างต่อเนื่องแต่ชะลอลงเนื่องจาก
มาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสิ้นสุดลง อาทิ รถคันแรก บ้านหลังแรก เป็นต้น 
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ส่งผลให้การส่งออกไตรมาสแรก  
ขยายตัวไม่สูงนักเพียงร้อยละ 4.6 สอดคล้องกับภูมิภาค ขณะที่การท่องเที่ยวยังคงขยายตัวด ี 
ต่อเนื่องสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาช่วยทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล 1.2  
พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากน้ี ในช่วงไตรมาสแรกยังมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิสูงกว่า 4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ เพื่อมาลงทุนในตลาดการเงินและเงินกู้ต่างประเทศ ส่งผลให้เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้น
ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมมาปิดท่ี 29.28 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม อนึ่ง  
ทางด้านนโยบายการเงินหลังจากความเส่ียงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงจากความเสี่ยง
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าคลี่คลายลง พร้อมกับอัตราเงินเฟ้อไทยยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายส่งผลให้
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.75 ในการประชุมใน
เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจากปลายปีก่อน 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 จากการชะลอลงของอุปสงค์ทั้ง  
ในประเทศและต่างประเทศ โดยแรงส่งจากการใช้จ่ายในประเทศเริ่มอ่อนแรงลงเพราะครัวเรือน
ระมัดระวังการใช้จ่ายมากข้ึนจากภาระหน้ีท่ีเพ่ิมสูงขึ้นและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  
ที่ทยอยหมดลง ท่ามกลางการฟ้ืนตัวอย่างเปราะบางของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลสืบเนื่องของ  
เงินบาทในช่วงเดือนเมษายนแข็งค่าสุดในรอบ 17 ปี และยังแข็งค่ากว่าภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อ  
การส่งออกของไทยให้กลับมาหดตัวลงอีกคร้ังในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน และดุลบัญชี
เดินสะพัดในไตรมาสสองขาดดุล 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการส่งสัญญาณถึงแผนการปรับลดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่  
ระบบเศรษฐกิจ ทำให้กระแสเงินทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาเกิดการเปลี่ยนทิศทางจากเงินทุนไหล
เข้าเป็นไหลออกแทนเช่นเดียวกับภูมิภาค โดยนักลงทุนต่างชาติมีการขายสินทรัพย์ทั้งพันธบัตรและ
หุ้นของไทยเช่นเดียวกับตลาดเกิดใหม่อื่นๆ เพื่อไปถือดอลลาร์กันมากขึ้น เงินบาทจึงทยอย  
อ่อนค่าลงจาก 29.29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม มาที่ 31.0 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ  
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน อนึ่ง จากความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจล่าช้ากว่าคาด  
หลังเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจสำคัญในช่วงก่อนหน้าเริ่มอ่อนแรงลง เนื่องจาก
ความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน ทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ไปที่ร้อยละ 2.5  
 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.3 จากไตรมาสก่อน โดยปัจจัยสนับสนุนมาจาก
การใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกที่เร่งตัวขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวดี  
ต่อเน่ืองกว่าร้อยละ 20 ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ขณะที่การใช้จ่ายและ  
การลงทุนภาคเอกชนยังคงอ่อนแรงจากภาระหน้ีครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดความระมัดระวัง  
ทั้งการใช้จ่ายของครัวเรือนและการขยายสินเชื่อของภาคธนาคาร ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ำต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.5 แม้ว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนสิงหาคม
กลับมาเกินดุลครั้งแรกในรอบ 5 เดือน จะช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนต่างชาติลงได้บ้าง  
แต่กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายค่อนข้างผันผวนมากในไตรมาสนี้ โดยมีเงินทุนเคลื่อนย้ายเปลี่ยนเป็น
ไหลออกจากตลาดตราสารหนี้และตลาดทุนไทยรวม 8.5 หม่ืนล้านในเดือนสิงหาคม เนื่องจาก  
ความกังวลต่อการทยอยปรับลดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลังมี
กระแสคาดการณ์ว่าจะเร่ิมทยอยปรับลดตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป แต่ในเดือนกันยายน  
ความกังวลดังกล่าวคลี่คลายลง ทำให้มีเงินทุนต่างประเทศมีการไหลกลับมาใหม่รวม 1.06 แสนล้านบาท 
ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่ากลับมาปิดที่ 31.29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน  
 ไตรมาส 4 ปี 2556 เศรษฐกิจไทยอ่อนแรงลงมาขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 จากปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้า ผลจากความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพรัฐบาลจนต้องมีการยุบสภาในช่วงต้นเดือนธันวาคม ทำให้เกิดภาวะสุญญากาศทาง  
การเมืองซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ันในการใช้จ่ายและลงทุน โดยเฉพาะโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเลื่อนออกไป ประกอบกับผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายมากข้ึน  
รวมทั้งการเบิกจ่ายภาครัฐเกิดความล่าช้า แม้ว่าการส่งออกจะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นบ้าง ผลจาก
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เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ปรับตัวดีขึ้นและมีบางสินค้าส่งออกเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น เช่น ยานยนต ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี เป็นต้น แต่การนำเข้าหดตัวลงโดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าทุน ส่งผลดีกับ
ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ืองโดยในช่วงไตรมาส 4 เกินดุลถึง 5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดทั้งปีขาดดุลลดลงเหลือเพียง 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่ถึงร้อยละ 1 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อย่างไรก็ตาม ช่วงไตรมาส 4 เงินทุนที่ ไหลออกจาก  
ตลาดพันธบัตรและหุ้นเนื่องจากความกังวลต่อการปรับลดคิวอีของสหรัฐฯ และความกังวลต่อ
สถานการณ์การเมืองในไทย จึงกดดันให้เงินบาททยอยอ่อนค่าลงมาปิดที่ 32.8 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ 
ณ สิ้นเดือนธันวาคม ส่วนทางด้านนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างเหนือความคาดหมายร้อยละ 0.25 มาที่ร้อยละ 2.25 เนื่องจาก
เศรษฐกิจมีความเสี่ยงต่อการขยายตัวเพิ่มขึ้น หลังเศรษฐกิจไตรมาส 3 ขยายตัวน้อยกว่าคาด และ
สถานการณ์การเมืองยังคงกดดันความเช่ือม่ันในการใช้จ่ายและลงทุน ท่ามกลางแรงกดดันต่อ
เงินเฟ้อยังคงทรงตัวระดับต่ำ เพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจให้ต่อเนื่อง  
 ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2556 มีจำนวน 26.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 
จากปีก่อน โดยยังคงสามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่น แม้ว่าจะต้องเผชิญกับภาวการณ์ถดถอยลง
อย่างรุนแรงของตลาดนักท่องเท่ียวจีน หลังจากทางการจีนเริ่มบังคับใช้กฎหมายท่องเที่ยว  
เพื่อควบคุมคุณภาพทัวร์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทาง
มายังประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละ 416,336 คน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ลดลงเหลือเฉลี่ย
เดือนละประมาณ 319,380 คนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 นอกจากนี้ในช่วง 2 เดือน
สุดท้ายของปียังมีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองในพื้นที่เมืองหลวงของไทย ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาติบางส่วนเปลี่ยนแผนการเดินทางท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปประเทศอื่นแทน ซึ่งโดย  
ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวท่ียังไม่คุ้นเคยกับประเทศไทยมาก่อน ขณะที่นักท่องเที่ยวจากตลาด
ระยะไกลในยุโรปยังคงเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
ภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศในยุโรปเร่ิมส่งสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้น โดยปลายทางท่องเที่ยว
ยอดนิยมยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในภาคใต้ทั้งฝั่งทะเลอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย ทั้งนี้  
โดยได้รับแรงหนุนสำคัญมาจากการขยายเส้นทางบินตรง และการเพิ่มเที่ยวบินของธุรกิจสายการบิน 
จากต่างประเทศไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลักและรองในภาคใต้ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคเหนือ 
คือ เชียงใหม่ ซึ่งยังคงเป็นปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเอเชีย ทั้งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
เหล่านี้ล้วนเกื้อหนุนให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยยังคงสามารถรัการะดับการเติบโตให้อัตราที่  
สูงกว่าปีก่อนหน้าได้ ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวของเกาะสมุย ในปี 2556 นั้น มีจำนวนนักท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปีนี้ เนื่องจากธุรกิจการบินโดยเฉพาะธุรกิจการบินต้นทุนต่ำ ได้ขยายเส้นทางบิน 
มายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยนอกเหนือจากเส้นทางบินมายังกรุงเทพมหานครแล้ว ธุรกิจการบิน
บางสายยังได้จัดตารางเที่ยวบินตรง และเท่ียวบินเช่าเหมาลำ มายังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย
อีกด้วย เช่น เที่ยวบินตรงจากเมืองท่าสำคัญของจีนมายังเกาะภูเก็ต เกาะสมุย 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 สำหรับสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทาราภายใต้การจัดการของบริษัทในปี 2556 ที่ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและ
อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 3,221.33 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 
10.0666 บาท โดยในรอบการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 
กองทุนมีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ้นแล้ว 226.30 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน กองทุนมีค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น 40.61 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที ่ 
1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ทั้งสิ้น 185.68 ล้านบาท และเม่ือพิจารณา  
ร่วมกับรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 159.00 ล้านบาท 
กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในรอบการดำเนินงานเดียวกันนี้ จำนวน 26.68 
ล้านบาท  
 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
ที่ ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งม่ันพัฒนา  
การให้บริการที่ ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 
 

