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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2557 สำหรับ  
การดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
ภายใต้การจัดการของบริษัท ประจำงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2557 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงานประจำปีฉบับนี้ประกอบด้วย  
รายละเอียดการลงทุนของกองทุน รายงานผลการดำเนินการและรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน 
รวมทั้งงบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และ รายงานสรุปฐานะทางการเงินของ
ผู้รับประกันรายได้ของกองทุน นอกจากนี้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ยังจะได้นำเสนอข้อมูลสภาวะ
ตลาดของโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมุย เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลสภาวะของธุรกิจดังกล่าวโดย
รวมในปี 2557 ที่ผ่านมาอีกด้วย 
 ปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอตัวเหลือร้อยละ 0.7 จากร้อยละ 2.9 ในปีก่อน 
เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในประเทศทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองส่งผลกระทบเศรษฐกิจ
ไทยในครึ่งปีแรก แม้ว่าในครึ่งปีหลังหลังมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ เศรษฐกิจจะทยอย  
ปรับตัวดีขึ้น จะส่งผลดีกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจ แต่การฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างล่าช้า 
จากที่หดตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสแรก มาขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสสอง 0.6 ในไตรมาสสาม 
และ 2.3 ในไตรมาสสี่ แม้ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ 
และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าออกมาได้บ้าง แต่ก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากมีขั้นตอน
การตรวจสอบและรอความชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่
ฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งนักนำโดยสหรัฐที่ฟื้นตัว ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เตรียมจะทยอยลด  
การผ่อนคลายอย่างมากลงทำให้เกิดความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายเป็นระยะ แม้ว่าจะมีปัจจัย
สนับสนุนจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงแรงตั้งแต่กลางปีเนื่องจากมีอุปทานส่วนเกินในตลาดในระดับสูง 
ทำให้นโยบายการเงินในหลายประเทศลดความเข้มงวดลงได้บ้าง 
 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยยังคงอ่อนแอลงต่อเนื่องมาหดตัวลงร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปลายปีก่อน ซึ่งความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่ยืดเยื้อและไม่มีทางออก ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจบางส่วนเกิดการหยุดชะงัก ส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย ลงทุนและท่องเที่ยว ขณะที่การส่งออกสินค้ายังคงฟื้นตัวอย่าง
เปราะบาง โดยการส่งออกไปยังตลาดกลุ่มจี 3 เริ่มกลับมาขยายตัวได้บ้างซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี  
ได้ช่วยชดเชยการส่งออกไปจีนและอาเซียนที่ ไม่สดใสนัก เนื่องจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจาก  
ผลจากความพยายามแก้ปัญหาธนาคารเงาของจีน อย่างไรก็ตาม การนำเข้าหดตัวกว่าการส่งออก
ตามอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา ประกอบกับดุลบริการและเงินโอนเกินดุล จึงส่งผลให้ดุลบัญชี  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

