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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2558 สำหรับ  
การดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
ภายใต้การจัดการของบริษัท ประจำงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงานประจำปีฉบับนี้ประกอบด้วย   
รายละเอียดการลงทุนของกองทุน รายงานผลการดำเนินการและรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน 
รวมทั้งงบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ในรายงานประจำปีฉบับนี้ยัง  
จะได้นำเสนอข้อมูลสภาวะตลาดของโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมุย เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูล
สภาวะของธุรกิจดังกล่าวโดยรวมในปี 2558 ที่ผ่านมาอีกด้วย  
 ปี 2558 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.3 ใน  
ไตรมาสสี่ แต่โมเมนตัมของการฟื้นตัวยังคงอ่อนแรงลงเหลือร้อยละ 0.3 ในไตรมาสนี้ จากร้อยละ 
1.1 ในไตรมาสก่อน มีการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุน ส่วนการลงทุนภาครัฐเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น
ในปลายไตรมาส โดยการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนมีนาคมได้ถึงเกือบร้อยละ 10 ของงบประมาณ
เทียบกับร้อยละ 3-5 ต่อเดือนในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ สะท้อนความพยายามของ
ภาครัฐพยายามเร่งการเบิกจ่ายออกมาให้เร็วขึ้นเพื่อประคองการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศที่
อ่อนแรง นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการเงิน ยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง  
เพิ่มเติมอีกร้อยละ 0.25 ลงมาที่ร้อยละ 1.75 เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวอีกทางหนึ่งในสภาวะที่
แรงกดดันเงินเฟ้อติดลบเป็นผลจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลง นอกจากนี้ การส่งออกยังคง  
ไม่สดใสเช่นเดียวกับภูมิภาค ท่ามกลางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ตกต่ำตามราคาน้ำมัน รวมทั้งสหภาพยุโรปตัดสิทธิประโยชน์ที่ ให้กับสินค้าไทยหลายรายการ 
อย่างไรก็ตาม มูลค่านำเข้าหดตัวมากกว่าส่งออก ผลจากการนำเข้าเชื้อเพลิงหดตัวกว่าร้อยละ 40 
ผลจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงแรง ทำให้การส่งออกสุทธิยังคงเกินดุล จะยังเป็นตัวช่วยการขยายตัว
ของเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับไตรมาสก่อน และยังส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 32.54 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม  
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 จากปีก่อน ชะลอลงจากร้อยละ 3.0 ใน
ไตรมาสแรก แต่มีการขยายตัวร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน ซึ่งการฟื้นตัวยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ 
และเปราะบาง ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญ 
ขณะที่ภาคครัวเรือนยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายโดยชะลอการซื้อสินค้าคงทน แต่สินค้าไม่คงทน
และบริการยังเติบโตได้ เนื่องจากจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และสถาบันการเงินระมัดระวังการ
ปล่อยสินเชื่อหลังหนี้ครัวเรือนในระดับสูงเป็นข้อจำกัด ขณะที่การส่งออกยังคงติดลบสอดคล้องกับ
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ภูมิภาคตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง โดยเฉพาะยุโรปที่มีความเสี่ยงจากปัญหา  
หนี้สินของกรีซและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมทั้งราคาสินค้าส่งออกไม่สดใสตามราคา
น้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี พิจารณาจากดุล
บัญชีเดินสะพัดที่ยังคงเกินดุลอย่างต่อเนื่อง เหตุจากราคาน้ำมันร่วงลงแรง และอุปสงค์ในประเทศ
ชะลอตัว ส่งผลให้เงินบาทยังคงแข็งค่ากว่าภูมิภาคซึ่งส่งผลกระทบกับความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้าไทยบางส่วน ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงอีกร้อยละ 0.25 ในการประชุมช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นครั้งที่สองในปีนี้มาที่ร้อยละ 1.5 
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงต่อการเติบโตมากขึ้น ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ติดลบ  
ต่อเนื่องจากต้นปีเหตุจากราคาน้ำมันโลกที่ทรงตัวในระดับต่ำต่อเนื่องเพื่อประคองการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ชัดเจนมากขึ้นหลังจากเงินบาทค่อนข้างแข็งเมื่อเทียบกับค่าเงินอาเซียนโดยไตรมาสสองเงินบาท
อ่อนค่าลงร้อยละ 3.8 จากไตรมาสแรก มาปิดที่ 33.77 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า 
ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด ด้วยแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยว และการค้า
ชายแดนที่ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน รายได้เกษตรกรและผลผลิต
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกยังซบเซา ผลจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีนจะส่งผลต่อการส่งออกและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับจีนมีการปรับระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนให้อ่อนค่าลง รวมทั้งความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเป็นครั้งแรก
ในรอบ 9 ปีหลังเศรษฐกิจสหรัฐมีการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ฉุดให้ค่าเงินตลาดเกิดใหม่รวมทั้งเงินบาท
อ่อนค่าลงและมีความผันผวนตาม โดยในช่วงไตรมาสสามเงินหยวนจีนอ่อนค่าลงร้อยละ 2.4 มา
ปิดที่ 6.35 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 7.5 มาปิดที่ 36.4 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่งจัดว่าอ่อนค่าปานกลางเมื่อเทียบกับค่าเงินอาเซียนที่อ่อน
ค่าลงร้อยละ 3 - 16 ในช่วงเวลาเดียวกัน ต่อมาทางการจีนยืนยันจะดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้มี
เสถียรภาพมากขึ้น พร้อมกับมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ทำให้ตลาดคลายความกังวลต่อ
ภาวะสงครามค่าเงินและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนลงบ้าง ส่วนในประเทศ มีปัจจัยลบจากเหตุ
ลอบวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคม เข้ามาส่งผลกระทบต่อความเชื่อ
มั่นต่อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและอุปสงค์ในประเทศเพียงระยะสั้น นอกจากนี้ ในเดือน
กันยายน รัฐบาลใหม่มีการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผ่านทางด้านเศรษฐกิจ
ฐานรากมูลค่ากว่าแสนล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและย่อม พร้อมกับจะ
เดินหน้าแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อปรับระบบคมนาคมของประเทศและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภายใน
ประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสำคัญ ผลจากแรงกระตุ้นทางการคลังได้เข้ามา
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณใหม่ โดยมีการเร่งการใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 จากปีก่อน ประกอบกับการใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นทั้งในกลุ่มสินค้าจำเป็นถึงสินค้าคงทน 
ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ทยอยออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ส่งผลให้  
ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับดีขึ้นเป็นเดือนที่สาม และปัจจัยชั่วคราว
จากการเร่งซื้อรถยนต์ และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปี นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยว  
ที่ฟื้นตัวดีขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สาม หลังเกิดเหตุระเบิดในกทม. ช่วยให้ดุลบริการและเงินโอน
กลับมาเกินดุล ประกอบกับการหดตัวของการนำเข้าที่มากกว่าการส่งออกผลจากอุปสงค์ในประเทศ
ที่อ่อนแรงและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอันเป็นผลจากอุปทานส่วนเกินในตลาดโลก ยังผลให้ดุลบัญชี
เดินสะพัดไตรมาสสี่เกินดุลสูงถึง 1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อรวมทั้งปี ดุลบัญชีเดินสะพัดเกิน
ดุลสูงถึง 3.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8 ของจีดีพี ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
ช่วยให้เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งได้ช่วยลดทอนผลกระทบจาก  
เงินทุนไหลออกในช่วงครึ่งปีหลังที่ตลาดมีความกังวลต่อการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเป็น  
ครั้งแรกในรอบ 5 ปีในช่วงปลายปีพร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยในระยะ  
ต่อไป ทำให้ตลาดคลายความกังวลลงบ้างกว่าช่วงไตรมาสสาม ซึ่งเป็นช่วงที่เงินบาทอ่อนค่ามากสุด
ในปีนี้ เงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเดือนกันยายน มาปิดที่ 36.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
ณ สิ้นเดือนธันวาคม  
 ในปี 2558 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย มีจำนวน 29.88 ล้านคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.44 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการ
เติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำและสถานการณ์ภายในประเทศที่สงบลงอย่างรวดเร็วจากเหตุ
ระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ รวมถึงการเปิดตัวโครงการท่องเที่ยววิถีไทย ซึ่งช่วยกระตุ้นการ
เติบโตของภาคการท่องเที่ยวของไทยได้ในอัตราที่สูง โดยสัญชาติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถือว่า  
มีบทบาทสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยสัญชาติหนึ่ง คือนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งในปี 2558 นั้น นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย 
เติบโตกว่าร้อยละ 71 ในขณะที่นักท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรป มีการหดตัวกว่าร้อยละ 8.65 ซึ่งมา
จากการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินมาทางประเทศไทย เนื่องจากผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจของรัสเซีย  
 สำหรับสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทาราภายใต้การจัดการของบริษัทในปี 2558 ที่ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน  
และอาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่   
31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 2,459.92 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ   
7.6872 บาท โดยในรอบการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 
กองทุนรวมมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 113.39 ล้านบาท ทั้งนี้มีรายการขาดทุนที่ยังไม่
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เกิดขึ้นจริงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินลดลง จำนวน 404.00 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมมี
สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลงในรอบการดำเนินงานนี้ จำนวน 290.61 ล้านบาท  
 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้
บริการที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 
 