รายงานของบริษัทจัดการเกี่ยวกับสภาวะตลาดของโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมุยปี2556 
 ในปี 2556 ภาคการท่องเที่ยวของไทยยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก  
ความหลากหลายด้านแหล่งท่องเท่ียว และความพร้อมในด้านบริการรองรับนักท่องเที่ยวของไทย 
ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้ว่าในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 จะมีปัจจัยลบจาก  
การควบคุมทัวร์ศูนย์เหรียญของรัฐบาลจีน และการชุมนุมทางการเมือง ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมายังประเทศไทยยังมีจำนวนท่ีสูงอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนโดยในปี 2556 มีจำนวน  
นักท่องเที่ยว 26.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ยังเป็น  
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ที่เดินทางมา  
ท่องเที่ยวยังประเทศไทยในปี 2556 ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนเติบโตถึงร้อยละ 69.1 หากเทียบกับปีก่อน 
 
 โดย นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศในยุโรป มีอัตราการเติบโตดีขึ้น คือเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 11 แต่โดยรวมแล้วสัดส่วนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มดังกล่าวต่อจำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศทั้งหมด ลดลงจากร้อยละ 28.06 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 23.8 ในปีนี้ 
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กรมการท่องเที่ยว 

 

InternationalTouristArrivalsinThailandbyNationality,2004-2013
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ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 InternationalTouristArrivalstoThailandbyGroupofNationality,2013

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 

 
 สำหรับสถานการณ์ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย จากการที่มีธุรกิจการบินโดยเฉพาะ
ธุรกิจการบินต้นทุนต่ำ ได้ขยายเส้นทางบินมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยนอกเหนือจากเส้นทางบิน
มายังกรุงเทพมหานครแล้ว ธุรกิจการบินบางสายยังได้จัดตารางเที่ยวบินตรง และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ 
มายังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยอีกด้วย เช่น เที่ยวบินตรงจากเมืองท่าสำคัญของจีนมายัง  
เกาะภูเก็ต เกาะสมุย ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมายังเกาะสมุยมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา  
 จากการวิเคราะห์สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศเห็นได้ว่าจำนวนผู้ โดยสารและจำนวน  
เที่ยวบินที่เดินทางมายังเกาะสมุยในปีน้ีมีจำนวนเพ่ิมขึ้น โดยจำนวนเที่ยวบินเข้า-ออกเกาะสมุย  
ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก 22,090 เที่ยวบินในปีก่อนเป็น 22,529 เที่ยวบินในปีนี้ โดยมีจำนวน  
ผู้ โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 1.86 ล้านคนในปี 2555 เป็น 2.02 ล้านคนในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 8.40 

Europe24%

TheAmerica4%

SouthAsia5%
Oceania4%

MiddleEAst2%
Africa1%

EastAsia60%
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สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศ,เกาะสมุย2000-2013 
 Year Movements %Change(YoY) Passenger %Change(YoY) 

2000 11,768 N/A 621,869 N/A 
2001 12,283 4.38% 715,766 15.10% 
2002 12,472 1.54% 751,227 4.95% 
2003 12,148 -2.60% 724,258 -3.59% 
2004 14,942 23.00% 1,010,458 39.52% 
2005 17,373 16.27% 1,240,371 22.75% 
2006 17,845 2.72% 1,323,615 6.71% 
2007 17,530 -1.77% 1,302,432 -1.60% 
2008 17,607 0.44% 1,365,134 4.81% 
2009 15,726 -10.68% 1,412,241 3.45% 
2010 19,240 22.35% 1,534,620 8.67% 
2011 19,855 3.20% 1,610,122 4.92% 
2012 22,090 11.26% 1,863,876 15.76% 
2013 22,529 1.99% 2,020,515 8.40%  

ที่มา : กรมการบินพลเรือน 

 
 ในส่วนของอุปทานห้องพักบนเกาะสมุยในอนาคต จากการสำรวจโดยบริษัท ซีบี ริชาร์ด 
เอลลิส ในปี 2556 พบว่าปัจจุบันยังคงมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และพร้อมเข้าสู่ตลาด
ภายในปี 2557 อีกราว 1,489 หน่วย ซึ่งอุปทานส่วนเพิ่มดังกล่าวนี้จะยังคงกดดันให้เกิดสภาวะ
ส่วนเกินของจำนวนที่พักบนเกาะสมุยต่อไป  
FutureSupplyofHotelsonKohSamui,Q42013 
 NameofHotel Location Noof StartofOperations
   Rooms
Luxury(ADRsofoverTHB10,000orapproxUSD300)
JW Marriott Samui Koh Samui (Loem Set) 120 N/A  
Total  120
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

  NameofHotel Location Noof StartofOperations
   Rooms

First-class(ADRsofTHB4,000-10,000orapproxUSD125-300)
Movenpick Resort & Spa Mae Nam Beach 
Kantary Hotel Koh Samui (Mae Nam) 89 2015 
  Koh Samui 100 2013  
Ozo Hotel Koh Samui (Chaweng) 208 Q1 2014 
D2 Dusit Thani Koh Samui (Cheong Mon) 79 N/A 
Aramas Spa Villa Koh Samui (Chaweng Noi) 60 N/A 
Hotel by Club  Koh Samui (Chaweng Noi) 250 N/A 
 Koh Samui Development 
Prana Resort Nandana Koh Samui (Bo Phut) 60 Q1 2014 
Sala Chaweng Koh Samui (Chaweng) N/A Q4 2014  
Total  846 
Mid-range(ADRsofTHB2,000-4,000orapproxUSD60-125) 
Park Hyatt Koh Samui Koh Samui (Pang Ka) 90 N/A 
Hotel by MBK Koh Samui (Cheong Mon) 200 N/A 
GLOW Samui Koh Samui (Bo Phut) 80 N/A  
Total  370 
Economy(ADRsoflowerthanTHB2,000orapproxUSD60) 
All season Samui Chaweng Koh Samui 153 N/A 
Total  153
GrandTotal  1,489 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

 
 สำหรับแนวโน้มการท่องเท่ียวบนเกาะสมุยในปี 2557 คาดว่า ภาคการท่องเที่ยวของ
เกาะสมุยยังคงเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง โดย ปัจจัยสนับสนุนได้แก่แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของ  
ภาครัฐและเอกชนผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก และขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยัง
ตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น จีน รัสเซีย เป็นต้น น่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาสมุยเพิ่มขึ้น โดยสอดคล้องกับแผนการขยายเส้นทางการบินมายังสมุยมากขึ้น  
เห็นได้จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มเที่ยวบินจากฮ่องกงมายังสมุย จากเดิม 1 เที่ยวต่อวัน 
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เป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2555 รวมถึงสายการบิน Silk Air (สายการบินต้นทุน
ต่ำสิงคโปร์) ซึ่งจากเดิมบินตรงมายังสมุย 5 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2554  
ได้เพิ่มเที่ยวบินเป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (หรือวันละเที่ยวบิน) เร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม 2556 
ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยมากขึ้น  
 อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวบนเกาะสมุยจะต้องแข่งขันในการดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว  
โดยเฉพาะจากแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกอื่นๆ ในประเทศ เช่น พัทยา หรือภูเก็ต ที่มีความม่ันคง  
ในด้านชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ในการเดินทางมา  
ท่องเที่ยวยังประเทศไทย จึงอาจคาดการณ์ได้ว่าปี 2557 จะยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่ ไม่ง่ายสำหรับ
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย 
 

ผลการดำเนินงานของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุยของกองทุน 
 ในปี 2556 แม้ว่าภาพโดยรวมของนักท่องเที่ยวทั้งของประเทศ และนักท่องเที่ยวที่มายัง
เกาะสมุย จะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมาเป็นจำนวนมากนั้นได้แก่  
นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน, รัสเซีย, ยุโรปตะวันออก และตะวันออกกลาง ในขณะที่กลุ่ม  
นักท่องเที่ยวจากกลุ่มแสกนดิเนเวีย, ประเทศยุโรปต่างๆ และออสเตรเลีย มีอัตราการเติบโตที่ลดลง 
ซึ่งนักท่องเที่ยวจากยุโรปเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโรงแรม จึงมีผลต่ออัตราการเช่า (Occupancy 
Rate) และอัตราค่าเช่า (Average Room Rate) ของโรงแรมตั้งแต่ปลายปี 2553 ที่ผ่านมา  
 ในขณะเดียวกัน การแข่งขันที่สูงขึ้นยังเป็นปัจจัยกดดันให้ โรงแรมต้องลดอัตราค่าเช่าลง  
ต่ำลงกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อจูงใจนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาพักยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช 
รีสอร์ท สมุย อย่างไรก็ดี เมื่อทำการเปรียบเทียบผลประกอบการของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช 
รีสอร์ท สมุย กับโรงแรมอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งขันโดยตรง พบว่าโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
ของกองทุน มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย (Average Room Rate) ในปี 2556 ที่ 4,111 บาทต่อห้องต่อวัน 
และมีอัตราการเช่า (Occupancy Rate) ที่ 81.86% คิดเป็นรายได้ต่อห้องพัก (RevPar) เฉลี่ยที่ 
3,365 บาทต่อห้องต่อวัน โดยค่าเฉล่ียดังกล่าวเพ่ิมข้ึนกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2555 และยังคงอยู่ใน
ระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงแรมคู่แข่งในพื้นที่เดียวกัน 
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ที่มา : Centara Grand Beach Resort Samui 

 
AverageRoomRate,OccupancyRateandRevPar2013
CentaraGrandBeachResortSamuiandPeers 
   1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 
AverageOccupancy CGBR 88.25% 86.95% 86.01% 81.86%
Rate (%) Peers 83.39% 75.95% 74.93% 69.76%  
AverageRoomRate CGBR 5,148 4,281 4,150 4,111
(Baht/Room/Day) Peers 4,743 3,939 3,789 3,747  
RevPar CGBR 4,543 3,723 3,570 3,365
(Baht/Room/Day) Peers 3,948 2,992 2,839 2,614  

ที่มา : Centara Grand Beach Resort Samui 

 

CentaraGrandBeachResortSamui
AverageRoomRate,OccupancyRateandRevPar-2011-2013
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ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 ในรอบระยะเวลาปีบัญชีที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมที่เกิดขึ้น 
กล่าวคือตามที่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
(“กองทุนรวม”) ได้เข้าลงทุนในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์สมุยบีช รีสอร์ท โดยการเช่าเป็นระยะ
เวลา 30 ปี และได้จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยนำออกให้บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล
แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล”) เช่าช่วงโดยแบ่งระยะเวลาการเช่าออกเป็นคราว 
คราวละ 3 ปีและมีระยะเวลาการเช่ารวมท้ังส้ิน 30 ปี โดยให้มีการกำหนดอัตราค่าเช่าและ
คำนวณเป็นรายปี แบ่งเป็นประเภทค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าแปรผันซึ่งมี โครงสร้างที่สอดคล้องกับ  
ผลการดำเนินงานของโรงแรม รวมถึงได้กำหนดเงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยซึ่งจะส่งผลให้มีการปรับลด
อัตราค่าเช่าในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดการเช่าช่วงปรากฏตามสัญญา
เช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ระหว่างกองทุนรวม และ
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 (“สัญญาเช่าช่วง”) นั้น  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการ
ของกองทุนรวมได้รับแจ้งจาก เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ว่านับจากช่วงตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา 
การประกอบการของโรงแรมได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ เหตุการณ์วิกฤตซับไพรม์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย กรณีปิดสนามบินสุวรรณภูมิ 
เหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในการให้บริการโรงแรมพักอาศัยใน
เกาะสมุยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปท่องเที่ยวในเกาะสมุยใน  
พ.ศ. 2552 ลดต่ำลง และจนกระท่ังถึงปัจจุบัน จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะสมุย  
ก็ยังมีจำนวนไม่เท่ากับ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นปีจัดตั้งกองทุนรวม ประกอบกับตลาดนักท่องเที่ยวหลัก
ที่มายังเกาะสมุยได้เปลี่ยนแปลงไป โดยจากเดิมเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ซึ่งมีอัตราค่าห้องพักสูง
และจำนวนคืนการเข้าพักยาวกว่าตลาดนักท่องเที่ยวจากเอเชีย เช่น จีน และ รัสเซีย เป็นต้น  
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ท่ี ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม หรือป้องกันได้ของเซ็นทรัล  
สมุยโฮเต็ล และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของโรงแรมในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ 
ดังนั้น เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลจึงได้ขอใช้สิทธิตามข้อ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล แสดงให้กองทุนรวมเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ที่ ไม่อยู่ภายใต ้ 
การควบคุมหรือป้องกันของเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อ  
การประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ของเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ  
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นชั่วคราว (“กรณีสุดวิสัยที่เกิดขึ้นชั่วคราว”) และส่งผลให้เซ็นทรัล  
สมุยโฮเต็ล ไม่สามารถชำระค่าเช่าคงที่ให้แก่กองทุนรวมตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดใน
สัญญาฉบับนี้ ให้เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 
ของ EBITDA ที่คำนวณได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ของเซ็นทรัล  
สมุยโฮเต็ล ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้...” 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