เดินสะพัดในช่วงดังกล่าวเกินดุลสูงถึง 8.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ได้ช่วยชดเชยเงินทุนไหลออกจาก
ตลาดเงินทุนไทยเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศที่ยังคงยืดเยื้อรวมทั้ง  
การทยอยถอนลดวงเงินการซื้อคืนพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงส่งผลให้เงินบาทแข็งค่า  
ขึ้นเล็กน้อยมาปิดที่ 32.4 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคมจาก 32.8 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ  
ณ สิ้นเดือนธันวาคม แม้ว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
เพิ่มเติมอีกร้อยละ 0.25 มาที่ 2.0 ในการประชุมในช่วงกลางเดือนมีนาคม เพื่อประคองการเติบโต
เศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่องในช่วงที่นโยบายการคลังมีข้อจำกัดในช่วงที่มีสุญญากาศทางการเมือง 
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในไตรมาสแรกมาขยายตัวร้อยละ 0.4  
หลังจากที่หดตัวไปในไตรมาสแรก เป็นผลมาจากสถานการณ์การเมืองเริ่มคลี่คลายตั้งแต่  
ปลายเดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น  
ส่งผลให้เครื่องชี้เศรษฐกิจสำคัญทยอยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในไตรมาสแรก อาทิ การบริโภค  
ภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งได้รับการปลดล็อคจากปลายปีก่อน 
อาทิ มีการเร่งจ่ายเงินจำนำข้าวที่ค้างชำระคืนชาวนา ทำให้การใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกลับมา
หมุนเวียนมากขึ้น ขณะที่การส่งออกแทบไม่เติบโต เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ  
ฟื้นตัวอย่างเปราะบาง รวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซบเซา ขณะที่การนำเข้าหดตัวร้อยละ 14 
ทำให้ ไทยยังคงเกินดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะหดตัวร้อยละ 13 
เนื่องจากหลายประเทศมีคำเตือนในการเดินทางมาไทยจากเหตุความขัดแย้งทางการเมืองก็ตาม  
อีกทั้งในเดือนพฤษภาคมจะมีเงินทุนไหลออกจากตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนรวมกันสูงราว  
1 แสนล้านบาท เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองของนักลงทุนต่างชาติหลังมีการ
รัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม จึงนำเงินออกไปก่อน ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงชั่วคราวไปต่ำสุดที่ 
32.8 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม จาก 32.3 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ สิ้นเดือนเมษายน 
ก่อนจะทยอยแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 32.5 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน หลังสถานการณ์
การเมืองคลี่คลาย ทำให้มีเงินทุนไหลกลับมาลงทุนตราสารหนี้ ไทยกว่า 3 หมื่นล้านบาทอีกครั้ง 
อย่างไรตาม คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงนโยบายการเงินผ่อนคลายด้วยการคงอัตราดอก
เบี้ยนโยบายระดับต่ำที่ร้อยละ 2.00 ตามคาดการณ์ของตลาดในการประชุมเดือนเมษายนและ
มิถุนายนเพื่อประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง 
 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ยังคงล่าช้ากว่าคาดการณ์ของตลาด  
โดยขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 จากปีก่อน มีการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนที่  
ฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคและธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นภายหลังการเมืองมี
เสถียรภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายภาครัฐยังคงล่าช้ากว่าคาดโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนเนื่องจากรอความชัดเจนจากนโยบายรัฐบาลที่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน 
ขณะที่การส่งออกยังคงไม่สดใสตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
และข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ส่วนการนำเข้าเริ่มฟื้นตัวกลับมาทรงตัวสอดคล้องอุปสงค์
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ในประเทศที่ฟื้นตัวแต่ยังคงเปราะบาง ส่วนภาคการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจาก  
ช่วงกลางปีโดยเฉพาะหลังมีนโยบายยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจีนในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 
เข้ามาเพิ่มเติมได้จูงใจนักท่องเที่ยวจีนกลับมาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น แม้ว่ากฎอัยการศึกจะยังคง
อยู่ก็ตาม ทางด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายค่อนข้างผันผวน โดยเงินทุนเริ่มไหลกลับมาลงทุนในเดือน
กรกฏาคม หลังสถานการณ์การเมืองดีขึ้น แต่ก็ ไหลออกอีกครั้งในเดือนสิงหาคม-กันยายน เช่น
เดียวกับภูมิภาคเนื่องจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐฯ ส่งผลให้เงินบาทผันผวนและกลับไปปิดที่ 32.42 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน 
ใกล้เคียงกับไตรมาสสอง อนึ่ง หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาดูแลค่าครองชีพ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ตลอดจนราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับลงตามราคาตลาดโลกและการปรับ
โครงสร้างราคาพลังงานในประเทศส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงต่อเนื่องจากร้อยละ 2.62 
ในเดือนพ.ค.ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีนี้ มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ในเดือนกันยายน ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน
ทรงตัวที่ราวร้อยละ 1.7 ซึ่งจะราวค่ากลางของเป้าหมายเงินเฟ้อของคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
ยังคงเอื้อต่อการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายได้ต่อไปด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ำที่
ร้อยละ 2 เพื่อประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงมากขึ้น 
 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.3 จากร้อยละ 0.6 ไตรมาสก่อน  
แต่การฟื้นตัวยังคงเปราะบางทั้งการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออก โดย  
การบริโภคภาคเอกชนมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกระทบ  
กำลังซื้อในภูมิภาค และประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากภาระหนี้ครัวเรือนที่สูง แม้ว่า
รัฐบาลจะมีจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวและยางบางส่วน แต่การเบิกจ่ายยังค่อนข้าง
ล่าช้า จึงไม่มากพอจะช่วยเพิ่มแรงส่งให้กับการใช้จ่ายภาคเอกชนได้มากนัก ขณะที่การเบิกจ่าย  
ภาครัฐยังมีความล่าช้าโดยเฉพาะงบลงทุนที่เบิกจ่ายได้ ไม่ถึงร้อยละ 10 จากเป้าหมายร้อยละ 25 
ส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐยังคงมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม 
ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลงร้อยละ 25 จากไตรมาสสาม มาเหลือเฉลี่ยที่ 76 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรลในไตรมาสสี่ เนื่องจากอุปทานส่วนเกินในระดับสูงในตลาดน้ำมันโลก จะส่งผลให้อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปรับลดลงมาเหลือร้อยละ 1.1 ในไตรมาสสี่จากร้อยละ 2.0 ในไตรมาสสาม แต่
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังที่ทรงตัวที่ร้อยละ 1.7 ซึ่งยังอยู่ราวค่ากลางของเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 0.5-3.0 
ทำให้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2 ต่อเนื่องในการ
ประชุมช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคมตามคาดการณ์ของตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินโลกหลังธนาคารกลางสหรัฐทยอยลดความผ่อน
คลายนโยบายการเงินในระยะต่อไป ตลอดจนคาดหวังว่า นโยบายการคลังจะเข้ามาเป็นตัวขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นหลังมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 
นอกจากนี้ ในไตรมาสสี่ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงกว่า 9.8 พันล้านเหรียญ ดีขึ้นจากไตรมาส
สามที่ขาดดุล 1.5 พันล้านเหรียญ เนื่องจากมูลค่านำเข้าน้ำมันลดลงมากตามราคาน้ำมันโลก  
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และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทำให้เงินบาทไทยอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาปิดที่ 32.90 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม เนื่องจากค่าดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่า
เงินอื่นๆ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในระยะต่อไปหลัง
เศรษฐกิจฟื้นตัวมาต่อเนื่อง 
 ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2557 มีจำนวน 24.78 ล้านคน ลดลงร้อยละ 6.6 
จากปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศกฎอัยการศึก 
การประกาศเคอร์ฟิว (Curfew) รวมถึงปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการอ่อนค่าของค่าเงินรูเบิล  
รัสเซีย ในช่วงต้นปี 2557 ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเมืองไทยลดลง ร้อยละ 6.67  
จากปีก่อนหน้า โดยนักท่องเที่ยวหลักยังคงเป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในขณะที่
นักท่องเที่ยวยุโรปเติบโตลดลงร้อยละ 2.38 
 สำหรับสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทาราภายใต้การจัดการของบริษัทในปี 2557 ที่ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและ
อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 เท่ากับ 2,849.41 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 8.9043 
บาท โดยในรอบการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 กองทุนมี
รายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ้นแล้ว 169.38 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
66.17 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ทั้งสิ้น 103.21 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการ
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 274 ล้านบาท กองทุนมี
สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลงในรอบการดำเนินงานเดียวกันนี้ จำนวน 170.79 ล้านบาท 
 สุดท้ายนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการ  
ให้บริการที่ ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งยังรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 


 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด 
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รายงานของบริษัทจัดการเกี่ยวกับสภาวะตลาดของโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมุยปี2557 
 ในปี 2557 ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีการชะลอตัวลง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
หดตัวร้อยละ 6.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 24,779,768 คนในปี 2557 ขณะที่
รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงร้อยละ 4.93 อยู่ที่ 1,207,145.82 ล้านบาท ซึ่งการหดตัว  
ดังกล่าวเป็นผลมาจากสถานการณ์ภายในประเทศ เช่น กฎอัยการศึก การประกาศเคอร์ฟิว (Curfew) 
ในช่วงไตรมาสที่สองของปี ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก โอเชียเนีย และเอเชียใต้ รวมถึงการอ่อนค่าของค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย 
ในช่วงต้นปี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมาประเทศไทยลดลง อย่างไรก็ดี หลังเหตุการณ์
ต่างๆสิ้นสุดลง รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 
เช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวชาวจีน ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น 
โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่สี่ ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่สำคัญ 
 
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและอัตราการเติบโตสำหรับปี2550-2557


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 
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รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและอัตราการเติบโตสำหรับปี2550-2557













ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 


จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแบ่งตามเชื้อชาติ









 
 
 
 
 
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 
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 สำหรับสถานการณ์ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยนั้น จากการวิเคราะห์สถิติข้อมูล  
การขนส่งทางอากาศ พบว่าอัตราการเติบโตของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้ โดยสารที่เดินทาง
มายังเกาะสมุยในปีนี้ ไม่ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนมากนัก โดยจำนวนเที่ยวบินเข้า-ออก
เกาะสมุย ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 22,529 เที่ยวบินในปีก่อน เป็น 22,719 เที่ยวบินในปีนี้  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละเพียง 0.84 ในขณะที่จำนวนผู้ โดยสารลดลงจาก 2.02 ล้านคนในปีก่อน  
เป็น 1.93 ล้านคนในปีนี้ หรือลดลงร้อยละ 0.05 
 
สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศ,เกาะสมุย2000-2014 
 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% 
2014 22,719 0.84% 1,927,978 -0.05%  

ที่มา : กรมการบินพลเรือน 
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 ในส่วนของอุปทานห้องพักบนเกาะสมุยในอนาคต จากการสำรวจโดยบริษัท ซีบี ริชาร์ด 
เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2557 พบว่าปัจจุบันยังคงมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
และพร้อมเข้าสู่ตลาด ราว 1,494 หน่วย ในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจส่งผลต่อการแข่งขัน  
ในธุรกิจโรงแรมบริเวณเกาะสมุย  
อุปทานห้องพักบนเกาะสมุยในอนาคต(ข้อมูลณไตรมาสที่4ปี2557) 
 NameofHotel Location Noof StartofOperations
   Rooms
Luxury(ADRsofoverTHB10,000orapproxUSD300)
JW Marriott Samui Koh Samui (Loem Set) 120 N/A  
Total  120
First-class(ADRsofTHB4,000-10,000orapproxUSD125-300)
Movenpick Resort & Spa  Koh Samui (Mae Nam) 80 2015 
 Mae Nam Beach 
Kantary Hotel Koh Samui 100 N/A 
Hotel by Club Koh Samui  Koh Samui (Chaweng Noi) 250 N/A 
 Development 
Prana Resort Nandana Koh Samui (Bo Phut) 60 2015 
Sala Chaweng Koh Samui (Chaweng) 60 2016 
Sofitel So Koh Samui (Cheong Mon) 120 2016 
Holiday Inn Resort Koh Samui Koh Samui 150 2018 
Total  820
Mid-range(ADRsofTHB2,000-4,000orapproxUSD60-125)
Hotel by MBK Koh Samui (Cheong Mon) 200 N/A 
Cosi Samui Chaweng Koh Samui (Chaweng) 154 2016 
Holiday Inn Express Koh Samui Koh Samui 200 2017 
Total  554
Economy(ADRsoflowerthanTHB2,000orapproxUSD60)
-  - - - 
Total  -
GrandTotal  1,494 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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 สำหรับแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยในปี 2558 นั้น อาจจะต้องเผชิญ  
ความท้ายทายจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของรัสเซียและยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
หลัก โดยนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวต่อคนต่อวันอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูง และระยะเวลาท่องเที่ยวในไทยที่ยาวนาน ซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมระดับ
กลางขึ้นไปและให้บริการนักท่องเที่ยวโซนยุโรปเป็นหลัก นอกจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
รวมถึงในสมุย อาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานในตลาด ซึ่งอาจนำไปสู่การแข่งขัน
ทางด้านราคา อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมโดยภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับปัจจัย  
หนุนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว 
สัญชาติอาเซียนเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งมาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นการท่องเที่ยว 
จากการที่ให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายจากการท่องเที่ยวและสัมมนามาลด
หย่อนภาษี จะเป็นปัจจัยบวกสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยในปีหน้า 
 
ผลการดำเนินงานของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุยของกองทุน
 ในช่วงไตรมาสที่สี่ ปี 2557 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย มีการปิดปรับปรุง 
(Renovate) ห้องพักส่วนหนึ่ง ทำให้อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ในไตรมาสดังกล่าว  
ปรับลดลง อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานโดยรวมในปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้า และอยู่ในระดับที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรง โดยอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 
(Average Room Rate) ในปี 2557 อยู่ที่ 4,576.72 บาทต่อห้องต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 4,111 บาทต่อ
ห้องต่อวันในปี 2556 และอัตราการเข้าพัก ปี 2557 อยู่ที่ 84.03% เพิ่มขึ้นจาก 81.86% ในปี 
2556 ทำให้รายได้ต่อห้องพัก (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลี่ยปี 2557 ที่ 3,846.05 บาทต่อห้อง
ต่อวัน สูงกว่า 3,365 บาทต่อห้องต่อวัน ในปี 2556 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 

CentaraGrandBeachResortSamui
AverageRoomRate,OccupancyRateandRevPar–2012-2014














 
 
ที่มา : Centara Grand Beach Resort Samui 
 

AverageRoomRate,OccupancyRateandRevPar2014
CentaraGrandBeachResortSamuiandPeers 
   Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
 Average CGBR 89.0% 94.7% 95.8% 91.8% 89.7% 94.8% 94.9% 93.7% 77.4% 65.9% 82.1% 76.7%
Occupancy
 Rate (%) Peers 84.3% 80.5% 75.1% 80.3% 62.8% 60.1% 75.2% 77.2% 65.6% 53.0% 40.2% 56.6% 
  
 Rate CGBR 5,683 4,215 3,407 3,352 3,429 4.048 4.127 3.278 3,492 3,433 5,002 5,700
(Baht/Room/Day) Peers 5,236 4,534 4,226 3,988 3,373 3.309 4.006 4.674 2,957 3,358 3,214 3,216 
 
 RevPar CGBR 5,060 3,992 3,265 3,077 3,074 3,839 3,917 3,071 2,702 2,261 4,108 4,371
(Baht/Room/Day) Peers 4,426 3,811 3,198 3,210 2,152 2,092 3,113 3,697 2,957 3,358 3,214 3,216 
 