รายงานของบรษิทัจดัการเกีย่วกบัสภาวะตลาดการทอ่งเทีย่วของไทยและบนเกาะสมยุปี2558
 
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย
 ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 29,881,091 คน ขยายตัว
ร้อยละ 20.44 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย 
จำนวน 24,809,683 คน โดยถึงแม้ว่า ในปี 2558 จะมีเหตุการณ์ทั้งจากภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศที่สำคัญที่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยว เช่น เหตุแผ่นดินไหวที่เนปาล การระบาดของไวรัส
เมอร์ในเกาหลี เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ และเหตุก่อการร้ายในปารีส แต่การเติบโตของ
สายการบินต้นทุนต่ำ และสถานการณ์ภายในประเทศที่สงบอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปิดตัว
โครงการท่องเที่ยววิถีไทย ช่วยกระตุ้นการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวของไทยได้ในอัตราที่สูง 
 

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและอัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี2550-2558












 
	 ที่มา	:	กรมการท่องเที่ยว	
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 หากจำแนกนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยตามสัญชาติ พบว่า ในปี 2558   
นักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออก อเมริกา และเอเชียใต้เติบโตต่อเนื่อง โดยมีการขยายตัวกว่า
ร้อยละ 71 ของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งมีอิทธิพลต่อขนาดและทิศทางการเติบโตของนักท่องเที่ยว
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกตลอดทั้งปี ในขณะที่การเติบโตของนักท่องเที่ยวภูมิภาคอเมริกาและเอเชีย
ใต้ เป็นผลจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกประเทศในภูมิภาคนั้น อย่างไรก็ตาม นักท่อง
เที่ยวภูมิภาคยุโรป ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย หดตัวกว่า
ร้อยละ 8.65 จากการลดลงอย่างมากของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ที่ ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2558 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยลดลงมากถึงร้อยละ 44.97 เมื่อเทียบกับปี 2557 นอกจากนี้สำหรับนักท่องเที่ยว
ภูมิภาคอื่น เช่น ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และแอฟริกา เติบโตผันผวนจากหลายปัจจัย เช่น   
การปรับฐานนักท่องเที่ยวจากปีก่อนหน้า ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และราคาที่ต่ำกว่าของแหล่ง
ท่องเที่ยวบางแห่งในต่างประเทศ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินรวมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวออสเตรเลีย  
ที่เดินทางไปเที่ยวเกาะบาหลีเมื่อเทียบกับเกาะภูเก็ต ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยว
ออสเตรเลียของไทยหดตัวร้อยละ 3 ในปี 2558  
 นักท่องเที่ยวจีน ถือว่ามีความสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย โดยตั้งแต่ปี 2555   
เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวชาวจีนมีจำนวนสูงมากเป็นอันดับที่ 1 ของไทยอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ  
ปี 2558 แม้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะหดตัวค่อนข้างมากในช่วงครึ่งแรกของปี แต่ฟื้นตัวได้  
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับที่ 1 ของ  
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยว และได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับที่ 5 ของ  
นักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้  
ภาคการท่องเที่ยวไทยมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากนัก  
ท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีลักษณะที่สำคัญ คือการอ่อนไหวต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ โดยจะลดลงอย่างรุนแรงเมื่อมีเหตุการณ์มากระทบ และจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
เมื่อเหตุการณ์สิ้นสุด 
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จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย(แบ่งตามเชื้อชาติ)

ในช่วงปี2550-2558











 
	 ที่มา	:	กรมการท่องเที่ยว	

 
 
รายได้จากการท่องเที่ยวไทย
 ในปี 2558 รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่า 1,447,158.05 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากนัก
ท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด ซึ่งมีมูลค่า 759,583.60 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ 
ภูมิภาคยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลำดับ และเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 
23.39 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นยุโรปซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ที่รายได้หดตัวตามการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว
รัสเซียโดยลดลงที่ประมาณร้อยละ 3.75 ในปี 2558 และจากข้อมูลสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 
เดือนธันวาคม 2558 ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าการจับจ่าย
ใช้สอยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยในปี 2558 นักท่องเที่ยวชาวจีนมีจำนวน
มากถึง 7,934,791 คน สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยถึง 376,001.37 ล้านบาท คิดเป็น 
47,385.18 บาทต่อคน ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 43,116.14 บาทต่อคน (ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.9%) 
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่าโดยคิด
เป็นร้อยละ 5.36% (จาก 68,871.91 บาทต่อคนในปี 2557 มาเป็น 72,565.12 บาทต่อคน) โดยมี
ปัจจัยหลักที่สำคัญคือการปรับตัวลดลงของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 
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รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและอัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี2550-2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 ที่มา	:	กรมการท่องเที่ยว	

 
 
สรุปจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวปี2558P 
 Countryof NumberofArrivals TourismReceipts(Mil.Baht)

 Nationality 2015P 2014 %  2015P 2014 %  
East Asia 19,871,773 14,603,825 +36.07 759,583.60 504,208.13 +50.65 
Europe 5,629,122 6,161,893 -8.65 408,447.94 424,381.34 -3.75 
The Americas 1,235,095 1,099,709 +12.31 90,181.38 77,860.86 +15.82 
South Asia 1,403,977 1,239,183 +13.30 61,268.20 49,993.85 +22.55 
Oceania 921,355 942,706 -2.26 70,992.02 67,033.79 +5.90 
Middle East 658,129 597,892 +10.07 46,310.83 39,355.65 +17.67 
Africa 161,640 164,475 -1.72 10,374.08 9,964.55 +4.11  
GrandTotal 29,881,091 24,809,683 +20.44 1,447,158.051,172,798.17 +23.39

 
หมายเหตุ	:	P	=	Preliminary	(ข้อมูลเบื้องต้น)	

ที่มา	:	สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	และกรมการท่องเที่ยว	
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จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะสมุย
 จากการวิเคราะห์สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศ พบว่า จำนวนเที่ยวบินเข้า-ออกเกาะสมุย 
มีทั้งสิ้น 24,260 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.78 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 22,719 เที่ยวบิน ส่งผล
ให้จำนวนผู้ โดยสารที่เดินทางมาเกาะสมุยเพิ่มขึ้นจาก 1.93 ล้านคนในปี 2557 เป็น 2.05 ล้าน
คนในปี 2558 หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 6.40 ซึ่งเป็นผลจากการที่กรมการบินพลเรือนได้
อนุมัติในช่วงปลายปี 2557 ให้สนามบินสมุยสามารถรับเที่ยวบินเข้า-ออกเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 36 
เที่ยวบิน เป็นวันละ 50 เที่ยวบิน 
 

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศ,เกาะสมุย2548-2558
 
 Year Movements %Change(YoY) Passenger %Change(YoY) 

2548 17,373 16.27% 1,240,371 22.75% 
2549 17,845 2.72% 1,323,615 6.71% 
2550 17,530 -1.77% 1,302,432 -1.60% 
2551 17,607 0.44% 1,365,134 4.81% 
2552 15,726 -10.68% 1,412,241 3.45% 
2553 19,240 22.35% 1,534,620 8.67% 
2554 19,855 3.20% 1,610,122 4.92% 
2555 22,090 11.26% 1,863,876 15.76% 
2556 22,529 1.99% 2,020,515 8.40% 
2557 22,719 0.84% 1,927,978 -0.05% 
2558 24,260 6.78% 2,051,289 6.40% 