เพื่อแจ้งยืนยันต่อกองทุนรวมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยชั่วคราวที่กำหนดในสัญญา
เช่าช่วงซึ่งส่งผลให้ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล มีสิทธิที่จะชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจำนวน  
ร้อยละ100 ของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของเซ็นทรัล  
สมุยโฮเต็ล (“EBITDA”) ที่คำนวณได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึง เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล 
ได้ขอให้นำค่าเช่าคงที่ซึ่งได้ชำระให้แก่กองทุนรวมแล้วในช่วง 1 มกราคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2556 
มาถือเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณค่าเช่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัย  
 โดยบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการเจรจากับเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล และหารือกับผู้ดูแล  
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ได้ข้อสรุปเก่ียวกับระยะเวลา
เริ่มต้นการใช้สิทธิการคิดค่าเช่าในอัตราร้อยละ100 ของ EBITDA ระหว่างการกำหนดให้เซ็นทรัล
สมุยโฮเต็ลมีสิทธิในการคิดค่าเช่าในอัตราดังกล่าวนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 โดยให้ค่าเช่าคงที่
ซึ่งได้ชำระให้แก่กองทุนรวมแล้วสำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2556 
เป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณค่าเช่าในอัตราเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA รวมของปี 2556   
หรือการกำหนดให้เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลมีสิทธิเร่ิมต้นคิดค่าเช่าในอัตราร้อยละ100 ของ EBITDA  
นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เป็นระยะไปแล้วนั้น  
 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้ข้อสรุปจากการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการ
จะรายงานความคืบหน้าของผลของการหารือ และแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป  
 สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 225 ล้านบาท โดยเป็นรายได้
ค่าเช่าที่ ได้รับจากผู้เช่าช่วง 223.71 ล้านบาท และรายได้อ่ืน 1.29 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน  
กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 40.61 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมต่างๆ 8.19 ล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 10.43 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร 21.98 ล้านบาท 
ส่งผลให้ในรอบการดำเนินงาน 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 กองทุนมีรายได้จาก  
การลงทุนสุทธิ คิดเป็นจำนวน 185.68 ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วงเดียวกันกองทุนรวมรับรู้ผลขาดทุน
จากการประเมินค่า ทรัพย์สินลดลง 159.00 ล้านบาท ทำให้ในรอบการดำเนินงานประจำปี 2556 
กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 26.68 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 3,221.33 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.0666 บาทต่อหน่วย  
 สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างปี 2556 ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้มีมติจ่าย
เงินปันผลรายไตรมาสในอัตราหน่วยละ 0.1450 บาทต่อหน่วยสำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง 
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วันที่ 1 มกราคม 2556 - 31 มีนาคม 2556 และในอัตราหน่วยละ 0.0430 บาทต่อหน่วย สำหรับ
ผลการดำเนินงานระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2556 - 30 มิถุนายน 2556 ทำให้โดยรวมของผล  
การดำเนินงานในปี 2556 กองทุนรวมได้ประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ลงทุนไปทั้งสิ้นในอัตรา 0.188 
บาทต่อหน่วย และในระหว่างปี 2556 ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้มีมติลดเงินทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 2 ในอัตราหน่วยละ 0.1020 บาท โดยเป็นการลดมูลค่าหน่วยลงทุนที่  
ตราไว้จาก 9.9396 บาทต่อหน่วย เป็น 9.8376 บาทต่อหน่วย และครั้งที่ 3 ในอัตราหน่วยละ 
0.1174 บาท โดยเป็นการลดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไว้จาก 9.8376 บาทต่อหน่วย เป็น 9.7202 
บาทต่อหน่วย  
	 ทั้งนี้	 การรับประกันรายได้*	 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา	 ได้สิ้นสุดลงแล้วหลังจากวันท่ี	 25	 กันยายน	 2555	 ดังนั้น	 ผลประกอบการ
ของกองทุนหลังจากวันที่	 25	กันยายน	2555	และในปีต่อๆ	 ไป	กองทุนจะมีรายได้หลักจากค่าเช่า
ของผู้เช่าช่วงซึ่งประกอบด้วยค่าเช่าคงที่	 และค่าเช่าแปรผันซึ่งจะข้ึนอยู่กับผลประกอบการจริง
เท่านั้น	 โดยจะไม่มีรายได้จากการรับประกัน	 และจะทำให้การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในปีต่อๆ	
ไป	เป็นการจ่ายปันผลโดยไม่มีการประกันรายได้ค่าเช่า	 
*	 รายละเอียดตามหัวข้อ	“ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม” 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

  

รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ณ31ธันวาคม2556
 
 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3,104,000,000.00 98.32 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 37,759,613.08 1.20 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - 0.00 
รายได้ค่าเช่าค้างรับ 17,925,008.96 0.57 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 53,060.28 0.00 
รวมทรัพย์สิน 3,159,737,682.32 100.09
หนี้สิน (2,778,897.22) (0.09)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,156,958,785.10 100.00

 
สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ณวันที่31ธันวาคม2556 

มูลค่าทรัพย์สิน 3,159,737,682.32 บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,156,958,785.10 บาท 
จำนวนหน่วย 320,000,000.0000 บาท 
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 9.8655 บาท 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการลดทุน 
ก) เหตุแห่งการลดทุน

 กองทุนมีรายการทางบัญชีที่เป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจ่ายจากค่าใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน และรายการมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลง
จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  

ข) จำนวนเงินทุนจดทะเบียนที่ลดและจำนวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยที่ลด
 จำนวนเงินทุนจดทะเบียนที่ลด 37,568,000.00 บาท 
 จำนวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยที่ลด 0.1174 บาทต่อหน่วย  

ค) วันปิดสมุดทะเบียนและวันเฉลี่ยเงินคืน
 วัดปิดสมุดทะเบียน  19 มีนาคม 2556 
 วันเฉลี่ยเงินคืน  31 มีนาคม 2556 
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รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา(CTARAF) 
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้ลงทุนในสิทธิ
การเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดำเนินธุรกิจ ของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โดยมีรายละเอียดของการลงทุน 
ดังนี้  
  โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย 
ประเภทการใช้งาน อาคารโรงแรมและรีสอร์ท  
ที่ตั้ง บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขที่ 38/2 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอสมุย  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โฉนดที่ดินเลขที่ 12430 12431 และ 12432  
พื้นที่รวม(ไร่) 25-1-4.7  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 
 และระบบสาธารณูปโภค 
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของ เช่าที่ดินและอาคารรวมระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 
 กองทุนรวมฯ 25 กันยายน 2581 และลงทุนในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ  
  การดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยกองทุนรวมสามารถแจ้งความประสงค์การ  
  ต่ออายุสัญญาและร่วมเจรจาร่วมกับคู่สัญญาเกี่ยวกับรายละเอียดการต่ออาย ุ 
  สัญญาเช่าให้แล้วเสร็จภายในปีที่ 27 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า  
จำนวนห้องพัก 202 ห้อง  
ขนาดพื้นที่ พื้นที่รวม 38,880 ตร.ม.  
ราคาประเมินล่าสุดโดย 3,104 ล้านบาท 
บริษัท15ที่ปรึกษาธุรกิจจำกัด (ประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด   
  (Discounted Cash Flow)  
รายได้สำหรับระยะเวลา 225,000,000 บาท 
1ม.ค.56-31ธ.ค.56 



16

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

  โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย

ภาระผูกพัน - เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน  
   ให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็น  
   ผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดินบนที่ดินทั้ง 3 โฉนดข้างต้น ในการใช้ที่ดินดังกล่าว  
   เป็นที่ต้ังของอาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และ  
   อาคารอ่ืนๆ รวมถึงส่วนควบ และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง ทั้งที่มีอยู่แล้ว  
   ในปัจจุบัน และรวมถึงที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ ์ 
   ของผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดิน 
  - กองทุนได้นำอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่ลงทุนออกหาประโยชน์  
   โดยการให้เช่าช่วงแก่บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด  
   (ผู้เช่าช่วง) เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ 26 กันยายน 2551 เป็นต้นไป   
   เพื่อให้ดำเนินกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โดย  
   กองทุนให้คำมั่นแก่ผู้เช่าช่วงในการบอกเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และ  
   ทรัพย์สินที่ลงทุน ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า   
   6 เดือน ก่อนครบระยะเวลาการเช่า ตามรายละเอียดที่ ได้ระบุไว้ ใน  
   สัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ระหว่างกองทุน  
   กับผู้เช่าช่วง 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี 
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี 
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม 
 กองทุนรวมไม่มีการกู้ยืมเงิน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม 
 กองทุนรวมได้รับการรับประกันรายได้จาก บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 
ภายใต้สัญญาตกลงกระทำการระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด 
(มหาชน) โดยกองทุนรวมจะมีรายได้ค่าเช่าไม่น้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสม ตามรายละเอียดดังนี ้ 
ก. จำนวนรวมสะสมไม่น้อยกว่า 78.31 ล้านบาท ในระยะเวลานับจากวันที่ 26 กันยายน 2551 

(วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
ข. จำนวนรวมสะสมไม่น้อยกว่า 376.09 ล้านบาท ในระยะเวลานับจากวันที่ 26 กันยายน 2551 

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ค. จำนวนรวมสะสมไม่น้อยกว่า 674.03 ล้านบาท ในระยะเวลานับจากวันที่ 26 กันยายน 2551 

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ง. จำนวนรวมสะสมไม่น้อยกว่า 971.92 ล้านบาท ในระยะเวลานับจากวันที่ 26 กันยายน 2551 