ที่มา : Centara Grand Beach Resort Samui 
หมายเหตุ : 1. จำนวนโรงแรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ CGBR (Peers) เพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2014 
 2. หนึ่งในโรงแรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ CGBR (Peers) มีการปิดปรับปรุงเพื่อ Rebrand ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตรา   
  Occupancy และ REVPAR โดยเฉลี่ย 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวม”) 
ได้เข้าลงทุนในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย (“โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์”) โดยการเช่า
เป็นระยะเวลา 30 ปี และได้จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว โดยการให้เช่าช่วงต่อ บริษัท 
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด (“ผู้เช่าช่วง”) โดยแบ่งระยะเวลาการเช่าออกเป็นคราว 
คราวละ 3 ปี โดยให้มีการกำหนดอัตราค่าเช่าและพิจารณาเป็นรายปี แบ่งเป็นประเภทค่าเช่าคงที่
และค่าเช่าแปรผันซึ่งมีโครงสร้างที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของโรงแรม รวมถึงได้กำหนด
เงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยซึ่งจะส่งผลให้มีการปรับลดอัตราค่าเช่าในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
 โดยในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา บริษัทจัดการได้มีการชี้แจง เกี่ยวกับเหตุการณ์สุดวิสัยที่
เกิดขึ้นชั่วคราว ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง ซึ่งส่งผลให้ผู้เช่าช่วง มีสิทธิชำระค่า
เช่าให้แก่กองทุนรวมในจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่คำนวณได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ใน
ช่วงเวลานับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยไม่ถือว่าผู้เช่าช่วงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และให้มี
ผลนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 ซึ่งเป็นระยะเวลาสิ้นสุดรอบการเช่าของ
สัญญาเช่าช่วงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามการแจ้งข่าวของบริษัทจัดการต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 
 ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับลดค่าเช่าดังกล่าวให้กับผู้เช่าช่วง บริษัทจัดการได้พิจารณาบนพื้นฐาน
ของความสุจริตความรอบคอบและระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญ บนข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศและเกาะสมุย ซึ่งเป็นเงื่อนไขการปรับลดค่าเช่าตามที่ระบุไว้ใน
โครงการและสัญญาเช่าช่วง ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ข้อมูลของหน่วยงานของทางการ รวมถึงความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย โดยได้พิจารณาถึง  
ผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ไม่ปรับลดค่าเช่าตามที่ผู้เช่าช่วงใช้สิทธิตามสัญญาเช่าช่วงอันจะทำให้กองทุนรวมตกเป็นฝ่าย  
ผิดสัญญา ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ผู้เช่าช่วงใช้สิทธิฟ้องร้องกองทุนรวมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
สัญญาเช่าช่วงและอาจเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออาจเกิดเหตุการณ์ที่ผู้เช่าช่วงบอกเลิกสัญญาเช่าช่วง
และเรียกร้องค่าเสียหายจากกองทุนรวม โดยในระหว่างการฟ้องร้องคดี ผู้เช่าช่วงอาจระงับการ
ชำระค่าเช่าและหยุดการประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้
ของกองทุนรวมในท้ายที่สุด นอกจากนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการยังได้เจรจา
ต่อรองกับผู้เช่าช่วงถึงการปรับลดค่าเช่าคงที่ โดยให้มีผลตั้งแต่เดือน มกราคม 2556 ถึงเดือน 
กันยายน 2557 แทนการปรับลดค่าเช่าตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 ตามที่ผู้เช่าช่วงร้องขอ  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 สืบเนื่องจากการแจ้งข่าวของบริษัทจัดการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 25 
และ 29 กันยายน 2557 หลังจากที่สัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลงในวันที่ 25 กันยายน 2557 ซึ่งสัญญา
เช่าช่วงได้กำหนดให้กองทุนรวมและ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ต้องร่วมกันตกลงอัตราค่าเช่าคงที่ใหม่ใน
การต่ออายุสัญญาเช่าช่วง อย่างไรก็ดี ในการขอใช้สิทธิการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงของเซ็นทรัลสมุย
โฮเต็ลในครั้งนี้ บริษัทจัดการและ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ยังคงไม่สามารถตกลงอัตราค่าเช่าใหม่ร่วม
กันได้ ส่งผลให้บริษัทจัดการพิจารณาถึงแนวทางในการสรรหาผู้เช่าช่วงที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ใน
ระหว่างที่บริษัทจัดการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เซ็นทรัลสมุย
โฮเต็ลยังครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท บนทรัพย์สินที่
กองทุนลงทุน ซึ่งถือเป็นการครอบครองและใช้งานโดยไม่มีสัญญาเช่าที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
กองทุนยังคงได้รับค่าเช่าทุกเดือน อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะรายงานความคืบหน้าและการ
ดำเนินการของบริษัทจัดการ รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ทราบต่อไป 
 สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 169.38 ล้านบาท โดยเป็นราย
ได้ค่าเช่าที่ได้รับจากผู้เช่าช่วง 168.53 ล้านบาท และรายได้อื่น 0.85 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน 
กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 66.17 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมต่างๆ 8.06 ล้านบาท ค่า
ใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 20.22 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร 37.89 ล้าน
บาท ส่งผลให้ในรอบการดำเนินงาน 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 กองทุนมีรายได้จาก
การลงทุนสุทธิคิดเป็นจำนวน 103.21 ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วงเดียวกันกองทุนรวมรับรู้ผลขาดทุน
จากการประเมินค่าทรัพย์สินลดลง 274 ล้านบาท ทำให้ในรอบการดำเนินงานประจำปี 2557 
กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลง 170.79 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 2,849.41 ล้านบาท หรือเท่ากับ 8.9043 บาทต่อหน่วย 
 ในรอบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้มีมติจ่าย
เงินปันผลรายไตรมาส สำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557 ใน
อัตราหน่วยละ 0.1200 บาทต่อหน่วย และสำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2557 – 30 
มิถุนายน 2557 ในอัตราหน่วยละ 0.0950 บาทต่อหน่วย และสำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 
กรกฎาคม 2557 – 30 กันยายน 2557 ในอัตราหน่วยละ 0.0950 บาทต่อหน่วย ทำให้โดยรวม
ของผลการดำเนินงานในปี 2557 กองทุนรวมได้ประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ลงทุนไปทั้งสิ้นในอัตรา 
0.3100 บาทต่อหน่วย 
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รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ณ31ธันวาคม2557 
 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2,830,000,000.00 99.32 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 10,273,792.35 0.36 
รายได้ค่าเช่าค้างรับ 16,259,398.52 0.57 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 53,060.30 0.00 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 160,500.00 0.01 
รวมทรัพย์สิน 2,856,746,751.17 100.26
หนี้สิน  (7,341,495.87) (0.26)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,849,405,255.30 100.00

 
สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ณ31ธันวาคม2557 

มูลค่าทรัพย์สิน 2,856,746,751.17 บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,849,405,255.30 บาท 
จำนวนหน่วย 320,000,000.0000 บาท 
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 8.9043 บาท 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา(CTARAF) 
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้ลงทุนในสิทธิ
การเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดำเนินธุรกิจ ของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โดยมีรายละเอียดของการลงทุน 
ดังนี้  
  โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย 
ประเภทการใช้งาน อาคารโรงแรมและรีสอร์ท  
ที่ตั้ง บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขที่ 38/2 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอสมุย  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โฉนดที่ดินเลขที ่ 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 วันที ่
 กองทุนรวมฯ 25 กันยายน 2581 และลงทุนในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ  
  การดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยกองทุนรวมสามารถแจ้งความประสงค์การ  
  ต่ออายุสัญญาและร่วมเจรจาร่วมกับคู่สัญญาเกี่ยวกับรายละเอียดการต่ออายุ  
  สัญญาเช่าให้แล้วเสร็จภายในปีที่ 27 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า  
จำนวนห้องพัก 202 ห้อง  
ขนาดพื้นที่ พื้นที่รวม 38,880 ตร.ม.  
ราคาประเมินล่าสุดโดย 2,830,000,000 บาท 
บริษัทซี.ไอ.ทีแอพเพรซัลจำกัด (ประเมิน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด   
  (Discounted Cash Flow)  
รายได้สำหรับระยะเวลา 168,533,472.16 บาท 
1ม.ค.57-31ธ.ค.57 
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  โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย

ภาระผูกพัน - เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน  
   ให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็น  
   ผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดินบนที่ดินทั้ง 3 โฉนดข้างต้น ในการใช้ที่ดินดังกล่าว  
   เป็นที่ตั้งของอาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และ  
   อาคารอื่นๆ รวมถึงส่วนควบ และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง ทั้งที่มีอยู่แล้ว  
   ในปัจจุบัน และรวมถึงที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์  
   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 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม
 กองทุนรวมไม่มีการรับประกันรายได้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ข้อมูลเกี่ยวกับการลดทุน 
ก) เหตุแห่งการลดทุน
  กองทุนมีรายการทางบัญชีที่เป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจ่ายจาก  

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน และรายการมูลค่าสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  

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

  
ค) วันปิดสมุดทะเบียนและวันเฉลี่ยเงินคืน
 วัดปิดสมุดทะเบียน 19 มีนาคม 2557 
 วันเฉลี่ยเงินคืน 31 มีนาคม 2557 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2557ถึงวันที่31ธันวาคม2557

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,035.10 0.16 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,007.02 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,678.37 0.05 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 (Operation Fee) 37,886.70 1.20 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 
 (Market Valuation Fee) 929.56 0.03 
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Fee) 214.00 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล 
 (Dividend Payment Expense) 260.69 0.01 
หนี้สงสัยจะสูญ 18,565.80 0.59 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก           ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 588.32 0.02  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 66,165.56 2.10 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
 ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัท  
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลผลประโยชน์กองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 แล้วนั้น 
 ธนาคารขอรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีหนังสือถึงบริษัทจัดการพร้อมสำเนาเรียนถึง
ธนาคารในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ่งมีใจความสำคัญสรุปว่า การที่บริษัทจัดการได้ยินยอม
ปรับลดค่าเช่าของกองทุนให้ผู้เช่าช่วงสำหรับระยะเวลาการเช่าช่วง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 นั้น ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทจัดการใช้ดุลยพินิจใน
การปรับลดค่าเช่าไม่เป็นไปตามที่ โครงการจัดการกองทุนกำหนด อันเข้าข่ายปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
มาตรา 125 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่ม
เติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) ต้องระวางโทษตามมาตรา 282 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต. จะได้นำเสนอการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทจัดการดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ
เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป 
 นอกจากนี้ในหนังสือฉบับที่อ้างถึงดังกล่าวข้างต้นยังระบุว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้บริษัท
จัดการเสนอมาตรการเยียวยาให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนพิจารณา โดยต้องเสนอ
ข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และขอให้บริษัทจัดการ  
จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาอย่างน้อย 30 วันก่อน  
วันประชุมดังกล่าวด้วย 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
 
  
 (นางสาวสิรี จริงจิตร) 
 ผู้จัดการสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงิน
ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
และงบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูก
ต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจ
สอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม  
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการ
ดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
ณฐพร พันธุ์อุดม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน พ.ศ. 2558 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557
 
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
 หมายเหตุ บาท บาท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน พ.ศ. 2557 : 
       3,123,110,000 บาท  
       และ พ.ศ. 2556 
       : 3,123,110,000 บาท) 5, 6 2,830,000,000 3,104,000,000 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 9,987,840 37,354,177 
ลูกหนี้ - สุทธิ     8 
 จากค่าเช่า      16,259,399 17,925,009 
 จากดอกเบี้ย     285,952 405,436 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า     160,500 - 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี   9 53,060 53,060 
รวมสินทรัพย์      2,856,746,751 3,159,737,682 
   หนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     7,341,496 2,778,897 
รวมหนี้สิน       7,341,496 2,778,897 
สินทรัพย์สุทธิ      2,849,405,255 3,156,958,785 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 (หน่วยลงทุน 320,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วย  
  พ.ศ. 2557 : 9.7202 บาทต่อหน่วยและ  
  พ.ศ. 2556 : 9.8376 บาทต่อหน่วย) 10 3,110,464,000 3,148,032,000 
กำไร(ขาดทุน)สะสม   11 (261,058,745) 8,926,785 
สินทรัพย์สุทธิ เท่ากับ 8.9043 บาทต่อหน่วย คำนวณ  
 จากหน่วยลงทุนคงเหลือจำนวน 320,000,000 หน่วย 
 (พ.ศ. 2556 : เท่ากับ 9.8654 บาทต่อหน่วย คำนวณจาก 
 หน่วยลงทุนคงเหลือจำนวน 320,000,000 หน่วย)  2,849,405,255 3,156,958,785 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557

 
รายละเอียดของเงินลงทุนจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดังนี้ 
  พ.ศ.2557
   รอ้ยละ
 ราคาทนุ ราคายตุธิรรม ของราคา
 บาท บาท ยตุธิรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ5)
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง 
  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 1,516,500,000 
 สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม และงานระบบ 
  สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรม 1,526,610,000 
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
 การดำเนินธุรกิจโรงแรม 80,000,000 
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3,123,110,000 2,830,000,000 100.00 
รวมเงินลงทุน    3,123,110,000 2,830,000,000 100.00 
 
  พ.ศ.2556
   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 3,104,000,000 100.00 
รวมเงินลงทุน    3,123,110,000 3,104,000,000 100.00 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557
 
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
 หมายเหตุ บาท บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า     14 149,967,674 225,000,000 
รายได้ดอกเบี้ย     742,674 1,262,927 
รายได้อื่น       103,892 34,226 
รวมรายได้      150,814,240 226,297,153  
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 12 5,035,103 5,333,010 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 12 1,007,021 1,066,602 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 1,678,368 1,777,670 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9 372,860 10,429,737 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงแรม  37,886,703 21,185,563 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารกองทุน  1,619,715 808,385 
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8, 14 - 64,385,495 
รวมค่าใช้จ่าย     47,599,770 104,986,462  
กำไรสุทธิจากการลงทุน   103,214,470 121,310,691 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6 (274,000,000) (159,000,000)  
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (170,785,530) (37,689,309) 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557
 
