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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2560 สำหรับ  
การดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
ภายใต้การจัดการของบริษัท ประจำงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2560 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงานประจำปีฉบับนี้ประกอบด้วย  
รายละเอียดการลงทุนของกองทุนรวม รายงานผลการดำเนินการและรายละเอียดทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม รวมทั้งงบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ในรายงาน
ประจำปีฉบับนี้ยังจะได้นำเสนอข้อมูลสภาวะตลาดของโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมุย เพื่อให้
ท่านได้ทราบข้อมูลสภาวะของธุรกิจดังกล่าวโดยรวมใน ปี 2560 ที่ผ่านมาอีกด้วย 
 ปี 2560 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.3 สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดและ  
สูงกว่าร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อน ขยายตัวแบบกระจายตัวด้วยแรงหนุนจากทั้งการใช้จ่าย  
ภาคเอกชน การส่งออก และท่องเที่ยว เป็นผลจากรายได้ภาคเกษตรที่ขยายตัวดี และความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคที่ดีขึ้น โดยยอดขายรถยนต์ที่ฟื้นตัวแรง เป็นผลจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และฐานต่ำปีก่อน 
ขณะที่ยอดขายสินค้ากึ่งคงทนชะลอตัวจากปลายปีก่อนหลังจากมีการเร่งซื้อสินค้าไปในช่วงปลายปี
ผลจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ นอกจากนี้ ภาครัฐยังคงมีบทบาทในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแม้จะชะลอลงบ้างหลังจากเร่งไปในไตรมาสก่อน ภายใต้นโยบายการเงินยังคงผ่อนคลาย
ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ ทางด้านต่างประเทศ ทั้งการส่งออกและ  
นักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยมูลค่าการส่งออกเร่งตัวขึ้นมา  
ขยายตัวร้อยละ 6.6 ในไตรมาสแรกจากร้อยละ 3.6 ในไตรมาสก่อน สอดคล้องกับการส่งออก  
ของภูมิภาคที่ดีขึ้นเป็นผลจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้นและความต้องการซื้อในตลาดโลก
ที่ฟื้นตัว อีกทั้งการท่องเที่ยวปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามทัวร์  
ผิดกฎหมาย ส่งผลให้ช่วงไตรมาสแรกดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 13.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
เพิ่มขึ้นจาก 9.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสสี่ ประกอบกับมีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในตลาด
พันธบัตรต่อเนื่องส่งผลให้เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 34.4 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน
มีนาคม ซึ่งแข็งค่าขึ้นร้อยละ 3.9 จากปลายปีก่อน จัดว่าค่าเงินบาทช่วงไตรมาสแรกแข็งค่าสุดใน
อาเซียน รองลงมาเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ร้อยละ 3.7 ขณะที่ค่าเงินเปโซฟิลิปปินส์อ่อนค่าลงร้อยละ 
1.0 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวร้อยละ 3.7 สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่  
ร้อยละ 3.2 และไตรมาสแรกที่ร้อยละ 3.3 ปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่
เติบโตได้ดี ส่วนเศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการบริโภคภาคเอกชน
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ขยายตัวจากการใช้จ่ายในหมวดบริการและสินค้าคงทน ส่วนสินค้าไม่คงทนยังคงทรงตัว ส่วนการ
ลงทุนชะลอตัวลงสาเหตุจากการลงทุนภาครัฐที่การเบิกจ่ายล่าช้า ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน  
พลิกกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส ผลจากการขยายการลงทุนการก่อสร้างและ
เครื่องจักรช่วยชดเชยการลงทุนในภาคก่อสร้างที่หดตัว นอกจากนี้ เม็ดเงินจากงบกลางปี  
วงเงิน 1.9 แสนล้านบาท หรือกว่าร้อยละ 1 ของจีดีพี ยังมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเนื่องจาก  
ยังอยู่ระหว่างจัดทำโครงการสำหรับกลุ่มจังหวัดซึ่งจะเบิกจ่ายในไตรมาสถัดไป ซึ่งจะเข้ามาช่วย
ประคองกำลังซื้อในประเทศที่ยังไม่แข็งแกร่งนัก อนึ่ง การที่การส่งออกและท่องเที่ยวขยายตัวดี  