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
จ. จำนวนรวมสะสมไม่น้อยกว่า 1,191.47 ล้านบาท ในระยะเวลานับจากวันที่ 26 กันยายน 2551 

จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2555 (วันครบรอบ 4 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก)  
 ทั้งนี้ มีข้อกำหนดในการคำนวณรายได้สะสมดังกล่าว ดังนี้  

(1) “รายได้ค่าเช่า” หมายถึง รายได้ค่าเช่าในจำนวนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม  
จากการนำทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกออกให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วง 
หลังหักเงินสำรองค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า ตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาเช่าช่วง  

 “รายได้ค่าเช่าสะสม” หมายถึง รายได้ค่าเช่าที่คำนวณรวมนับจากวันที่กองทุนรวม  
เข้าลงทุนครั้งแรกจนถึงวันสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการคำนวณรายได้ของกองทุนรวม  
ในแต่ละช่วงระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ก. ถึง จ. ข้างต้น  

 “รายได้ค่าเช่าประกันสะสม” หมายถึง รายได้ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับในแต่ละช่วง
ระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ก. ถึง จ. ข้างต้น  

(2) หากกองทุนรวมมีรายได้ค่าเช่าสะสมน้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสม บริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ตกลงจะชำระเงินให้แก่กองทุนรวมในจำนวน
เท่ากับส่วนต่างระหว่าง รายได้ค่าเช่าประกันสะสม ลบด้วยรายได้ค่าเช่า   

 ให้จำนวนเงินที่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ชำระให้แก่กองทุน
รวมดังกล่าวเรียกว่า “เงินประกันส่วนเพิ่ม” 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 

(3) ในกรณีที่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ชำระเงินประกันส่วนเพิ่ม
ให้แก่กองทุนรวม และในการคำนวณรายได้ของกองทุนรวมครั้งต่อมา กองทุนรวม  
มีรายได้ค่าเช่าสะสม ในจำนวนที่มากกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสม กองทุนรวมตกลง
คืนเงินประกันส่วนเพิ่มให้แก่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)  
ในจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนเงินประกันส่วนเพิ่มที่กองทุนได้รับสะสมนับจาก  
วันจดทะเบียนการเช่า  

 ทั้งนี้ หากการชำระคืนเงินประกันส่วนเพิ่มดังกล่าวต้องทำให้รายได้ค่าเช่าสะสม
ของกองทุนรวม มีจำนวนน้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสม ให้กองทุนรวมลดเงิน
ประกันส่วนเพิ่มที่ต้องชำระคืนให้แก่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 
เพื่อให้รายได้ค่าเช่าของกองทุนรวมไม่น้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสม  

(4) การประกันรายได้ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามสัญญาตกลงกระทำการ ทั้งนี้ กองทุนรวม
ตกลงและรับทราบว่าบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ไม่ได้วางหนังสือ
ค้ำประกันของธนาคารให้แก่กองทุนรวมเพ่ือเป็นการประกันการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด 

 
• ข้อมูลสรุปฐานะทางการเงินของผู้รับประกันรายได้

หน่วย : ล้านบาท  
  งบการเงินประจำปี
 2555 2554 2553 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 27,757.18 21,683.59 20,678.80 
หนี้สินรวม 17,698.36 15,634.95 14,606.65 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,377.09 5,795.97 5,796.82 
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,350.00 1,350.00 1,350.00 
รายได้รวม 15,380.40 11,652.21 9,500.24 
กำไรสุทธิ 1,580.77 550.39 -51.11 
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.17 0.41 -0.04 
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 9.4 5.95 2.56 
ROE (%) 20.84 9.50 -0.87 
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.24 4.72 -0.54 
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• รายละเอียดการปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับประกันรายได้ 
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้รับประกันรายได้ชำระค่าเช่ารับประกัน (เงินประกันส่วนเพิ่ม) 
ตามสัญญาตกลงกระทำการให้กับกองทุนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,261,302 บาท  
ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น ดังนี้ 
รายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากการหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม  225,000,000.00 บาท 
(รายได้จากค่าเช่า) 
รายได้จากการรับประกันรายได้ 56,261,302 บาท 
รายได้จากดอกเบี้ยรับ 1,710,158 บาท 
รายได้อื่นๆ 123,583 บาท 
รวมรายได้ของกองทุนรวม 283,095,043 บาท 

 
• ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสามารถของผู้รับประกันรายได้ในการปฏิบัติตาม

สัญญาในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีถัดไป  
 ในปี 2556 นั้น จะไม่มีการรับประกันรายได้จากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด 
(มหาชน) เนื่องจากภาระการรับประกันได้สิ้นสุดลงหลังจากวันที่ 25 กันยายน 2555 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2556ถึงวันที่31ธันวาคม2556

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,333.01 0.16 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,066.60 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,777.67 0.05 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ 
 โครงการอสังหาริมทรัพย์ (Operation Fee) 21,185.56 0.64 
ค่าธรรมเนียมผู้รับประกันการจำหน่าย (Underwriter Fee) 7,370.55 0.22 
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Fee) 685.04 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล 
 (Dividend Payment Expense) 214.28 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 1,963.40 0.06 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 4.71 0.00 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 1,000.15 0.03  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 40,600.97 1.22 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
 ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 
จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้ง
แต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยถูกต้อง 
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
 (นางสาวสิรี จริงจิตร) 
 ผู้จัดการสายปฎิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียด  
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง  
สินทรัพย์สุทธิ และงบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความ
เชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น  
สาระสำคัญหรือไม่  
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น  
สาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง  
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอ  
งบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน
การนำเสนองบการเงินโดยรวม  
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
ผลการดำเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
ณฐพร พันธุ์อุดม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน พ.ศ. 2557 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
 
  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
 หมายเหตุ บาท บาท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน พ.ศ. 2556 : 3,123,110,000 บาท 
 และ พ.ศ. 2555 : 3,133,078,628 บาท) 5, 6 3,104,000,000 3,272,988,025 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  37,354,177 20,148,246 
ลูกหนี้ - สุทธิ     8 
 จากค่าเช่า      17,925,009 78,688,542 
 จากดอกเบี้ย     405,436 74,529 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี   9 53,060 10,375,797 
รวมสินทรัพย์     3,159,737,682 3,382,275,139
   หนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     2,778,897 5,547,045 
รวมหนี้สิน      2,778,897 5,547,045
สินทรัพย์สุทธิ     3,156,958,785 3,376,728,094
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 (หน่วยลงทุน 320,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 9.8376 บาทต่อหน่วยและ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 9.9396 บาทต่อหน่วย) 10 3,148,032,000 3,180,672,000 
กำไรสะสม      8,926,785 196,056,094 
สินทรัพย์สุทธิ เท่ากับ 9.8655 บาทต่อหน่วย คำนวณ 
 จากหน่วยลงทุนคงเหลือจำนวน 320,000,000 หน่วย 
 (พ.ศ. 2555 : เท่ากับ 10.5522 บาทต่อหน่วย คำนวณจาก 
 หน่วยลงทุนคงเหลือจำนวน 320,000,000 หน่วย)  3,156,958,785 3,376,728,094 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



25
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556

 
รายละเอียดของเงินลงทุนจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดังนี้ 
  พ.ศ.2556
   รอ้ยละ
 ราคาทนุ ราคายตุธิรรม ของราคา
 บาท บาท ยตุธิรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ5)
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง 
  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 1,516,500,000 
 สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม และ 
  งานระบบสาธารณูปโภค 
 ที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรม 1,526,610,000 
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
 การดำเนินธุรกิจโรงแรม 80,000,000 
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3,123,110,000 3,104,000,000 100.00 
รวมเงินลงทุน    3,123,110,000 3,104,000,000 100.00 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556

 
รายละเอียดของเงินลงทุนจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดังนี้ 
  พ.ศ.2555
   รอ้ยละ
 ราคาทนุ ราคายตุธิรรม ของราคา
 บาท บาท ยตุธิรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ5)
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
 บีช รีสอร์ท สมุย   1,516,500,000 
 สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม และงานระบบสาธารณูปโภค 
 ที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรม 1,526,610,000 
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
 การดำเนินธุรกิจโรงแรม 80,000,000 
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3,123,110,000 3,263,000,000 99.69 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยระยะสั้น 
 ครบกำหนดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 9,968,628 9,988,025 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 9,968,628 9,988,025 0.31 
รวมเงินลงทุน     3,133,078,628 3,272,988,025 100.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
 