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
 หมายเหตุ บาท บาท
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
 ในระหว่างปี
 กำไรสุทธิจากการลงทุน  103,214,470 121,310,691 
 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6 (274,000,000) (159,000,000) 
การลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (170,785,530) (37,689,309) 
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน  10 (37,568,000) (32,640,000) 
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 11 (99,200,000) (149,440,000) 
         (136,768,000) (182,080,000) 
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี  (307,553,530) (219,769,309) 
สินทรัพย์สุทธิต้นปี    3,156,958,785 3,376,728,094 
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี    2,849,405,255 3,156,958,785 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557
 
  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 หมายเหต ุ บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (170,785,530) (37,689,309) 
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 
 ให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน : 
  ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย  - (11,975) 
  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9 372,860 10,429,737 
  รายได้ดอกเบี้ย   (742,674) (1,250,952) 
  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6 274,000,000 159,000,000 
  ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8 - 64,385,495 
  การจำหน่ายเงินลงทุน  - 10,000,000 
  การลดลง(เพิ่มขึ้น)ในลูกหนี้  1,505,111 (3,621,963) 
  การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 9 (372,860) (107,000) 
  การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  4,562,599 (2,768,148) 
  ดอกเบี้ยรับ    862,157 920,046 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  109,401,663 199,285,931 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน  10 (37,568,000) (32,640,000) 
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 11 (99,200,000) (149,440,000) 
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (136,768,000) (182,080,000) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธ ิ  (27,366,337) 17,205,931 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  37,354,177 20,148,246 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันสิ้นปี  9,987,840 37,354,177 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557
 
1 ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
(“กองทุนรวม”) เป็นกองทุนรวม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
 กองทุนรวมได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ประเภท ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
คือ โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีช รีสอร์ท สมุย  
 กองทุนรวมจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 
25.34)  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนกองทุนรวม  
 งบการเงินได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 

 
2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังนี้ 
2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

 งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตาม
หลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 (ฉบับที่ 42 เดิม) 
เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”เป็นการเฉพาะ 
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 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบ
ของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุน ซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี 
 การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้น
ตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกองทุนไปถือปฏิบัติและต้องเปิดเผย
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับ ข้อสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3  
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย 
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ ใช้  
งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กองทุนและยังไม่ได้นำมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระ
สำคัญต่อกองทุน มีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และ  
   การร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
   ส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการ 
 ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุน 
   ขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของ 
   รายการเหล่านี้ สำหรับ 

       มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  
       เรื่อง ผลประโยชน์ของ 
       พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วง 
 ฉบับที่ 20  การผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน   
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำคัญและ

ไม่มีผลกระทบต่อกองทุน มีดังนี้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี 
   การเปลี่ยนแปลงประมาณการ  
   ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะ  
   เวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุน 
   จากรัฐบาลและการเปิดเผย 
   ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ 
   จากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
   ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
   ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
   บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงาน 
   โครงการผลประโยชน์เมื่อออก 
   จากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินใน 
   สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ 
   รุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน 
   ที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่ 
   อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 (ปรับปรุง 2557)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 (ปรับปรุง 2557)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้  
 (ปรับปรุง 2557)  เพื่อขายและการดำเนินงานที่ 
   ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่า 
 (ปรับปรุง 2557)  แหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 
 (ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

  (ปรับปรุง 2557)     - กรณีที่ไม่มี 
   ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ  
   เจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน 
 (ปรับปรุง 2557)   - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลง 
 (ปรับปรุง 2557)  สถานภาพทางภาษีของกิจการ 
   หรือผู้ถือหุ้น 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่า 
 (ปรับปรุง 2557)  ที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง 
 (ปรับปรุง 2557)  สัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน 
 (ปรับปรุง 2557)  เกี่ยวกับบริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุน 
(ปรับปรุง 2557)  เว็บไซต์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน 
 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)  ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  
   การบูรณะ และหนี้สินที่มี 
   ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลง 
 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)  ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน 
 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)  การรื้อถอน การบูรณะและ 
   การปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ 
 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  
   (ปรับปรุง 2557) 
  เรื่อง การรายงานทางการเงินใน 
   สภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟอ้รนุแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและ 
 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  การด้อยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง 
 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)  อสังหาริมทรัพย์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด 
   ให้เจ้าของ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)  

 
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้ดังนี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง สัญญาประกัน 
 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึง
สัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม 

 
ผู้บริหารของกองทุนรวมได้ประเมินและเห็นว่า การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม่ การ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินใหม่และการตีความมาตรฐาน 
การบัญชีใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินที่นำเสนอ 

 
2.3 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดำเนินธุรกิจโรงแรมแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา มูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ได้มาจากการประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนจะจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินทุก 2 ปีนับ
แต่วันที่มีการประเมินค่าเพื่อซื้อและเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทานการ
ประเมินค่าทรัพย์สินทุก 1 ปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว  
 รายการกำไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่มีการ
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงมูลค่ายุติธรรม สำหรับมูลค่ายุติธรรมของพันธบัตร
คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ ไทยตามลำดับ ดังนี ้
(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอ

ซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง  
 สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุ  
ต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ  
90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับ
ตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน  
 รายการกำไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนจะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น 

 
2.4 การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว

กรณีที่กองทุนรวมเป็นผู้ให้เช่า 
 สินทรัพย์ที่ ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานแสดงรวมอยู่ ในเงินลงทุน  
ในอสังหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาการ
ให้เช่าและเงื่อนไขของสัญญา 

 
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝาก
ธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ที่กำหนด (เงินฝากประจำ) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินอื่น และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน และรายการเทียบ
เท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับ
จากวันที่ได้มา 
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2.6 ลูกหนี้
 ลูกหนี้ค่าเช่ารายเดือนแสดงตามรายงานคำนวณค่าเช่า ซึ่งใช้วิธีการและอัตรา
ตามที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารและสัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ ์ 
 ลูกหนี้ค่าเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วย
จำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทาน  
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีของลูกหนี้ค่าเช่าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ค่าเช่า หนี้สูญที่
เกิดขึ้นจะรับรู้ ไว้ในกำไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
2.7 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุน  
ครั้งแรก เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหน่วยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะทยอยตัด
จำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

 
2.8 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
คงค้าง 

 
2.9 ภาษีเงินได้

 กองทุนรวมนี้ เป็นกองทุนรวมที่ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใน  
ประเทศไทย จึงไม่ได้บันทึกภาษีเงินไดน้ิติบุคคลไว้ในงบการเงินนี้ 