ส่งผลให้ ไทยยังคงเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องอีก 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสสอง 
ประกอบมีเงินไหลเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดทุนต่อเนื่องอีก 1.7 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 33.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน  
ซึ่งแข็งค่าขึ้นร้อยละ 5.3 จากปลายปีก่อน นับว่าแข็งค่าสุดในกลุ่มอาเซียน รองลงมาเป็นค่าเงิน
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยแข็งค่าร้อยละ 5.2 4.4 และ 1.0 ตามลำดับจากปลายปี
ก่อน ในขณะที่ค่าเงินฟิลิปปินส์อ่อนค่าลงร้อยละ 1.6 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวร้อยละ 4.3 สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ร้อยละ 
3.8 ดีกว่าคาดการณ์ต่อเนื่องจากต้นปี การขยายตัวมีการกระจายตัวมากขึ้น โดยยังคงมีแรงหนุน
จากการส่งออกและท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องและดีกว่าคาด เป็นผลจากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจคู่ค้าที่ดีขึ้นในทุกภูมิภาคพร้อมกัน ทั้งนี้มูลค่าส่งออกในเดือนกันยายนได้ทำสถิติสูงสุด  
การขยายตัวกระจายทั้งสินค้าและตลาดส่งออก โดยรถยนต์และชิ้นส่วนซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ
เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นมาสนับสนุนการขยายตัวให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ทำให้ส่งออกไตรมาส 3  
ขยายตัวร้อยละ 12 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 8 ในไตรมาสก่อน ขณะที่การบริโภคของครัวเรือนการ
ฟื้นตัวยังคงเปราะบาง เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นแบบการกระจายตัวไปในหลายกลุ่มสินค้ามากขึ้น  
อุปสงค์ที่ดีขึ้นจากต่างประเทศและในประเทศได้ส่งผลต่อเนื่องมายังการฟื้นตัวของการผลิต  
ภาคอุตสาหกรรม โดยการผลิตในหลายอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น อาทิ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง  
อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ที่เร่งตัวขึ้นจากก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณดีขึ้น  
ในรูปการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในช่วงที่เงินบาท  
แข็งค่าขึ้น มีการนำเข้าสินค้าทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อเงินบาทไปบางส่วน นอกจากนี้ 
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องแต่ชะลอลงจากไตรมาสก่อน นำโดยนักท่องเที่ยวจีน
ขยายตัวสูงเป็นผลจากความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลเพิ่มขึ้น
กดดันเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 33.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่งแข็งค่าขึ้น
ร้อยละ 1.7 จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม การขยายตัวอย่างเปราะบางของอุปสงค์ในประเทศ  
ส่งผลให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อเนื่อง
เพื่อดูแลเสถียรภาพในระบบการเงินและประคองการขยายตัวของกำลังซื้อในประเทศท่ามกลาง
นโยบายการเงินของสหรัฐที่ตึงตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
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 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องยังคงได้แรงหนุนจากส่งออกและท่องเที่ยว  
เป็นสำคัญ ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังคงเปราะบาง โดยมูลค่าส่งออกขยายตัวเกินกว่าร้อยละ 10 
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สอง ดีกว่าคาดการณ์ เป็นผลจากจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ปรับตัวดีขึ้น
พร้อมกัน ส่งผลให้ทั้งปี 2560 ส่งออกขยายตัวร้อยละ 9.7 เร่งตัวจากปีก่อนที่ทรงตัว นอกจากนี้
จำนวนท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 19 ไตรมาส 4 จากร้อยละ 6.4 ในไตรมาส
ก่อน ขยายตัวสูงส่วนหนึ่งมาจากฐานปีก่อนมีการปราบทัวร์ผิดกฎหมาย หากเทียบไตรมาสก่อนก็ยัง
คงขยายตัวร้อยละ 1.9 ส่งผลดีต่อการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยรวมทำให้เกิดการใช้จ่าย
หมุนเวียนรวม 1.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน แม้ว่านักท่องเที่ยวรวมจะขยายตัว