  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
 หมายเหตุ บาท บาท
รายได้จากการลงทุน
 รายได้ค่าเช่า    14 225,000,000 281,261,302 
 รายได้ดอกเบี้ย    1,262,927 1,710,158 
 รายได้อื่น      34,226 123,583 
  รวมรายได้    226,297,153 283,095,043 
ค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 12 5,333,010 5,438,636 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 12 1,066,602 1,087,727 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 1,777,670 1,812,879 
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9 10,429,737 14,651,896 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงแรม  21,185,563 26,590,662 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารกองทุน  808,385 630,563 
 ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8, 14 64,385,495 - 
  รวมค่าใช้จ่าย   104,986,462 50,212,363 
กำไรสุทธิจากการลงทุน   121,310,691 232,882,680 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6 (159,000,000) (69,000,000)  
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (37,689,309) 163,882,680
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
 
  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
 หมายเหตุ บาท บาท
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
 ในระหว่างปี
 กำไรสุทธิจากการลงทุน  121,310,691 232,882,680 
 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6 (159,000,000) (69,000,000) 
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (37,689,309) 163,882,680 
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน  10 (32,640,000) - 
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 11 (149,440,000) (282,112,000) 
         (182,080,000) (282,112,000) 
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี  (219,769,309) (118,229,320) 
สินทรัพย์สุทธิต้นปี    3,376,728,094 3,494,957,414 
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี    3,156,958,785 3,376,728,094 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 หมายเหต ุ บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (37,689,309) 163,882,680 
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 
 ให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน : 
 ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย  (11,975) (380,085) 
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9 10,429,737 14,651,896 
 รายได้ดอกเบี้ย    (1,250,952) - 
 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6 159,000,000 69,000,000 
 ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8 64,385,495 - 
 การซื้อเงินลงทุน    - (504,607,940) 
 การจำหน่ายเงินลงทุน  10,000,000 515,000,000 
 การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้  (3,621,963) 32,687,856 
 การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 9 (107,000) (535,400) 
 การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (2,768,148) (615,028) 
 ดอกเบี้ยรับ     920,046 - 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  199,285,931 289,083,979 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน  10 (32,640,000) - 
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 11 (149,440,000) (282,112,000) 
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (182,080,000) (282,112,000) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  17,205,931 6,971,979 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  20,148,246 13,176,267 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันสิ้นปี  37,354,177 20,148,246 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
 
1 ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
(“กองทุนรวม”) เป็นกองทุนรวมท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
 กองทุนรวมได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
คือ โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีช รีสอร์ท สมุย  
 กองทุนรวมจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 
25.34)  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนกองทุนรวม  
 งบการเงินได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 
 

2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังนี้  
2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

 งบการเงินได้จัดทำข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ  
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน  
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้งบการเงินได ้ 
จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106  
(ฉบับที่ 42 เดิม) เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 
เป็นการเฉพาะ  
 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบ
ของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุน ซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี  
 การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
กำหนดให้ ใช้ประมาณการทางบัญชีท่ีสำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่ง  
จัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกองทุนไปถือปฏิบัติและ  
ต้องเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับ  
ข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบ  
งบการเงินข้อที่ 3  
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย 
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงิน 
ตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก  

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
บัญชีที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้และกองทุนรวมยังไม่ได้นำมาถือปฏิบัติ

 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2557 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง   
   ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  
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   ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล   
   หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ 
 (ปรับปรุง 2555)  เพื่อขายและการดำเนินงาน  
   ที่ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 
 (ปรับปรุง 2555) 
ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2557 

 
การตีความมาตรฐานการรายงาน การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึน  
 ทางการเงินฉบับที่ 1  จากการรื้อถอน การบูรณะและ   
   หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงาน การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย  
 ทางการเงินฉบับที่ 4  สัญญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงาน สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการ  
 ทางการเงินฉบับที่ 5  รื้อถอนการบูรณะและการ  
   ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงาน การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน 
 ทางการเงินฉบับที่ 7  การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง   
   การรายงานทางการเงินใน  
   สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อ  
   รุนแรง 



34

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

การตีความมาตรฐานการรายงาน งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
 ทางการเงินฉบับที่ 10 
การตีความมาตรฐานการรายงาน ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
 ทางการเงินฉบับที่ 12 
การตีความมาตรฐานการรายงาน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
 ทางการเงินฉบับที่ 13 
การตีความมาตรฐานการรายงาน การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
 ทางการเงินฉบับที่ 17 
การตีความมาตรฐานการรายงาน การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
 ทางการเงินฉบับที่ 18 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่  
   เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย  
   ตามสัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน   
   บริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -ต้นทุนเว็บไซต์  
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย  

 ผู้บริหารของกองทุนรวมได้ประเมินและเห็นว่า การปรับปรุงมาตรฐานการ
บัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ดัง
กล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินที่นำเสนอ  
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2.3 การวัดค่าเงินลงทุน 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดำเนินธุรกิจโรงแรมแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา มูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ได้มาจากการประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนจะจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินทุก 2 ปีนับ
แต่วันที่มีการประเมินค่าเพ่ือซ้ือและเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทานการ
ประเมินค่าทรัพย์สินทุก 1 ปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว  
 รายการกำไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่มีการ
ประเมินค่าทรัพย์สิน  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงมูลค่ายุติธรรม สำหรับมูลค่ายุติธรรมของพันธบัตร
คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ ไทยตามลำดับ ดังนี้  

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผล

ตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง  

 สำหรับมูลค่ายุติธรรมของต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุ  
ต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน 
ที่ประกาศโดย สมาคมตราสารหนี้ ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่
จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน  
 รายการกำไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนจะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น 

 
2.4 การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว 

กรณีที่กองทุนรวมเป็นผู้ให้เช่า
 สินทรัพย์ที่ ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานแสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาการให้
เช่าและเงื่อนไขของสัญญา  
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2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝาก
ธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ที่กำหนด (เงินฝากประจำ) และบัตรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินอื่น และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน และรายการเทียบ
เท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับ
จากวันที่ได้มา  

2.6 ลูกหนี้
 ลูกหนี้ค่าเช่ารายเดือนแสดงตามรายงานคำนวณค่าเช่า ซึ่งใช้วิธีการและอัตรา
ตามที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์  
 ลูกหนี้ค่าเช่ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วย
จำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอด
คงเหลือ ณ วันส้ินงวด ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้ค่าเช่าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ค่าเช่า หนี้สูญที่เกิดขึ้น 
จะรับรู้ ไว้ในกำไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

2.7 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหน่วยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะทยอยตัดจำหน่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

 
2.8 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  
2.9 ภาษีเงินได้

 กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย 
จึงไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ในงบการเงินนี้  
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2.10การแบ่งปันส่วนทุน
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ดังนี้  
 ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการกองทุนจะจ่ายเงินปันผลแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  
 ในกรณีท่ีกองทุนมีกำไรสะสม ในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุน
อาจจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิด
ยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น  
 บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่
กรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
 บริษัทจัดการกองทุนได้แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล
และการลดทุนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 
มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้  

 การลดทุน 
 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี 
ดังต่อไปนี้  
(ก) กองทุนรวมมีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

และ/หรือ 
(ข) อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลด

ลงจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน และ/หรือ 
(ค) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจ่าย  
 หากบริษัทจัดการกองทุน ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
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3 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 
 ในการจัดทำงบการเงิน กองทุนรวมไม่มีรายการที่เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของ
ประมาณการบัญชีท่ีสำคัญข้อสมมติฐานหรือการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัย
สำคัญเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินด้วยจำนวนที่เป็น
สาระสำคัญในปีบัญชีถัดไป 
 