 
2.10การแบ่งปันส่วนทุน

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

 
การลดทุน  
 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี 
ดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนรวมมีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

และ/หรือ 
(ข) อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลด

ลงจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน และ/หรือ 
(ค) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอย  

ตัดจ่าย  
 หากบริษัทจัดการกองทุน ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
 

3 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
 ในการจัดทำงบการเงิน กองทุนรวมไม่มีรายการที่เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของ
ประมาณการบัญชีที่สำคัญข้อสมมติฐานหรือการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัย
สำคัญเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินด้วยจำนวนที่เป็น
สาระสำคัญในปีบัญชีถัดไป 

 
4 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

 วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวม เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน  
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ 
หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 
5 เงินลงทุน

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

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ท สมุย และระบบสาธารณูปโภคจากบริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง 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 

 
 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 
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2) สัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช 
รีสอร์ท สมุย จากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท   

 กองทุนได้เข้าทำสัญญาเช่าช่วงที่ดิน อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท 
สมุย ระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจ
โรงแรมกับบริษัท เซ็นทรัลสมุย โฮเต็ลแมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันแห่งหนึ่ง เพื่อการดำเนินการโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ท 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. 2557 กองทุนได้ให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งกองทุนได้ปรับเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมรวมจำนวน 2,830 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 3,104 ล้าน
บาท) และรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจำนวน 274 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 
159 ล้านบาท) 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 

 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
 เงินต้น อัตราดอกเบี้ย เงินต้น อัตราดอกเบี้ย
 บาท ร้อยละต่อปี บาท ร้อยละต่อปี 
  ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)  
   ออมทรัพย์   8,802,303 0.375 6,187,363 0.63 
  ธนาคารซิตี้แบงค์เอ็น.เอ.  
   ออมทรัพย์   622,332 1.20 28,041,252 1.93 - 2.20 
  ธนาคารยูโอบีจำกัด(มหาชน) 
   ออมทรัพย์   561,305 1.70 3,123,562 2.00 - 2.20 
  ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)  
   กระแสรายวัน  1,900 ไม่มี 2,000 ไม่มี 
  รวม     9,987,840  37,354,177 

 
8 ลูกหนี้-สุทธิ
 
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท  

ลูกหนี้จากค่าเช่า   16,259,399 82,310,504 
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย   285,952 405,436 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 14)  - (64,385,495) 
ลูกหนี้ - สุทธิ    16,545,351 18,330,445 

 
9 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
   บาท

ณวันที่1มกราคมพ.ศ.2557 
ราคาทุน      73,708,722 
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม   (73,655,662) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ   53,060  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557 
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ   53,060 
เพิ่มขึ้น      372,860 
หัก ค่าตัดจำหน่าย   (372,860) 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ   53,060 
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         บาท
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557  
ราคาทุน      74,081,582 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม   (74,028,522) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ   53,060 
 

10 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 มูลค่า พ.ศ.2557  พ.ศ.2556
 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  9.8376 320,000,000 3,148,032,000 320,000,000 3,180,672,000 
หัก คืนมูลค่าหน่วยลงทุน  - (37,568,000) - (32,640,000) 
ณวันที่31ธันวาคม 9.7202 320,000,000 3,110,464,000 320,000,000 3,148,032,000 

 
 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนได้มีมติให้ลดทุนเป็น
จำนวน 37.57 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ลงหน่วยละ 0.1174 บาท จากเดิม 
9.8376 บาท เหลือ 9.7202 บาท 
 

11 เงินปันผล 
ปีพ.ศ.2557
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทาราเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  
มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.1200 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
38.40 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2557  
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทาราเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.095 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30.40 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2557 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทาราเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.095 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30.40 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2557 

 
ปีพ.ศ.2556 
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทาราเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.2790 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
89.28 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2556  
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทาราเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มี
มติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.1450 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 46.40 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2556  
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทาราเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 มี
มติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.0430 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 13.76 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2556  

  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท

กำไรสะสม  
ยอดคงเหลือณวันที่1มกราคม  8,926,785 196,056,094 
หัก การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานระหว่างปี  (170,785,530) (37,689,309) 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  (99,200,000) (149,440,000) 
ยอดคงเหลือณวันที่31ธันวาคม  (261,058,745) 8,926,785 
 

12 ค่าใช้จ่าย
 บริษัทผู้จัดการกองทุนรวมจะคิดค่าธรรมเนียมในการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนดังต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมในการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาทต่อปี 
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่า

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

 
13 เครื่องมือทางการเงิน

 กองทุนรวมต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและมูลค่ายุติธรรม 

 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 
สินทรัพย์ทางการเงินที่อาจทำให้กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ อัตราดอก
เบี้ยของเงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่ง
อาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวม ความเสี่ยงด้านการให้
สินเชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บค่าเช่า 

 
มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือ
ชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในการ
พิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน กองทุนรวมมีการ
พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้สิน ซึ่งราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 และ พ.ศ. 2556 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
 

14 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมหมายถึงบุคคลและกิจการที่มีอำนาจ
ควบคุมกองทุนรวมถูกควบคุม โดยกองทุนรวมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
รวมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และ
กิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและ  
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกองทุนรวม ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงาน
ของกองทุนรวม และสมาชิกในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวม 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวม
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 

 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
ก) การซื้อเงินลงทุน
  กองทุนรวมได้ลงทุนในสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาเช่าอาคารโรงแรม  

เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และระบบสาธารณูปโภคกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งเป็นกิจการภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่เดียวกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5  

ข) งบแสดงฐานะการเงิน 
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท

เงินฝากธนาคาร
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  8,802,303 6,187,363 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  1,900 2,000 

ลูกหนี้จากค่าเช่า-สุทธิ(หมายเหตุ8)  
 บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด  16,259,399 17,925,009 
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  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  1,007,020 173,912 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  1,678,368 289,853 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด  5,035,103 869,558 

 
ค) รายได้ค่าเช่า
  ในระหว่างปีกองทุนมีรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ 