ขยายตัวใกล้เคียงปีก่อนที่ร้อยละ 8.8 ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังคงขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวแต่ยังไม่กระจายตัว เนื่องจากรายได้เกษตรกรและการจ้างงาน
ยังไม่สดใส ส่งผลให้กนง.ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อเนื่องอีกปี เพื่อประคองการ  
ฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ภายหลังงานพระราชพิธีภาครัฐทยอยออกมาตรการกระตุ้น  
การใช้จ่ายในประเทศในหลากหลายรูปแบบ เช่น การให้สิทธิลดหย่อนภาษีการใช้จ่ายในช่วง  
ปลายเดือนพฤศจิกายน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐมีการเร่งรัดการใช้จ่ายให้
เข้าสู่ระบบในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 นี้เช่นเดียวกับปีก่อน ตลอดจนการผลักดันการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ประมูลไปแล้วให้มีความคืบหน้ามากขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภายในประเทศ อนึ่ง เครื่องชี้เศรษฐกิจที่ขยายตัวดีกว่าคาดต่อเนื่อง ทำให้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2560 ดีขึ้นต่อเนื่องมาที่  
ร้อยละ 3.9 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ร้อยละ 2.9 และปีก่อนที่ร้อยละ 3.2 อย่างไรก็ตาม  
จากเครื่องชี้เศรษฐกิจล่าสุดที่ดี มี โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 4 ซึ่งดีกว่า  
คาดการณ์ของหลายสำนัก ผลจากการส่งออกและท่องเที่ยวที่ดีต่อเนื่องทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัด  
เกินดุลสะสม 49.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 ยังคงทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องจากปีก่อน ซึ่งเป็น
ปัจจัยกดดันเงินบาทให้แข็งค่าต่อเนื่องไปปิดที่ 32.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 
ซึ่งแข็งค่าร้อยละ 9.8 จากปลายปีก่อน จัดว่าแข็งค่าเป็นอันดับสองในกลุ่มอาเซียน รองจากค่าเงิน
มาเลเซียที่แข็งค่าร้อยละ 10.8 ในขณะที่ค่าเงินฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อ่อนค่าลงร้อยละ 0.38 
และ 0.70 ตามลำดับ ในปี 2560 
 ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 35.38 ล้านคน  
ขยายตัวร้อยละ 8.77 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา
ประเทศไทย จำนวน 52.53 ล้านคน โดยในปีที่ ผ่านมา ประเทศไทยถือเป็นสถานที่ยอดนิยม
สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลี และอินเดีย รวมถึง  
นักท่องเที่ยวในโซนยุโรป โดยเฉพาะการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาเที่ยว  
ประเทศไทย การท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มการเติบโตเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ด้วยบรรยากาศใน
ประเทศที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยจากหน่วยงาน  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยายโครงข่ายเส้นทางการบินให้ครอบคลุมเมืองสำคัญ  
ทางธุรกิจหรือแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้กรุงเทพ เกาะสมุย และเชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางทางการบิน 
 สำหรับการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท  
ในเครือเซ็นทาราภายใต้การจัดการของบริษัทในปี 2560 ซึ่งลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและ  
อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2,077.80 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 6.4603 
บาท โดยในรอบการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวม
มีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 119.72 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกองทุนรวมมีรายการขาดทุน  
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าทรัพย์สิน จำนวน 256.00 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมมีสินทรัพย์
สุทธิจากการดำเนินงานลดลงในรอบการดำเนินงานนี้ จำนวน 136.28 ล้านบาท 
 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้
บริการที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 
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ส่วนการดำเนินกิจการของกองทุนรวม
ข้อมูลกองทุนรวม
 