4 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวม เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน  
 ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่ายเงิน 
ปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ 
หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

5 เงินลงทุน 
 ในระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 กองทุนรวมได้ตกลงในสัญญาเพื่อการลงทุนใน
ธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้ 
 
1) สัญญาเช่าที่ดินจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด และสัญญาเช่าอาคาร

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และระบบสาธารณูปโภคจากบริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็น
ระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 
2581 ซึ่งกองทุนได้จ่ายชำระค่าเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่บริษัท 
เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด และกองทุนได้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สัญญาเช่าที่ดินอีกเป็นจำนวนเงิน 16.5 ล้านบาท นอกจากนี้ กองทุนได้จ่ายชำระค่า
เช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภคเป็นจำนวนเงิน 1,510 ล้านบาท ให้แก่บริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และกองทุนได้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนสัญญาเช่าอาคารอีกเป็นจำนวนเงิน 16.61 ล้านบาท โดยบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงจะรับประกันค่าเช่าของโครงการโรงแรมเซ็น
ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย แก่กองทุน เป็นค่าเช่าจำนวนรวมสะสมสำหรับรอบปี
บัญชีต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1,191.47 ล้านบาท นับจากวันจดทะเบียนการเช่าจนถึงวันที่
ครบรอบ 4 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ดังนี้ 
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  รอบปีบัญชี จำนวนรวมสะสมไม่น้อยกว่า(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  
2) สัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช 

รีสอร์ท สมุย จากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท  
 กองทุนได้เข้าทำสัญญาเช่าช่วงที่ดิน อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท 

สมุย ระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจ
โรงแรมกับบริษัท เซ็นทรัลสมุย โฮเต็ลแมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้อง
กันแห่งหนึ่ง เพื่อการดำเนินการโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
เป็นระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก และให้ผู้เช่า
ช่วงมีสิทธิเช่าทรัพย์ดังกล่าวต่อไปอีก 3 ปี นับจากวันครบระยะเวลาการเช่าครั้งแรก  

 ภายใต้สัญญาเช่าช่วงที่ดิน อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ระบบ
สาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมนั้น 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดำเนินการหาผู้เช่าช่วงตลอด
ระยะเวลา 30 ปี 

 
6 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 กองทุนได้ลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคาร (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี) และ
ซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการ โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โดยเป็นโครงการของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด 
(มหาชน) (หมายเหตุ 5)  
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 กองทุนได้ให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งกองทุนได้ปรับเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมรวมจำนวน 3,104 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 3,263 ล้าน
บาท) และรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจำนวน 159 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 
69 ล้านบาท) 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
 เงินต้น อัตราดอกเบี้ย เงินต้น อัตราดอกเบี้ย
 บาท ร้อยละต่อปี บาท ร้อยละต่อปี 
  ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)
   ออมทรัพย์   6,187,363 0.63 92,660 0.63 - 0.75 
  ธนาคารซิตี้แบงค์เอ็น.เอ.
   ออมทรัพย์   28,041,252 1.93 - 2.20 20,052,645 2.20 - 2.55 
  ธนาคารยูโอบีจำกัด(มหาชน)
   ออมทรัพย์   3,123,562 2.00 - 2.20 - - 
  ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)
   กระแสรายวัน  2,000 ไม่มี 2,941 ไม่มี 
  รวม     37,354,177  20,148,246 

 
8 ลูกหนี้-สุทธิ 
  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
  บาท บาท

 
  ลูกหนี้จากค่าเช่า   82,310,504 78,688,542 
  ลูกหนี้จากดอกเบี้ย  405,436 74,529 
  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 14)  (64,385,495) - 
  ลูกหนี้สุทธิ     18,330,445 78,763,071 
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9 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
   บาท
  ณวันที่1มกราคมพ.ศ.2556
  ราคาทุน      73,601,772 
  หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม   (63,225,925) 
  ราคาตามบัญชี- สุทธิ   10,375,797  
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
  ราคาตามบัญชีต้นปี- สุทธิ   10,375,797 
  เพิ่มขึ้น       107,000 
  หัก ค่าตัดจำหน่าย   (10,429,737) 
  ราคาตามบัญชีสิ้นปี- สุทธิ   53,060  
  ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2556
  ราคาทุน      73,708,772 
  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม   (73,655,662) 
  ราคาตามบัญชี- สุทธิ   53,060 

 
10 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน

 
 มูลค่า พ.ศ.2556  พ.ศ.2555
 หน่วยลงทุน จำนวนหน่วย จำนวนเงิน จำนวนหน่วย จำนวนเงิน
 บาท ลงทุน บาท ลงทุน บาท

 
ทุนที่จดทะเบียน     10 320,000,000 3,200,000,000 320,000,000 3,200,000,000 
 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม    9.9396 320,000,000 3,180,672,000 320,000,000 3,180,672,000 
คืนมูลค่าหน่วยลงทุน    - (32,640,000) - - 
ณวันที่31ธันวาคม   9.8376 320,000,000 3,148,032,000 320,000,000 3,180,672,000  

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนได้มีมติให้ลดทุนเป็น
จำนวน 32.64 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าท่ีตราไว้ลงหน่วยละ 0.1020 บาท จากเดิม 
9.9396 บาท เหลือ 9.8376 บาท 
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11 เงินปันผล 
ปีพ.ศ.2556
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มีมติอนุมัต ิ 
การจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.2790 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 89.28 ล้านบาท 
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2556  
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีมติอนุมัต ิ 
การจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.1450 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 46.40 ล้านบาท 
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2556  
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 มีมติอนุมัติ  
การจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.0430 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 13.76 ล้านบาท 
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2556  
ปีพ.ศ.2555
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 มีมติอนุมัต ิ 
การจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.4106 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 131.39 ล้านบาท 
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2555  
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีมติอนุมัต ิ 
การจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.1650 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 52.80 ล้านบาท 
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2555  
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีมติอนุมัติ  
การจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.1530 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 48.96 ล้านบาท 
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2555  
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีมติอนุมัต ิ 
การจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.1530 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 48.96 ล้านบาท 
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2555 
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  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
  บาท บาท
  กำไรสะสม
  ยอดคงเหลือณวันที่1มกราคม  196,056,094 314,285,414 
  บวก การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานระหว่างปี (37,689,309) 163,882,680 
  หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  (149,440,000) (282,112,000) 
  ยอดคงเหลือณวันที่31ธันวาคม  8,926,785 196,056,094

 
12 ค่าใช้จ่าย 

 บริษัทผู้จัดการกองทุนรวมจะคิดค่าธรรมเนียมในการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนดังต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมในการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาทต่อปี 
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปี 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปี 
 
13 เครื่องมือทางการเงิน 

 กองทุนรวมต้องเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินที่สำคัญได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและมูลค่ายุติธรรม  
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 
สินทรัพย์ทางการเงินที่อาจทำให้กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ อัตราดอก
เบี้ยของเงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใช้เงิน  
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่ง
อาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวม ความเสี่ยงด้านการให้
สินเชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บค่าเช่า  
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มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือ
ชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความเก่ียวข้องกัน ในการ
พิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน กองทุนรวมมีการ
พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้สิน ซึ่งราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 และ พ.ศ. 2555 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
 

14 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมหมายถึงบุคคลและกิจการที่มีอำนาจ
ควบคุมกองทุนรวมถูกควบคุมโดยกองทุนรวมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
รวมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และ
กิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกองทุนรวม ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงาน
ของกองทุนรวม และสมาชิกในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวม  
 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันกับกองทุนรวม
แต่ละรายการ กองทุนรวมคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย  
 ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 
 
 ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  ไทย - เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือ 
 จำกัด (มหาชน)   หน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 
   - เป็นผู้ให้เช่าอาคาร 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด ไทย - เป็นผู้ให้เช่าที่ดิน 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ไทย - เป็นผู้เช่าช่วงที่ดินและอาคาร 
 แมนเนจเม้นท์ จำกัด  - เป็นผู้เช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไทย - เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
 กสิกรไทย จำกัด ไทย - เป็นผู้จัดการกองทุน 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไทย - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน 
   ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท 
   จัดการกองทุน 
  - เป็นนายทะเบียนของกองทุน 
  - เป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน 