 
ที่มา	:	กรมการบินพลเรือน	

 
อุปทานของโรงแรมบนเกาะสมุย
 ในส่วนของอุปทานโรงแรมบนเกาะสมุยในช่วงสองปีที่ผ่านมา ธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุยใน
กลุ่ม First class (อัตราค่าห้องพัก (ADR) ระหว่าง 4,000-10,000 บาท/ห้อง/คืน) ซึ่งเป็นกลุ่มของ
โรงแรมในระดับเดียวกันกับโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เปิดบริการเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 
268 ห้อง โดยเฉพาะบริเวณหาดเฉวง และหาดบ่อผุด ทำให้ส่งผลต่อการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
บนเกาะสมุย ซึ่งรวมถึงการแข่งขันของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ทั้งในด้านของ
อัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) และอัตราค่าห้องพัก (ADR) ทำให้ ไม่สามารถปรับราคา  
ค่าบริการห้องพักเฉลี่ยรายวัน ขึ้นได้ ไม่มากนัก 
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แนวโน้มการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยในปี2559
 จากข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสมุย ในสองปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าจำนวนเที่ยวบิน  
เข้า-ออก และจำนวนผู้ โดยสารที่เดินทางมายังเกาะสมุยเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 มีแนวโน้มการ
เติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย และสมุย เช่นกัน โดยปัจจัยสนับสนุน
หลักมาจากการที่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้มีการลงนามความร่วมมือการทำเที่ยวบินร่วม 
(Codeshare) ในเส้นทางบินร่วมกับสายการบินต่างประเทศทั้งสิ้น 19 สายการบิน ในปี 2558 
โดยการใช้รหัสร่วมกันแบบ Codeshare นั้น เป็นการร่วมมือระหว่างสายการบินในด้านการขาย
และการตลาด เนื่องจากสายการบินแต่ละสายมีขอบเขตบริการของตนเองจำกัด ทำให้ ไม่สามารถ
ทำการบินได้ด้วยตนเองไปยังจุดหมายทุกแห่งที่ผู้ โดยสารต้องการได้ จึงให้การร่วมมือกันแบบ 
Codeshare เพื่อส่งต่อผู้ โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง ทำให้ผู้ โดยสารเกิดความสะดวกในการ
เดินทาง ซึ่งรวมถึงการเดินทางมายังเกาะสมุยที่ง่ายขึ้น แนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่าง
ชาตินี้ ทำให้ธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวอย่างมาก 
 อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจโดยบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2558 
พบว่า มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพร้อมเข้าสู่ตลาดในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า ประมาณ 
1,434 ห้อง โดยในจำนวนนี้ โรงแรมกลุ่มที่เป็น First class ที่จะเข้าสู่ตลาดมีทั้งสิ้น 760 ห้อง ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมบริเวณเกาะสมุยในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม 
 

อุปทานห้องพักบนเกาะสมุยในอนาคต(ข้อมูลณไตรมาสที่4ปี2558)
 
 NameofHotel Location Noof Startof
   Rooms Operations
Luxury(ADRsofoverTHB10,000orapproxUSD300)
JW Marriott Samui Koh Samui (Laem Set) 120 N/A 
Total  120
First-class(ADRsofTHB4,000-10,000orapproxUSD125-300)
Movenpick Resort & Spa Mae Nam Beach Koh Samui (Mae Nam) 80 2017 
Kantary Hotel Koh Samui 100 N/A 
Hotel by Club Koh Samui Development Koh Samui (Chaweng Noi) 250 N/A 
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  760
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 NameofHotel Location Noof Startof
   Rooms Operations
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 
Holiday Inn Bo Phut Koh Samui (Bo Phut) N/A 2018 
Total  554
Economy(ADRsoflowerthanTHB2,000orapproxUSD60)
- - - - 
Total  -
GrandTotal  1,434 
ที่มา	:	CBRE	Research	&	Consulting	Services	

 
ผลการดำเนินงานของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย
 ผลการดำเนินงานของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ในปีที่ผ่านมา มีอัตราการ
เติบโตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และอยู่ในระดับที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรง 
โดยที่การเติบโตเป็นผลมาจากอัตราค่าเช่าเฉลี่ย (Average Room Rate) ในปี 2558 อยู่ที่ 4,423 
บาทต่อห้องต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 4,184 บาทต่อห้องต่อวันในปี 2557 ในขณะที่อัตราการเข้าพัก 
(Occupancy Rate) ปี 2558 อยู่ในระดับเดียวกับปี 2557 ที่ร้อยละ 83.71 ทำให้รายได้ต่อห้องพัก 
(REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลี่ยปี 2558 อยู่ที่ 3,733 บาทต่อห้องต่อวัน สูงกว่า 3,530 บาทต่อ
ห้องต่อวัน ในปี 2557 
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อัตราค่าห้องพัก,อัตราการเข้าพักและอัตราRevPar
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุยในช่วงปี2555-2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา	:	Centara	Grand	Beach	Resort	Samui	

 
 

อัตราค่าห้องพัก,อัตราการเข้าพักและอัตราRevParปี2558
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย(CentaraGrandBeachResortSamui)

และโรงแรมคู่แข่ง
 
   Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

 Average Occupancy CGBR 83.5% 90.1% 92.8% 92.0% 79.2% 83.5% 94.2% 92.9% 90.9% 70.2% 53.7% 81.5% 

 Rate (%) Peers 75.2% 90.1% 82.3% 73.1% 71.6% 71.7% 90.9% 89.6% 85.3% 64.4% 65.9% 74.8% 

 Rate CGBR 6,051 5,698 4,217 4,138 3,788 3,708 4,583 4,707 3,641 3,748 3,647 5,153 

 (Baht/Room/Day) Peers 5,656 5,336 4,833 4,248 3,795 3,497 4,721 5,327 3,871 3,756 3,608 5,648 

 RevPar CGBR 5,050 5,132 3,913 3,808 2,999 3,097 4,317 4,375 3,311 2,632 1,960 4,199 

 (Baht/Room/Day) Peers 4,321 4,812 3,997 3,234 2,751 2,592 4,283 3,830 2,649 1,952 1,898 3,349 
 