1.ชื่อกองทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ 

เซ็นทารา (Centara Hotels & Resorts Leasehold Property Fund) 

2.ชื่อกองทุน CTARAF 

3.ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

4.เงินทุนจดทะเบียน 3,200,000, 000 บาท 

5.อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ 

6.ชื่อบริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 

7.ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

8.ผู้เช่าช่วง บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด 

9.ผู้บริหารโรงแรม บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 

 
โครงสร้างของกองทุนรวม
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

สภาวะตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยและการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยปี2560
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย
 ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 35,381,210 คน ขยายตัว
ร้อยละ 8.77 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา  
ประเทศไทย จำนวน 32,529,588 คน โดยเป็นผลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก คือ นักท่องเที่ยว  
ชาวจีน เกาหลี และรัสเซีย ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.97 16.72 และ 23.5 ตามลำดับ  
หากจำแนกนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยตามสัญชาติ พบว่า ในปี 2560  
นักท่องเที่ยวมีการขยายตัวในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ ภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิภาคเอเชีย  
ตะวันออก และภูมิภาคอเมริกา รวมถึงยุโรป จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 


แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงปี2551-2560

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย(แบ่งตามเชื้อชาติ)
ในช่วงปี2551-2560

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
รายได้จากการท่องเที่ยวไทย
 ในปี 2560 รายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทย มีมูลค่า 1,824,042 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.66 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้หลัก คิดเป็น 998,832.50 ล้านบาท รองลงมาคือ  
นักท่องเที่ยวยุโรปสร้างรายได้ 480,776.31 ล้านบาท 
 
แสดงรายได้และอัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงปี2551-2560

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

การท่องเที่ยวบนเกาะสมุย
 จากข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ พบว่า ในปี 2560 จำนวนเที่ยวบินขาเข้าและขาออกท่า
อากาศยานนานาชาติสมุย หรือสนามบินสมุย มีจำนวน 15,355 เที่ยวบิน และ 15,357 เที่ยวบิน 
ตามลำดับ จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,712 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 29,662 เที่ยวบิน คิด
เป็นการเติบโตร้อยละ 3.5 เช่นเดียวกันกับจำนวนผู้ โดยสารที่เดินทางมายังสนามบินสมุยในปี 
2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,634,236 คน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1,292,410 คน และผู้
โดยสารขาออก จำนวน 1,341,826 คน คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ 
2,554,624 คน การเติบโตดังกล่าวเป็น มีปัจจัยสนับสนุนจากการที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์เปิด
ให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางระหว่างสมุย-เฉินตู และสมุย-กวางโจว และสมุย-ฉงชิ่ง 


สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศท่าอากาศยานนานาชาติสมุยปี2551-2560 

ปี จำนวนเที่ยวบิน เปลี่ยนแปลง จำนวนผู้โดยสาร เปลี่ยนแปลง

2551 17.607 0.4% 1,365,134 5% 

2552 15,726 -10.7% 1,412,241 3.5% 

2553 19,240 22.3% 1,534,620 8.7% 

2554 19,855 3.2% 1,610,122 4.9% 

2555 22,090 11.3% 1,863,876 15.8% 

2556 22,529 2.0% 2,020,515 8.4% 

2557 22,719 0.8% 1,927,978 -4.6% 

2558 24,260 6.8% 2,051,289 6.4% 

2559 26,662 22.3% 2,554,624 24.5% 

2560 30,712 3.5% 2,634,236 3.1% 
 
ที่มา: กรมการบินพลเรือน 
 
อุปทานของโรงแรมบนเกาะสมุย
 อุปทานโรงแรมบนเกาะสมุย มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีโรงแรมที่เปิดให้บริการ 
บริเวณหาดเฉวง บ่อผุด เชิงมน และหาดปลายแหลม เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 732 ห้อง  
ในช่วงปี 2561-2562 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอุปทานโรงแรมบนเกาะสมุยนั้น สอดคล้องกับแนวโน้ม
การเติบโตของความต้องการเข้าพักโรงแรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น  
และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัว อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของอุปทานนั้น อาจส่งผลกระทบต่อ
การแข่งขันของธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุย ทั้งในด้านของอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate)   
และอัตราค่าห้องพัก (ADR) 
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อุปทานห้องพักบนเกาะสมุยในช่วงปี2561-2562 

โรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้อง คาดการณ์วันเปิดบริการ

Sala Chaweng หาดเฉวง 140 เปิดปี 2560 

COSI Hotel by Centara หาดเฉวง 150 เปิดปี 2560 

The Ritz-Carlton, Samui หาดปลายแหลม 175 เปิดปี 2560 

Holiday Inn Express Bophut หาดบ่อผุด 200 ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

Holiday Inn Resort Bophut หาดบ่อผุด 150 ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

Ibis Style Samui หาดเฉวง 129 ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

X2 Vibe Samui Nautilus Residence หาดปลายแหลม 40 ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

Sofitel So Samui หาดเชิงมน 83 เปิดปี 2562 

The Park Island Resort หาดเฉวง 130 จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
ที่มา : C9 Hotelworks Market Research 

 
แนวโน้มการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยในปี2561
 การท่องเที่ยวบนเกาะสมุยในปี 2561 มีแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
ที่เดินทางมาประเทศไทยและเกาะสมุย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์
มีแผนในการขยายโครงข่ายเส้นทางการบินให้ครอบคลุมเมืองสำคัญทางธุรกิจหรือแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้กรุงเทพ เกาะสมุย และเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางการบิน  
โดยสำหรับเส้นทางสมุยนั้น สายการบินบางกอกแอร์เวย์มีแผนที่จะเปิดให้บริการแบบเช่าเหมาลำ
ในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวในเส้นทางการบินระหว่างเกาะสมุยกับเมืองสำคัญของประเทศจีน  
เช่น สมุย-ซีอาน และ สมุย-ฉางซา รวมถึงสายการบินบางกอกแอร์เวย์มีแผนที่จะจัดเทศกาล
ดนตรีนานาชาติที่เกาะสมุย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเข้าสู่เกาะสมุย ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
อีกด้วย 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ผลการดำเนินงานของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย
 ผลการดำเนินงานของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ในปี 2560 มีอัตราการ
เติบโตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และอยู่ในระดับที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรง 
โดยอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 88.03 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ  
ปีที่ผ่านมา ที่ร้อยละ 88.12 ในขณะที่อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (Average Room Rate) ในปี 2560  
อยู่ที่ประมาณ 5,406 บาทต่อห้องต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 4,074 บาทต่อห้องต่อวันโดยประมาณ  
ในปี 2559 ทำให้รายได้ต่อห้องพัก (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลี่ยปี 2560 อยู่ที่ประมาณ  
4,756 บาทต่อห้องต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 4,472 บาทต่อห้องต่อวันโดยประมาณในปีที่ผ่านมา 
 

อัตราค่าห้องพัก,อัตราการเข้าพักและอัตราRevPar
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุยในช่วงปี2558-2560












 
 
ที่มา : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
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อัตราค่าห้องพัก,อัตราการเข้าพักและอัตราRevParปี2560
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย
(CentaraGrandBeachResortSamui)

และโรงแรมคู่แข่ง 
 2560

2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย CGBR 79.9% 90.5% 95.3% 94.8% 87.3% 90.5% 96.7% 95.9% 89.7% 82.1% 70.7% 83.1% 88.03% 

% Peers 86.8% 93.1% 87.4% 91.7% 77.7% 83.3% 90.7% 93.0% 81.7% 72.3% 59.3% 78.2% 82.95% 

อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย CGBR 8,284 6,829 5,854 5,186 4,528 4,590 5,618 5,515 4,460 4,504 4,331 6,060 5,405.8 

% Peers 5,660 5,181 4,989 4,759 3,630 3,601 5,715 5,464 3,919 3,942 3,509 5,365 4,599.4 