45

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
ก) การซื้อเงินลงทุน

 กองทุนรวมได้ลงทุนในสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและสัญญาเช่าอาคารโรงแรม  
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และระบบสาธารณูปโภคกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งเป็นกิจการภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ เดียวกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5  

ข) งบแสดงฐานะการเงิน 
  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
  บาท บาท

 
  เงินฝากธนาคาร
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  6,187,363 92,660 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  2,000 2,941 
 
  ลูกหนี้จากค่าเช่า-สุทธิ (หมายเหตุ 8) 
   บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด  17,925,009 78,688,542  
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  173,912 91,827 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  289,853 153,046 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  869,558 459,137  

ค) รายได้ค่าเช่า
 สัญญาเช่าโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย พร้อมเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล แมนเนจเมนท์ จำกัด 
สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปีและมีระยะเวลาการเช่าช่วงรวม 30 ปี กองทุนรวมจะได้
รับค่าเช่าดังต่อไปนี้  
1) ค่าเช่าคงที่จำนวน 225 ล้านบาทต่อปี (พ.ศ.2555 : 255 ล้านบาทต่อปี)  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้รับ

จดหมายลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 จากบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล
แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล”) แสดงความจำนงขอใช้สิทธิชำระ
ค่าเช่าในจำนวนร้อยละ 100 ของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี เสื่อมราคา และค่า
ตัดจำหน่ายตามสิทธิตามข้อ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 (“สัญญาเช่าช่วง”) 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 ภายหลังจากที่ ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทจัดการได้พิจารณาถึง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยได้ประชุมร่วมกับ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล เพื่อพิจารณา
ยืนยันข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกัน รวมถึงได้ร่วมกันแต่งตั้งบริษัท โจนส์  
แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เพ่ือศึกษาสภาวะตลาดของโรงแรม  
บนเกาะสมุย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2555 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นแก่
กองทุนรวมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวและสภาวการณ์ของการประกอบธุรกิจ
โรงแรม รวมถึงกองทุนรวมได้แต่งต้ังท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีของ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล และกองทุนรวม 
นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้นำเสนอข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อคณะกรรมการลงทุน
ของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการลงทุน
ของบริษัทจัดการได้พิจารณาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องทั้งจากรายงานสภาวะตลาดของ
โรงแรมบนเกาะสมุยจากบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และ
ความเห็นทางกฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ประกอบกับคำชี้แจงของ
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลโดยได้มีความเห็นในเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็น
กรณีสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนช่ัวคราวตามท่ีระบุไว้ ในสัญญาเช่าช่วงและเหตุการณ์  
ดังกล่าวมิใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไป  

 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของกองทุนได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ว่า กองทุนได้อยู่ระหว่างการเจรจากับ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ในประเด็นของค่าเช่า 
ที่เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลจะต้องชำระให้แก่กองทุนตามสัญญาเช่าช่วง เซ็นทรัลสมุย
โฮเต็ล ขอใช้สิทธิตามข้อ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง เพื่อปรับลดอัตราค่าเช่าในช่วง
เวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัยสำหรับระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 64.39 ล้านบาท โดยอัตราค่าเช่า
ใหม่มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจำหน่ายของเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล (“EBITDA”) ที่คำนวณได้จากการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม  

 ขณะนี้กองทุนอยู่ในระหว่างการเจรจากับเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล เกี่ยวกับเง่ือนไข
ของเหตุสุดวิสัยท่ีมีสิทธิในการนำมาใช้ปรับลดอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงดัง
กล่าว ซึ่งในระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อยุตินี้ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลได้ชำระค่าเช่า
ในอัตราค่าเช่าใหม่ท่ีปรับลดให้แก่กองทุนเป็นจำนวนเงิน 160.61 ล้านบาท ใน
ขณะที่กองทุนยังคงบันทึกรายได้ตามอัตราเช่าเดิม 225.0 ล้านบาท แต่เนื่องจาก
ขณะนี้ผลของการเจรจาเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดจึงยังไม่สามารถ
ประมาณจำนวนเงินท่ีจะได้รับชำระหน้ีดังกล่าวได้ ดังนั้นกองทุนจึงมีการตั้ง
สำรองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ สำหรับค่าเช่าที่ขอปรับลดเป็นจำนวนเงิน 64.39 
ล้านบาท (หมายเหตุ 8) ในงบการเงินนี้ 
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2) ค่าเช่าผันแปรตามเงื่อนไข 
 

ง) รายได้ค่าเช่าประกันสะสม
 เนื่องจากระยะเวลาประกันค่าเช่าในสัญญาที่ตกลงกับบริษัทโรงแรมเซ็นทรัล 
พลาซา จำกัด (มหาชน) ได้สิ้นสุดในระหว่างปี พ.ศ. 2555 กองทุนรวมจึงไม่มีรายได้
ค่าเช่าประกันสะสมส่วนเพิ่มในปี พ.ศ. 2556 (พ.ศ. 2555 : 56.26 ล้านบาท) 
 

15 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนได้มีมติให้ลดทุน  
เป็นจำนวน 37.57 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าท่ีตราไว้ลงหน่วยละ 0.1174 บาท  
จากเดิม 9.8376 บาท เหลือ 9.7202 บาท โดยได้จ่ายเงินลดทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

ธนะรัชต์ บุญญะโกศล 
กัณฑสิทธิ์ ยงกฤตมุข 
ประเสริฐ ขนบธรรมชัย   
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์   
ชัยพร ดิเรกโภคา 
มนต์ชัย อนันตกูล   
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 

รายช่ือบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์โรงแรม
และรสีอรท์ในเครอืเซน็ทารา

สำหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1กมุภาพนัธ์2556ถงึวนัที่31มกราคม2557
 

ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com  
หรอืท่ี Website ของสำนกังาน ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
บาท/หน่วย 0.2324 0.1718 0.1715 0.1531 0.3584 0.1768 0.1284 0.154  
วันจ่ายเงินปันผล 25/3/52 5/6/52 4/9/52 4/12/52 30/3/53 8/6/53 3/9/53 3/12/53  
 
ครั้งที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 
บาท/หน่วย 0.4502 0.1780 0.1540 0.1600 0.4106 0.165 0.153 0.153  
วันจ่ายเงินปันผล 18/3/54 20/6/54 5/9/54 9/12/54 9/3/55 11/6/55 7/9/55 12/12/55 
 
ครั้งที่ 17 18 19 รวม
บาท/หน่วย 0.279 0.145 0.043 3.8372  
วันจ่ายเงินปันผล 8/3/56 14/6/56 11/9/56    



49

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 กันยายน 2551 
มูลค่าโครงการเริ่มแรก ไม่เกิน 3,200 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการ 3,104 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 
จำนวนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 320 ล้านหน่วย 
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่ ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดย
กองทุนจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจำหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมี ไว้ รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงการนำ
อสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื่อให้ผู้ประกอบการนำอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ใน
ลักษณะโรงแรม ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดำเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดำเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื่นๆ 
เช่น ใบอนุญาตเปิดโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้) และ/หรือดำเนิน
การอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผล
ตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/
หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 
นโยบายการลงทุน
 ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินของ ”โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช 
รีสอร์ท สมุย” โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังนี้ 
1. สิทธิการเช่าที่ดินจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด เป็นระยะเวลา 30 ปี 
2. สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้แก่อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รวมถึง

ระบบสาธารณูปโภคจากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 30 ปี 
3. กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม 
 



50

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาปีบัญชีใด ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินปันผลให้

แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ ไม่รวมถึงกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น  
จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาปีบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้  

 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะ
เวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น  
 บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่ กรณีท่ีมีเหตุจำเป็นให้ ไม่สามารถ  
จ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด

ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544  
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้ง  
ในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ  
พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน 135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น 27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว  135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการ 
 2. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นางนพวรรณ เจิมหรรษา กรรมการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 3. นายประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2557 