ที่มา	:	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	บีช	รีสอร์ท	สมุย	
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ
เซ็นทารา
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวม”) 
ได้เข้าลงทุนในอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย (“โรงแรมเซ็นทารา   
แกรนด์”) โดยการเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี และได้จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว โดยการ  
ให้บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด (“เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล”, “ผู้เช่าช่วง”) เป็นผู้เช่า
ช่วงโรงแรมดังกล่าว ตามสัญญาเช่าช่วงโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ระหว่างกองทุนรวมและ
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2551 (“สัญญาเช่าช่วง”) โดยมีกำหนดระยะเวลา
การเช่า 3 ปี และกองทุนรวมตกลงให้คำมั่นให้สิทธิการเช่าแก่เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลอีกคราวละ 3 ปี
นับจากวันที่ครบระยะเวลาการเช่า โดยเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลจะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันครบระยะเวลาการเช่า ในกรณีที่มีการขอใช้สิทธิ
ตามคำมั่น หรือมีการทำสัญญาเช่าขึ้นใหม่ กองทุนรวมและเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลตกลงจะเจรจา  
ร่วมกันเพื่อให้ค่าเช่าคงที่ ถือเป็นค่าตอบแทนส่วนใหญ่ที่กองทุนรวมจะได้รับภายใต้สัญญาเช่าช่วง 
โดยอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงแบ่งเป็น ค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผัน  
 สืบเนื่องจากการรายงานสารสนเทศของบริษัทจัดการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ในวันที่ 25 และ 29 กันยายน 2557 หลังจากที่สัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลงในวันที่ 25 กันยายน   
2557 ซึ่งสัญญาเช่าช่วงได้กำหนดให้กองทุนรวมและ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ต้องร่วมกันตกลงอัตรา
ค่าเช่าคงที่ใหม่ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง อย่างไรก็ดี ในการขอใช้สิทธิการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง
ของเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลในครั้งนี้ บริษัทจัดการได้ยืนยันอัตราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอัตรา  
ค่าเช่าเดิมตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าช่วง และโครงการจัดการกองทุน แต่เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล   
เห็นควรใช้อัตราค่าเช่าจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA ตามที่เคยได้ชำระในปีก่อน   
ดังนั้น จึงทำให้บริษัทจัดการและ เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล ยังคงไม่สามารถตกลงอัตราค่าเช่าใหม่  
ร่วมกันได้ อย่างไรก็ดีเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการได้ดำเนินการ
สรรหาผู้เช่าช่วงที่เหมาะสม โดยได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม  
และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ รวมถึงในเดือนพฤษภาคม 2558 ได้ประกาศสรรหา  
ผู้เช่าช่วงโรงแรมในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาขอรับรายละเอียดข้อกำหนด  
และเงื่อนไขการประมูล (TOR) ตามรายละเอียดการรายงานสารสนเทศของบริษัทจัดการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 19 พฤษภาคม, 28 พฤษภาคม และ 7 กรกฎาคม 2558 
อย่างไรก็ตาม มีผู้ยื่นซองประมูลเพียง 1 ราย จากผู้ที่สนใจมาขอรับรายละเอียดทั้งสิ้น 9 ราย   
ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารซองประมูล โดยบริษัทจัดการพิจารณาว่าข้อเสนอยังไม่เป็นประโยชน์
ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และจากการตรวจสอบของที่ปรึกษา  
กฎหมายของบริษัทจัดการ พบว่าผู้เข้าประมูลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน
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เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมูล ดังนั้นวันที่ 14 สิงหาคม 2558 บริษัทจัดการจึงได้
รายงานสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและใช้สิทธิไม่เลือกผู้ยื่นซองประมูลใน
การประมูลครั้งนี้  
 ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่สัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลยังครอบครองและ
ประกอบกิจการโรงแรมบนทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งถือเป็นการครอบครองและใช้งานโดย
ไม่มีสัญญาเช่าที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกองทุนรวมยังคงได้รับค่าเช่าทุกเดือน ในอัตราเท่ากับ
ร้อยละ 100 ของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซึ่งกองทุนรวมได้มี
การส่งหนังสือไปยังเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลเพื่อติดตามทวงถามค่าเช่าที่ยังชำระไม่ครบตามอัตราที่
กำหนดในสัญญาเช่าช่วงทุกเดือน  
 ต่อมาเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลได้นำเสนอเงื่อนไขการเช่าช่วงและโครงสร้างค่าเช่าต่อบริษัทจัดการ 
ซึ่งบริษัทจัดการได้พิจารณาและเจรจาเงื่อนไขการเช่าเพื่อให้ ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรายงานความคืบหน้าและการดำเนินการของบริษัทจัดการ 
รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ทราบต่อไป  
 สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558   
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 225.42 ล้านบาท โดยเป็น
รายได้ค่าเช่า 225.00 ล้านบาท และ รายได้จากดอกเบี้ยและรายได้อื่น รวมกันจำนวน 0.42   
ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 112.03 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น   
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่านาย
ทะเบียน และค่าที่ปรึกษาการลงทุน รวมทั้งสิ้น 10.70 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและ
บริหาร 37.18 ล้านบาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 64.16 ล้านบาท ทำให้ในปี 2558 กองทุนรวม
มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 113.39 ล้านบาท ทั้งนี้กองทุนรวมมีรายการขาดทุนที่ยัง  
ไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าลดลง 404.00 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิใน  
ทรัพย์สินของกองทุนลดลงจำนวน 290.61 ล้านบาท โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวม  
มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 2,459.92 ล้านบาท หรือเท่ากับ 7.6872 บาทต่อหน่วย  
 ในรอบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2558 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนทั้งสิ้น 0.3872 บาท  
ต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดแต่ละไตรมาส ดังนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 ครั้งที่ ระยะเวลาการดำเนินงาน เงินปันผลจ่ายต่อหน่วย เงินลดทุนจดทะเบียนต่อหน่วย รวม 
 1 1 ม.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558 0.1600 - 0.1600 
 2 1 เม.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.0550 - 0.0550 
 3 1 ก.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 0.0940 - 0.0940 
 4 1 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 - 0.0782 0.0782 
 

  

รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ณ31ธันวาคม2558
 
 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2,426,000,000.00 98.62 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 30,503,084.86 1.24 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - 0.00 
รายได้ค่าเช่าค้างรับ 17,547,728.55 0.71 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 114,203.24 0.00 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - 0.00 
รวมทรัพย์สิน 2,474,165,016.65 100.57
หนี้สิน (14,248,999.16) (0.58) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,459,916,017.49 99.99
 
สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ณ31ธันวาคม2558 

มูลค่าทรัพย์สิน 2,474,165,016.65 บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,459,916,017.49 บาท 
จำนวนหน่วย 320,000,000.0000 บาท 
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 7.6872 บาท 
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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 

โฉนดที่ดินเลขที่ 12430 12431 และ 12432 

พื้นที่รวม(ไร่) 25-1-4.7 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างและ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 

ระบบสาธารณูปโภค 
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของ เช่าที่ดินและอาคารรวมระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลา 30 ปี 
กองทุนรวมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 25 กันยายน 2581 และลงทุนในเฟอร์นิเจอร์และ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยกองทุนรวม
สามารถแจ้งความประสงค์การต่ออายุสัญญาและร่วมเจรจาร่วม
กับคู่สัญญาเกี่ยวกับรายละเอียดการต่ออายุสัญญาเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในปีที่ 27 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า  

จำนวนห้องพัก 202 ห้อง  
ขนาดพื้นที่ พื้นที่รวม 38,880 ตร.ม.  
ราคาประเมินล่าสุดโดย 2,426,000,000 บาท 
บริษัทซี.ไอ.ทีแอพเพรซัลจำกัด (ประเมิน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558)  
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลด

กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ละ
รายการในรอบปีบัญชี
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ละ
รายการในรอบปีบัญชี
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม
กองทุนรวมไม่มีการกู้ยืมเงิน 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม
กองทุนรวมไม่มีการรับประกันรายได้ 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย 
ภาระผูกพัน - เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งสิทธิ

เหนือพื้นดินให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้
เจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดินบนที่ดินทั้ง 3 
โฉนดข้างต้น ในการใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของอาคาร
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และอาคารอื่นๆ 
รวมถึงส่วนควบ และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง ทั้งที่มีอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน และรวมถึงที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าซึ่ ง เป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดิน 

 - กองทุนได้นำอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่ลงทุนออกหา
ประโยชน์โดยการให้เช่าช่วงแก่บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล
แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ผู้เช่าช่วง) เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่
วันที่ 26 กันยายน 2551 เป็นต้นไป เพื่อให้ดำเนินกิจการ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โดยกองทุนให้
คำมั่นแก่ผู้เช่าช่วงในการบอกเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินที่ลงทุน ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยแจ้งล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนครบระยะเวลาการเช่า ตามราย
ละเอียดที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ ระหว่างกองทุนกับผู้เช่าช่วง 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่

1มกราคม2558ถึงวันที่31ธันวาคม2558
 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 4,510.37 0.16 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 902.07 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,503.46 0.05 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ 
 อสังหาริมทรัพย์ (Operation Fee) 37,179.27 1.32 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 150.00 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์  
 (Market Valuation Fee) 179.33 0.01 
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า  
 (Trademark Permission Fee) 900.00 0.03 
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Fee) 1,760.15 0.06 
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล  
 (Dividend Payment Expense) 221.95 0.01 
หนี้สงสัยจะสูญ 64,157.28 2.28 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วง 
 เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลัง 
 เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 569.11 0.02  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 112,032.99 3.98 

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

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
 ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลัก
ทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแล  
ผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 นั้น 
 