บีช รีสอร์ท สมุย พร้อมเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่บริษัท 
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล แมนเนจเมนท์ จำกัด  
 รายได้ค่าเช่า 149.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 225 ล้านบาท)  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้รับ
จดหมายลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 จากบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ 
จำกัด (“เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล”) แสดงความจำนงขอใช้สิทธิชำระค่าเช่าในจำนวนร้อยละ 
100 ของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายตามสิทธิตาม  
ข้อ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ฉบับ
ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 (“สัญญาเช่าช่วง”)  
 ภายหลังจากที่ ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทจัดการได้พิจารณาถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้ประชุมร่วมกับ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล เพื่อพิจารณายืนยันข้อ
เท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงได้ร่วมกันแต่งตั้งบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ 
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาสภาวะตลาดของโรงแรมบนเกาะสมุย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550 ถึงปี พ.ศ. 2555 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นแก่กองทุนรวมเกี่ยวกับเหตุการณ์  
ดังกล่าวและสภาวการณ์ของการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงกองทุนรวมได้แต่งตั้งที่
ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ เซ็นทรัล
สมุยโฮเต็ล และกองทุนรวม นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้นำเสนอข้อเท็จจริงดังกล่าว  
ต่อคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย  
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากรายงาน
สภาวะตลาดของโรงแรมบนเกาะสมุยจากบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) 
จำกัด และความเห็นทางกฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ประกอบกับคำชี้แจง
ของ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล โดยได้มีความเห็นในเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็น
กรณีสุดวิสัยที่เกิดขึ้นชั่วคราวตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วงและเหตุการณ์ดังกล่าวมิใช่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไป 
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 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของกองทุนได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่า เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ขอใช้สิทธิตามข้อ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง เพื่อปรับลดอัตราค่า
เช่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัยสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยอัตราค่าเช่าใหม่มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล 
(“EBITDA”) ที่คำนวณได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม ต่อมากองทุนออกจดหมายลง
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 อนุญาตให้ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ใช้สิทธิดังกล่าว จาก
การใช้สิทธิดังกล่าว เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล จึงชำระค่าเช่าจำนวน 149.97 ล้านบาท 
สำหรับค่าเช่าสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งลดลงจากรายได้ค่าเช่าคงที่เดิมที่กำหนดไว้ ในหนังสือ  
ชี้ชวนจำนวน 18.57 ล้านบาท  
 บริษัทจัดการได้รับจดหมายลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 จากเซ็นทรัลสมุย
โฮเต็ลเพื่อขอใช้สิทธิตามคำมั่นให้สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงระหว่างกองทุน และ
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุด
ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 ต่อมาในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 บริษัทจัดการ
ได้แจ้งให้เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลทราบว่ากองทุนและเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลต้องร่วมกันตกลง
อัตราค่าเช่าคงที่ ใหม่ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงซึ่งในการขอใช้สิทธิการต่ออายุ
สัญญาเช่าช่วงของเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลในครั้งนี้ บริษัทจัดการได้ยืนยันอัตราค่าเช่าใหม่
ให้เป็นไปตามอัตราค่าเช่าเดิมตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าช่วงและหนังสือชี้ชวนการ
เสนอขายหน่วยลงทุน แต่เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลเห็นว่าควรใช้อัตราค่าเช่าจำนวนเท่ากับ
ร้อยละ 100 ของ EBITDA ตามที่เคยได้ชำระในปีก่อน ดังนั้นบริษัทจัดการและ
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล จึงยังไม่สามารถตกลงอัตราค่าเช่าใหม่ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างการตกลงอัตราค่าเช่าใหม่นั้น บริษัทจัดการขอเสนอให้เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลเป็น
ผู้เช่าช่วงเป็นการชั่วคราวซึ่งในระหว่างนี้เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลได้ชำระค่าเช่าให้แก่
กองทุนด้วยจำนวนค่าเช่าเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA  
 อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการได้จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้ความเห็นทาง
กฎหมายเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าโรงแรมในระหว่างที่ไม่มีสัญญาเช่าช่วงที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ความเห็นว่ากรณีที่ไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
มิได้เป็นการให้สิทธิ CSHM ชำระค่าเช่าในอัตราร้อยละ 100 ของ EBITDA เมื่อ
พิจารณาประกอบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3691/2535 ซึ่งศาลกำหนดค่าเสียหายใน
ระหว่างการครอบครองทรัพย์ที่เช่าอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการทำสัญญาเช่าใหม่ภาย
หลังจากที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงในจำนวนเท่ากับค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่สิ้นสุดลง 
กองทุนจึงมีสิทธิที่จะแจ้งให้ CSHM ทราบว่าอัตราค่าเช่าช่วงโรงแรมต้องเป็นไปตาม 
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สัญญาเช่าช่วงที่มีผลบังคับอยู่ถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ดี หาก
กองทุนยอมรับเงินค่าเช่าช่วงที่ CSHM ชำระในอัตราร้อยละ 100 ของ EBITDA โดย
ไม่มีข้อโต้แย้ง หรือ ทักท้วงใดๆ CSHM ย่อมจะมีข้อต่อสู้ในทางกฎหมายว่า กองทุน
ยินยอมรับคำเสนอชำระเช่าช่วงโรงแรม ในอัตราร้อยละ 100 ของ EBITDA โดย
ปริยาย ดังนั้นในเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2557 กองทุนจึงได้ออกหนังสือ
ทวงถามการชำระค่าเช่าให้ครบถ้วนตามอัตราที่ระบุไว้ในอัตราเช่าช่วงเดิม  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการเจรจาเกี่ยวกับอัตราค่าเช่า
ใหม่ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด กองทุนจึงรับรู้รายได้ค่าเช่าตามจำนวนเงินที่จะได้รับชำระจาก
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การวัดมูลค่าของรายได้ซึ่งระบุว่า
กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ 
ซึ่งจำนวนดังกล่าวอาจแตกต่างจากค่าเช่าใหม่ที่ตกลงกันในภายหลัง 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

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

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์
โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซน็ทารา

สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2557ถงึวนัที่31ธนัวาคม2557
 

ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com  
หรอืที ่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 20 21 22 รวม
บาท/หน่วย 0.279 0.145 0.043 0.12 0.095 0.095 4.1472 
วันจ่ายเงินปันผล 8/3/56 14/6/56 11/9/56 17/6/57 18/9/57 17/12/57  
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ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 กันยายน 2551 
มูลค่าโครงการ 3,110.46 ล้านบาท ณ เดือนตุลาคม 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 
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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 กรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ 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 เมื่อวันที่ 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. นายปรีดี ดาวฉาย  ประธานกรรมการ 
2. นายจงรัก รัตนเพียร  ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
5. นางนพวรรณ เจิมหรรษา กรรมการ 
6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  

ผู้บริหารระดับสูง
 1.นายจงรัก รัตนเพียร  ประธานกรรมการบริหาร 
 2.นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 3.นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4.นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ  รองกรรมการผู้จัดการ 
5.นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา  รองกรรมการผู้จัดการ 
6.นายนาวิน อินทรสมบัติ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
7.นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
8.นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
9.นายเขมชาติ สุวรรณกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
10.นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 
 