 ธนาคารขอรายงานว่า สืบเนื่องจากที่ได้เคยรายงานความเห็นต่อผูืถือหน่วยลงทุนของกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (“รายงานความเห็น
รอบครึ่งปีแรก”) ธนาคารได้รับทราบความคืบหน้าจากบริษัทจัดการว่า บริษัทจัดการกำลังจะได้  
ข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้พิจารณา 
รวมทั้งบริษัทจัดการกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่ของโครงการโรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ดังความละเอียดปรากฎตามรายงานความเห็นรอบครึ่งปีแรก และ
ภายหลังจากที่ได้นำเสนอรายงานความเห็นรอบครึ่งปีแรกดังกล่าวแล้ว ธนาคารยังคงมีการติดตาม
บริษัทจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อขอทราบมาตรการเยียวยาที่จะนำเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ  
กองทุน อย่างไรก็ดี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจัดการยังคงไม่มี  
ข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ธนาคารจะได้พยายามติดตามจาก  
บริษัทจัดการต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีข้อสรุปในระยะเวลาอันใกล้นี้ 
 สำหรับในการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่นั้น บริษัทจัดการได้แจ้งว่า ยังไม่
สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยเหตุที่บริษัทจัดการเห็นว่า นอกจากจะมีผู้เข้าร่วมประมูลเพียง
รายเดียวที่ยื่นข้อเสนอซึ่งอาจจะไม่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนแล้ว ผู้เข้าประมูลราย  
ดังกล่าวยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมูลด้วย 
ดังนั้น บริษัทจัดการจึงได้ตัดสินใจยกเลิกการประมูล ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้ ได้มีการเปิดเผยไว้ใน
หนังสือของบริษัทจัดการที่ ลอ.น.08016/2558 เรื่อง รายงานผลการประมูลให้เช่าช่วงอาคาร
โครงการโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งบริษัทจัดการได้มีการเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
 อนึ่ง ธนาคารขอรายงานเพิ่มเติมว่า ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังอยู่ระหว่างการสรรหาผู้เช่า
ช่วงรายใหม่ทางบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมเนจเม้นท์ จำกัด (“ผู้เช่าช่วงเดิม”) ยังคงมีการ
บริหารโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว แต่ค่าเช่าที่  
ผู้เช่าช่วงเดิมจ่ายให้แก่กองทุนนั้นมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน ซึ่ง
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ธนาคารได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทจัดการเพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด โดยล่าสุดธนาคาร
ได้รับหนังสือของบริษัทจัดการที่ ลอ.น. 12011/2558 เรื่อง ชี้แจงประเด็นเรื่องการติดตามค่าเช่า
ตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าช่วงและโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 มีใจความสำคัญสรุปว่า บริษัท
จัดการได้มีการส่งหนังสือไปยังผู้เช่าช่วงเดิมเพื่อติดตามทวงถามค่าเช่าที่ยังชำระไม่ครบตามอัตราที่
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนจากผู้เช่าช่วงเดิมในทุกงวดของการชำระค่าเช่า โดยบริษัทจัดการ
อยู่ในระหว่างการพิจารณาแนวทางต่างๆ เพื่อให้ ได้ข้อสรุปที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนมากที่สุด และจะรายงานความคืบหน้าให้ธนาคารทราบ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเป็น
ประการใด ธนาคารจะได้รายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้ทราบในโอกาสต่อไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
  
 (นายโสพล ฉัตรธนานันท์) 
 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรม 
 และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวม”) ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียด  
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ   
งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่ง
ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น  
สาระสำคัญหรือไม ่
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูก
ต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 
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 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่
สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
 โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 
4, 5 และ 7 กองทุนรวมอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
สำหรับสัญญาเช่าช่วงภายหลังเดือนกันยายน 2557 ซึ่งอาจเป็นผลให้มูลค่าของลูกหนี้ค่าเช่าและ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีการปรับปรุง 
 
เรื่องอื่นๆ
 งบการเงินของกองทุนรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 เมษายน 2558 
 
 
 
 
 
(วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4795 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 
27 เมษายน 2559 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558
     
   31ธนัวาคม 31ธนัวาคม
   พ.ศ.2558 พ.ศ.2557
 หมายเหตุ  บาท บาท
 
  สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
 (ราคาทุน 3,123,110,000 บาท ในปี 2558  
  และ 2557)   4, 5 2,426,000,000 2,830,000,000 
เงินฝากธนาคาร    4, 6 30,503,085 9,987,840 
ลูกหนี้ค่าเช่า     7 17,442,967 16,259,399 
ดอกเบี้ยค้างรับ     93,211 285,952 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า    114,203 213,560 
สินทรัพย์อื่น      11,550 - 
รวมสินทรัพย์     2,474,165,016 2,856,746,751
 
  หนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    4 14,248,999 7,341,496 
รวมหนี้สิน      14,248,999 7,341,496
สินทรัพย์สุทธิ     2,459,916,017 2,849,405,255
 
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8 3,110,464,000 3,110,464,000 
ขาดทุนสะสม     8 (650,547,983) (261,058,745) 
 
สินทรัพย์สุทธิ(เท่ากับ7.6872บาทต่อหน่วยในปี2558
 และ8.9043บาทต่อหน่วยในปี2557คำนวณจากหน่วยลงทุน
 ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด320,000,000หน่วย)  2,459,916,017 2,849,405,255
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558

 
   31ธนัวาคมพ.ศ.2558
    รอ้ยละของ
 พืน้ที่ ราคาทนุ ราคายตุธิรรม มลูคา่ยตุธิรรม
   บาท
 
ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 5) 
โครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่า 
 อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท 
 ในเครือเซ็นทารา 
  ที่ตั้ง บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขที่  
  38/2 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด 
  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงแรม 
   เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 25-1-4.7 ไร่ 1,516,500,000 
  สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม และงาน 
   ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง 
   กับอาคารโรงแรม  1,526,610,000 
  กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
   ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม  80,000,000 
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  3,123,110,000 2,426,000,000 100.00

รวมเงินลงทุน  3,123,110,000 2,426,000,000 100.00




24

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558

     
   31ธนัวาคมพ.ศ.2557
    รอ้ยละของ
 พืน้ที่ ราคาทนุ ราคายตุธิรรม มลูคา่ยตุธิรรม
   บาท
 
ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 5) 
โครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่า 
 อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท 
 ในเครือเซ็นทารา 
  ที่ตั้ง บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขที่  
  38/2 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด 
  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงแรม 
   เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 25-1-4.7 ไร่ 1,516,500,000 
  สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม  
   และงานระบบสาธารณูปโภค 
   ที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรม  1,526,610,000 
  กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
   ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม  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
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบกำไรขาดทุน

วันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558
 
   พ.ศ.2558 พ.ศ.2557
 หมายเหตุ  บาท บาท
 
รายได้จากการลงทุน
 รายได้ค่าเช่า 4 225,000,000 168,533,472 
 ดอกเบี้ยรับ  262,305 742,674 
 รายได้อื่น  161,448 103,892 
 รวมรายได้  225,423,753 169,380,038 
 
ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงแรม  37,179,266 37,886,703 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4 4,510,371 5,035,103 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4 1,503,457 1,678,368 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 4 902,074 1,007,021 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารกองทุน  3,780,539 1,992,575 
 หนี้สงสัยจะสูญ 7 64,157,284 18,565,798 
 รวมค่าใช้จ่าย  112,032,991 66,165,568

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  113,390,762 103,214,470
 
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
 ในมูลค่าของเงินลงทุน 5 (404,000,000) (274,000,000) 
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน  (404,000,000) (274,000,000)
 
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (290,609,238) (170,785,530)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

วันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558
 
   สำหรบัปสีิน้สดุ
   วนัที่31ธนัวาคม
 หมายเหตุ  2558 2557
   (บาท) 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   113,390,762 103,214,470 
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
 ในมูลค่าของเงินลงทุน  5 (404,000,000) (274,000,000) 
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (290,609,238) (170,785,530) 
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน 8 -  (37,568,000) 
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (98,880,000) (99,200,000) 
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี  (389,489,238) (307,553,530) 
สินทรัพย์สุทธิต้นปี     2,849,405,255 3,156,958,785 
สินทรัพย์สุทธิสิ้นป ี    2,459,916,017 2,849,405,255 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบกระแสเงินสด

วันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558
 
   สำหรบัปสีิน้สดุ
   วนัที่31ธนัวาคม
 หมายเหตุ  2558 2557
   (บาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (290,609,238) (170,785,530) 
รายการปรับปรุง 
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 5 404,000,000 274,000,000 
         113,390,762 103,214,470 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 
ลูกหนี้ค่าเช่าลดลง (เพิ่มขึ้น)  (1,183,569) 1,665,610 
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง    192,742 119,484 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)  99,357 (160,500) 
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น     (11,550) - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น   6,907,503 4,562,599 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  119,395,245 109,401,663 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน 8 -  (37,568,000) 
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (98,880,000) (99,200,000) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (98,880,000) (136,768,000) 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  20,515,245 (27,366,337) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  9,987,840 37,354,177 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันสิ้นปี  30,503,085 9,987,840 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากผู้บริหารของกองทุนรวมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 
 
1 ข้อมูลทั่วไป
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

(“กองทุนรวม”) เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

  กองทุนรวมได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ  

  กองทุนรวมจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ คือ 
โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีช รีสอร์ท สมุย  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 

 
2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ งบ
การเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”  

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลาย
ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 
ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น 
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกองทุนรวมในบางเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงนี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน  
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  นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมี
ผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวมได้เปิดเผยใน
หมายเหตุข้อ 12 

 
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้น

รายการเงินลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม 
 

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน
  งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน

การดำเนินงานของกองทุนรวม 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
  ในการจัดทำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหาร

ต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน 
รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้  

  ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป  

  ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมีความเสี่ยง
อย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรู้ ในงบการเงินซึ่ง
ประกอบด้วยหมายเหตุข้อ 5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 
3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
  นโยบายการบัญชีที่นำเสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุก

รอบระยะเวลาที่รายงาน 
(ก) เงินลงทุน
  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยราคาทุน ณ วันที่กองทุนรวมมีสิทธิในเงิน

ลงทุนนั้น ราคาทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
โดยตรงที่กองทุนรวมจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น  
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	 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย	์
  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ เงินลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน สิทธิการเช่า

อาคารโรงแรมและงานระบบ และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนิน
ธุรกิจโรงแรมแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา มูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้มาจากการประเมินมูลค่า โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีการประเมินมูลค่าทุก 2 ปีนับแต่วันที่มีการประเมิน
มูลค่าเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 ปี
นับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด  

  กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่
ยังไม่ได้เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน 

 
(ข) เงินฝากธนาคาร
  เงินฝากธนาคารประกอบด้วย ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก 

 
(ค) ลูกหนี้ค่าเช่า
  ลูกหนี้ค่าเช่าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และคาด

การณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อ
ทราบว่าเป็นหนี้สูญ 

 
(ง) รายได้
 รายได้ค่าเช่า 
  รายได้ค่าเช่ารับรู้ในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
 ดอกเบี้ยรับ 
  ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 

 
(จ) ค่าใช้จ่าย
  ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น 

 
(ฉ) ภาษีเงินได้
  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึง

ไม่มีการบันทึกภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ในงบการเงินนี้ 
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(ช) การแบ่งปันส่วนทุน
  กองทุนรวมบันทึกการแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยลดกำไรสะสม ณ 

วันที่ประกาศจ่ายปันผล 
 
4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรง
และทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการ
เงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกองทุนรวมอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่
ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

  ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้  
  ชื่อกิจการ ประเภทที่จัดตั้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์

  สัญชาติ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่ง 
    ถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 
   - เป็นผู้ให้เช่าอาคาร 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด ประเทศไทย - เป็นผู้ให้เช่าที่ดิน 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด ประเทศไทย - เป็นผู้เช่าช่วงที่ดินและอาคาร 
   - เป็นผู้เช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ประเทศไทย - เป็นผู้จัดการกองทุนรวม 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการ 
    กองทุนรวมซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99  
    ในบริษัทจัดการกองทุนรวม 
   - เป็นนายทะเบียนของกองทุนรวม 
   - เป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน 

 
  นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้  

  รายการ นโยบายการกำหนดราคา
รายได้ค่าเช่า ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
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  รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
สรุปได้ดังนี้ 

 2558 2557
 บาท บาท

รายได้
รายได้ค่าเช่า	
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด  225,000,000 168,533,472 

 
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  4,510,371 5,035,103 

 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  1,503,457 1,678,368 

 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน	์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  902,074 1,007,021 

 
  ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 
 2558 2557
 หมายเหตุ  บาท บาท

เงินฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  2,589,833 8,802,303 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  1,800 1,900 
รวม      2,591,633 8,804,203

 
ลูกหนี้ค่าเช่า
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด 7 17,442,967 16,259,399 

 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  6,589,391 2,079,020 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  203,588 267,400 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  122,153 160,440 
รวม      6,915,132 2,506,860 
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 สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 รายได้ค่าเช่า
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 กองทุนรวมได้เข้าทำสัญญาเช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็น

ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย (“สัญญาเช่าช่วง”) เพื่อให้เช่าที่ดิน อาคาร งานระบบ
สาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมกับบริษัท 
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท์ จำกัด (“CSHM”) เป็นระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวัน
ที่ 26 กันยายน 2551 ทั้งนี้กองทุนรวมตกลงให้คำมั่นแก่ CSHM เพื่อให้ CSHM มีสิทธิเช่า
ทรัพย์ที่เช่าต่อไปอีก 3 ปี นับจากวันครบระยะเวลาการเช่า โดย CSHM ต้องแจ้งให้กองทุน
รวมทราบถึงการใช้สิทธิตามคำมั่นให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 6 
เดือนก่อนวันครบระยะเวลาการเช่า เพื่อเจรจาร่วมกันในการกำหนดค่าเช่าคงที่ใหม่ ทั้งนี้ 
กองทุนรวมสามารถใช้สิทธิระงับการเช่าโดยแจ้ง CSHM เป็นลายลักษณ์อักษร ตามสัญญา
ฉบับนี้ CSHM ตกลงชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่าคงที่ในอัตรารวม 
225 ล้านบาทต่อปี และค่าเช่าผันแปร ซึ่งคิดเป็นร้อยละตามอัตราที่กำหนดในสัญญาของ
รายได้หลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าเช่าคงที่ 

  แต่ในกรณีที่ CSHM แสดงให้กองทุนรวมเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่
อยู่ภายใต้การควบคุมหรือป้องกันของ CSHM และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจโรงแรมของ CSHM ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นเป็นกรณีชั่วคราว (“กรณีเหตุสุดวิสัยชั่วคราว”) และส่งผลให้ CSHM ไม่สามารถ
ชำระค่าเช่าคงที่ ให้แก่กองทุนรวมตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่าช่วง   
ให้ CSHM ชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของกำไรก่อนหัก  
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) ที่คำนวณได้จากการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่ถือว่า CSHM เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้รับจดหมาย  
ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 จาก CSHM แสดงความจำนงขอใช้สิทธิชำระค่าเช่าในจำนวน
ร้อยละ 100 ของ EBITDA ตามสิทธิตามข้อ 3.3 กรณีเหตุสุดวิสัยชั่วคราวของสัญญาเช่าช่วง 

  ภายหลังจากที่ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทจัดการได้พิจารณาถึงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยได้ประชุมร่วมกับ CSHM เพื่อพิจารณายืนยันข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน 
รวมถึงได้ร่วมกันแต่งตั้งบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาสภาวะ
ตลาดของโรงแรมบนเกาะสมุย ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2555 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นแก่
กองทุนรวมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวและสภาวการณ์ของการประกอบธุรกิจโรงแรม รวม
ถึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ 
CSHM และกองทุนรวม นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้นำเสนอข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการลงทุนของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยคณะกรรมการลงทุนของ
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บริษัทจัดการได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากรายงานสภาวะตลาดของโรงแรมบน
เกาะสมุยจากบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และความเห็นทางกฎหมาย
จากที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ประกอบกับคำชี้แจงของ CSHM โดยได้มีความเห็นในเบื้องต้น
ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นกรณีสุดวิสัยที่เกิดขึ้นชั่วคราวตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วงและ
เหตุการณ์ดังกล่าวมิใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไป 

  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 บริษัทจัดการมีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็น
กรณีเหตุแห่งการปรับค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง ซึ่ง CSHM มีสิทธิ
ชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA นับตั้งแต่ มกราคม 
2556 ถึง กันยายน 2557 

  บริษัทจัดการได้รับจดหมายลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 จาก CSHM เพื่อขอใช้สิทธิตาม
คำมั่นให้สิทธิการเช่าต่อไปอีกตามที่กำหนดในเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง ซึ่ง
สัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่ 25 กันยายน 2557 ต่อมาในวันที่ 23 กันยายน 2557 
บริษัทจัดการได้แจ้งให้ CSHM ทราบว่ากองทุนรวมและ CSHM ต้องร่วมกันตกลงอัตราค่า
เช่าคงที่ใหม่ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โดยบริษัทจัดการได้ยืนยันอัตราค่าเช่าใหม่ให้เป็น
ไปตามอัตรา ค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออัตราค่าเช่าจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ 
EBITDA ตามที่เคยได้ชำระในปีก่อน ดังนั้นบริษัทจัดการและ CSHM จึงยังไม่สามารถตกลง
อัตราค่าเช่าใหม่ร่วมกันได้ 

  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทจัดการของกองทุนรวม ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่า ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2557 นั้น 
กองทุนรวมและ CSHM ยังคงไม่สามารถตกลงอัตราค่าเช่าร่วมกันได้ ซึ่งบริษัทจัดการอยู่
ระหว่างการเจรจา และพิจารณาแนวทางอื่นๆ รวมถึงกระบวนการสรรหาผู้เช่าช่วงที่เหมาะสม 

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 บริษัทจัดการของกองทุนรวม ได้รายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการประกาศการสรรหาผู้เช่าช่วง
โรงแรมและกำหนดให้ผู้สนใจเข้ายื่นซองประมูล ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 บริษัท
จัดการได้ตรวจสอบเอกสารซองประมูลของผู้เข้าประมูลที่ได้ยื่นมาทั้งหมด ซึ่งข้อเสนอนี้ยังไม่
เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมจึงใช้สิทธิไม่
เลือกผู้ยื่นซองประมูลในการประมูลครั้งนี้ ในการนี้ บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า
จะดำเนินการให้มีการจัดประมูลให้เช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท 
สมุย ใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ 

  บริษัทจัดการได้จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับอัตรา
ค่าเช่าในระหว่างที่ไม่มีสัญญาเช่าช่วงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ความ
เห็นว่ากรณีที่ไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร มิได้เป็นการให้สิทธิ CSHM ชำระค่าเช่าใน
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

อัตราร้อยละ 100 ของ EBITDA เมื่อพิจารณาประกอบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3691/
2535 ซึ่งศาลกำหนดค่าเสียหายในระหว่างการครอบครองทรัพย์ที่เช่าอย่างต่อเนื่องโดยไม่มี
การทำสัญญาเช่าใหม่ภายหลังจากที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงในจำนวนเท่ากับค่าเช่าตามสัญญา
เช่าที่สิ้นสุดลง กองทุนรวมจึงมีสิทธิที่จะแจ้งให้ CSHM ทราบว่าอัตราค่าเช่าช่วงต้องเป็นไป
ตามสัญญาเช่าช่วงที่มีผลบังคับอยู่จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2557 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่า (เดือนกันยายน 2557) CSHM ยังครอบครองและ
ประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กองทุนรวมได้รับค่าเช่าจาก 
CSHM ในอัตราเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้ส่งหนังสือ
ทวงถาม CSHM ในการชำระค่าเช่าให้ครบถ้วนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วงเดิม 

  ในปี 2558 กองทุนรวมบันทึกรายได้ค่าเช่าในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วงเดิม เป็น
จำนวน 225 ล้านบาท และตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าเช่าเป็นจำนวน 
64.16 ล้านบาท ไว้ในบัญชี (หมายเหตุ 7) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมและ 
CSHM อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่า ซึ่งอาจเป็นผลให้มูลค่าของลูกหนี้ค่าเช่ามีการ
ปรับปรุง หากการเจรจาอัตราค่าเช่าภายหลังสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวเสร็จสิ้น 

 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
  ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาทต่อปี 
 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคิดอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปี 
 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดอัตราไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่า

เพิ่ม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปี 
 
5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  ในระหว่างเดือนกันยายน 2551 กองทุนรวมได้เข้าทำสัญญาต่างๆ เพื่อการลงทุนใน

ธุรกิจโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
1) สัญญาเช่าที่ดินจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด (“CSBR”) และสัญญาเช่า

อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และระบบสาธารณูปโภคจาก
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“CPH”) เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่
วันที่ 26 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2581 ซึ่งกองทุนรวมได้จ่ายชำระ  
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ค่าเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่ CSBR และกองทุนรวมได้จ่าย  
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาเช่าที่ดินอีกเป็นจำนวนเงิน 16.5 ล้านบาท 
นอกจากนี้ กองทุนรวมได้จ่ายชำระค่าเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภคเป็นจำนวน
เงิน 1,510 ล้านบาท ให้แก่ CPH และกองทุนรวมได้จ่ายค่าธรรมเนียมในการ  
จดทะเบียนสัญญาเช่าอาคารอีกเป็นจำนวนเงิน 16.61 ล้านบาท โดย CPH ตกลงและ
รับรองว่าภายในระยะเวลา 4 ปี นับจากวันจดทะเบียนการเช่า กองทุนรวมจะมีรายได้
ค่าเช่าจากการนำทรัพย์สินที่เช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่น้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกัน
สะสม ดังนี้ 

 
รอบปีบัญชี รายได้ค่าเช่าประกันสะสมไม่น้อยกว่า(ล้านบาท) 
 2551 78.31 
 2552 376.09 
 2553 674.03 
 2554 971.92 
 2555 1,191.47 

 
  ทั้งนี้ หากกองทุนรวมประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่าที่ดิน และสัญญาเช่าอาคาร

ข้างต้นต่อไปอีกนับจากวันครบระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมต้องแจ้งความประสงค์
ดังกล่าวให้แก่ CSBR และ CPH แล้วแต่กรณีทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในปีที่ 
26 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และคู่สัญญาจะร่วมกันเจรจารายละเอียดใน
การต่ออายุสัญญาเช่าให้แล้วเสร็จภายในปีที่ 27 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

 
2) สัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช 

รีสอร์ท สมุย จาก CSBR โดยกองทุนรวมตกลงชำระค่าตอบแทนการรับโอน
กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดังกล่าว โดยชำระทั้งจำนวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ 
(วันที่ 26 กันยายน 2551) เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท 

  ทั้งนี้ กองทุนรวมได้เข้าทำสัญญาเช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
บีช รีสอร์ท สมุย กับ บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด (“CSHM”) 
เพื่อให้เช่าที่ดิน อาคาร งานระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดำเนินธุรกิจโรงแรมแก่ CSHM โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวันที่ 26 
กันยายน 2551 ทั้งนี้ กองทุนรวมและ CSHM ตกลงต่อสัญญาเช่าช่วงที่ 2 ต่อไปอีก 3 
ปี สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมอยู่ระหว่าง
การเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่ากับ CSHM สำหรับสัญญาเช่าช่วงภายหลังเดือนกันยายน 
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2557 (ดูหมายเหตุ 4) อย่างไรก็ตาม CSHM ยังคงครอบครองและประกอบกิจการ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่า ซึ่งถือเป็นการ
ครอบครองและใช้งานโดยไม่มีสัญญาเช่าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีราคาทุน
รวม 3,123.11 ล้านบาท ในระหว่างปี 2558 กองทุนรวมได้ให้ผู้ประเมินราคาอิสระ
สอบทานมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach by 
Discounted Cash Flow Method) ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 15 ตุลาคม 
2558 กองทุนรวมได้ปรับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมเป็นจำนวน 
2,426 ล้านบาท (2557: 2,830 ล้านบาท) และรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงิน
ลงทุนจำนวน 404 ล้านบาท (2557: 274 ล้านบาท) เนื่องจากอัตราค่าเช่าอยู่ระหว่าง
การเจรจาต่อรองดังกล่าวข้างต้น ผู้ประเมินราคาอิสระจึงประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์จากรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน (100% ของ EBITDA) ของ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ประเมิน
ราคาอิสระโดยมีสมมติฐานที่สำคัญโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาและ
ข้อมูลในตลาด ดังนี้ 

 
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย 4,900 บาท/ห้อง/คืน 
อัตราการปรับเพิ่มค่าห้องพัก ร้อยละ 6 ทุกปี 
อัตราการเข้าพัก ร้อยละ 85 คงที่ตลอดประมาณการ 
อัตราคิดลด ร้อยละ 11 
รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 46 ของรายได้ค่าห้องพัก 
ต้นทุนค่าห้องพัก ร้อยละ 8.4 ของรายได้ค่าห้องพัก 
ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 40 ของรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 

  อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่าซึ่งอาจเป็นผลให้มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีการปรับปรุง หากการเจรจาอัตราค่าเช่าภายหลัง
สิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวเสร็จสิ้น 
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6 เงินฝากธนาคาร
 
 อัตราดอกเบี้ย เงินต้น
 2558 2557 2558 2557
 (ร้อยละ) (บาท)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์   0.375 0.375 2,589,833 8,802,303 
ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ. ออมทรัพย์ 
 ออมทรัพย์   - 1.200 - 622,332 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์   1.000 1.700 27,911,452 561,305 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 กระแสรายวัน  - - 1,800 1,900 
รวม       30,503,085 9,987,840 

 
  เงินฝากธนาคารทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็น

เงินสกุลบาท 
  ในระหว่างปี 2015 กองทุนรวมได้ปิดบัญชีธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ. ประเภทออมทรัพย ์
 
7 ลูกหนี้ค่าเช่า
        2558 2557
        บาท บาท 

ลูกหนี้ค่าเช่า 100,166,049 34,825,197 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (82,723,082) (18,565,798) 
สุทธิ  17,442,967 16,259,399
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 64,157,284 18,565,798

 
  ลูกหนี้ค่าเช่าทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นเงิน

สกุลบาท 
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8 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 2558 2557 2558 2557
 มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย จำนวนเงิน จำนวนหน่วย จำนวนเงิน

 (บาท) (หน่วย/บาท)

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

 

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

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

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

ณวันที่31ธันวาคม 9.7202 9.7202 320,000,000 3,110,464,000 320,000,000 3,110,464,000

 
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนได้มีมติให้ลดทุนเป็นจำนวน 

37.57 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ลงหน่วยละ 0.1174 บาท จากเดิม 9.8376 บาท 
เหลือ 9.7202 บาท 

  รายการเคลื่อนไหวของขาดทุนสะสมมีดังนี้ 
        หมายเหตุ 2558 2557
        บาท บาท

ณวันที่1มกราคม  (261,058,745) 8,926,785 
หัก การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงานในระหว่างปี  (290,609,238) (170,785,530) 
 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (98,880,000) (99,200,000) 
ณวันที่31ธันวาคม  (650,547,983) (261,058,745) 

 
9 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
  กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ดังนี้  
  ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผล

แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
ประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  

  ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวม
อาจจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่ทำให้กองทุนรวมรวมเกิด
ยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณี
ที่มีเหตุจำเป็นให้ ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

  บริษัทจัดการกองทุนรวมได้แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล
และการลดทุนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 
2553 เป็นต้นไป โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้ 

 
 การลดทุน	
  ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อ

ไปนี้ 
ก) กองทุนรวมมีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
ข) อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลดลงจาก

การประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจ่าย 

 
  หากบริษัทจัดการประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวม 

  ในระหว่างปี 2558 และ 2557 กองทุนรวมได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
ดังนี้ 

 
 ปี2558
  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมี

มติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.160 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 51.20 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2558 

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมี
มติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.055 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 17.60 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2558 

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวม
มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.094 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30.08 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2558 
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 ปี2557
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมี

มติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.120 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 38.40 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2557 

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมี
มติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.095 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30.40 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2557 

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวม
มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.095 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30.40 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2557 

 
10 เครื่องมือทางการเงิน
 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
  กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการแปลี่ยนแปลงอัตราดอก

เบี้ยและจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 และ 2557 กองทุนรวมไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็น
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า 

 
 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด

ในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสด
ของกองทุนรวม กองทุนรวมมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร 

 
 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
  ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่

กองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจาก
ความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บค่าเช่าจากคู่สัญญา กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของความ
เสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ เนื่องจากกองทุนรวมมีคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้เช่าเพียงรายเดียว 

 
 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
  กองทุนรวมมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกองทุนรวมและเพื่อทำ
ให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 



43

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือ

ชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของ
การวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่า
ยุติธรรมไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างเป็นสาระสำคัญ 

 
 การบริหารจัดการทุน
  วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น 

  ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ 
หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 
11 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนได้มีมติให้ลดทุนเป็น

จำนวน 25.02 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ลงหน่วยละ 0.0782 บาท จากเดิม 
9.7202 บาท เหลือ 9.6420 บาท โดยได้จ่ายเงินลดทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2559 

  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 บริษัทจัดการของกองทุนรวมได้รายงานการเกิดเหตุเพลิงไหม้
อาคารแห่งหนึ่งของโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 
23 มีนาคม 2559 โดยผู้เช่าช่วงอยู่ในระหว่างตรวจสอบตรวจสอบพื้นที่และประเมินความ
เสียหาย ทั้งนี้ กองทุนรวมได้จัดให้มีการประกันภัยทรัพย์สินสำหรับความเสี่ยงทุกประเภท 

 
12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศ

และยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม 
และถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2559 กองทุนรวมไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือ
ปฏิบัติ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การนำเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 
   ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนิ้สินที่อาจเกิดขึ้น  
   และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ 
 (ปรับปรุง 2558)   ผู้เช่า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม 
 (ปรับปรุง 2558)   รูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม 
 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)  รูปแบบตามกฎหมาย 

 
  กองทุนรวมได้ประเมินเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของกองทุนรวม

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่ง
คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ 
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13 การจัดประเภทรายการใหม่
  รายการบางรายการในงบการเงินปี 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้

สอดคล้องกับการนำเสนองบการเงินปี 2558 ดังนี้ 
 
 2557
 ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่
  (บาท)

งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 160,500 53,060 213,560 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 53,060 (53,060) - 
   - 
 
งบกำไรขาดทุน
รายได้ค่าเช่า (149,967,674) (18,565,798) (168,533,472) 
หนี้สงสัยจะสูญ - 18,565,798 18,565,798 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารกองทุน 1,619,715 372,860 1,992,575 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 372,860 (372,860) - 
   - 

 
  การจัดประเภทรายการใหม่นี้เนื่องจากผู้บริหารของกองทุนรวมเห็นว่ามีความเหมาะสม

กับกองทุนรวมมากกว่า 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

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 23 24
บาท/หน่วย 0.279 0.145 0.043 0.12 0.095 0.095 0.16 0.055 
วันจ่ายเงินปันผล 8/3/56 14/6/56 11/9/56 17/6/57 18/9/57 17/12/57 18/6/58 18/9/58 
 
ครั้งที่ 25 รวม
บาท/หน่วย 0.094 4.4562 
วันจ่ายเงินปันผล 17/12/58 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
 

ธนะรัชต์ บุญญะโกศล 
หยดพลอย อนันตชัย 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
มนต์ชัย อนันตกูล 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์โรงแรม
และรสีอรท์ในเครอืเซน็ทารา

สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2558ถงึวนัที่31มกราคม2558
 
 ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
 
ประเภทโครงการ  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 กันยายน 2551 
มูลค่าโครงการ 3,110.46 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2558 
จำนวนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 320 ล้านหน่วย  
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี  
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและ  
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่ ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง 
อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน 
และ/หรือ จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื่อให้ผู้ประกอบการนำอสังหาริมทรัพย์ออกหา
ประโยชน์ในลักษณะโรงแรม ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดำเนินการก่อสร้าง 
และ/หรือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดำเนินการขอหรือรับ
โอนใบอนุญาตอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตเปิดโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้) 
และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อ
ให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 
นโยบายการลงทุน
 ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินของ ”โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
บีช รีสอร์ท สมุย” โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังนี้ 

1.  สิทธิการเช่าที่ดินจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด เป็นระยะเวลา 30 ปี  
2.  สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้แก่อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 

รวมถึงระบบสาธารณูปโภคจากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็น
ระยะเวลา 30 ปี  

3.  กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม  
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 

(1) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ประจำรอบระยะเวลาบัญชี  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล หากเงินปันผลที่จะประกาศจ่าย
ต่อหน่วยลงทุนในงวดที่พิจารณาจ่ายมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท 

 
 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

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. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต กรรมการ 
 6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 3. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 