RevPar CGBR 6,616 6,177 5,579 4,917 3,953 4,154 5,435 5,287 4,000 3,696 3,062 5,033 4,758.7 

(บาท/ห้องคืน) Peers 4,847 4,817 4,351 4,324 2,782 2,987 4,654 5,033 3,189 2,824 2,059 4,101 3,815.2  
ที่มา : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 

 

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
 ภายหลังจากการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวม”) ครั้งที่ 1/2559 บริษัทจัดการได้ดำเนินการว่าแต่งตั้ง
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งทำหน้าที่ ในการศึกษาและแนะนำข้อเสนอการเช่าช่วงทางเลือกอื่นๆเพื่อนำเสนอต่อ  
บริษัทจัดการ รวมถึงเจรจาต่อรองเงื่อนไขการเช่าช่วง เพื่อให้ ได้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาของกองทุนรวม ในการดำเนินการสรรหาผู้เช่าช่วง
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย (“โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์”) รายอื่นเพิ่มเติม  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนอกเหนือจากข้อเสนอ 3 ทางเลือกที่ได้นำเสนอในการประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว 
 บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด (“ซีบีอาร์อี”) เป็นที่ปรึกษาด้าน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในการดำเนินการเปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้เช่าช่วงโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ โดยซีบีอาร์อี ได้ประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอการเช่าช่วงอย่างเป็นเปิดเผยและ  
เป็นการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 27 เมษายน 2560 โดยผ่านสื่อการตลาด  
ทั้งการติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าของซีบีอาร์อี, การโฆษณาทาง  
E-Direct Email, การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ของซีบีอาร์อี, และการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 
อย่างไรก็ดี ผลการเปิดประมูลดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจรายใดยื่นข้อเสนอการเช่าช่วง  
ในวันและเวลาที่กำหนด โดยบริษัทซีบีอาร์อีได้รวบรวมความเห็นและเหตุผลจากผู้สนใจรายต่างๆ  
ที่ตัดสินใจไม่ยื่นข้อเสนอ ซึ่งสามารถสรุปเหตุผลหลักๆ คือ ผู้สนใจเห็นว่าอาจะเกิดภาระค่าใช้จ่ายที่
ต้องใช้ ในการซ่อมแซมและปรับปรุงงานระบบของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์จำนวนมาก และ  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

การที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (Leasehold) ระยะเวลาคงเหลือเพียง
ประมาณ 21 ปี ทำให้ระยะเวลาคงเหลือภายหลังจากการบูรณะ (Renovation) และการปรับปรุง
แบรนด์ (Rebrand) มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ ไม่น่าสนใจในการลงทุน นอกจากนี้ การที่ โครงสร้าง  
ค่าเช่าที่ต้องประกอบด้วยอัตราค่าเช่าคงที่ ทำให้ผู้เช่าช่วงต้องรับความเสี่ยงในการสมทบเงิน  
ค่าเช่าแทนหากผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละปี ดังนั้น ด้วยข้อจำกัดนี้ 
ทำให้ผู้สนใจบางรายประสงค์ที่จะเป็นเพียงผู้บริหารโรงแรมแทนการเข้าเป็นผู้เช่าช่วง แต่อย่างไรก็ด ี
ตามโครงสร้างของกองทุนรวมนั้น จำเป็นจะต้องมีผู้เช่าช่วงจากกองทุนรวมเพื่อนำทรัพย์สินไป
บริหาร 
 นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการศึกษาทางเลือกที่เป็นไปได้ของกองทุนรวมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากข้อเสนอการเช่าช่วงทั้ง 3 ทางเลือก เพื่อให้ ได้ทางเลือกที่ เหมาะสมและ  
เป็นประโยขน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางเลือกที่เป็นไปได้ในการศึกษา  
ดังกล่าวและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน ประกอบด้วย การกู้ยืมและการเพิ่มทุนของ  
กองทุนรวม, การแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์,  
การจำหน่ายสิทธิการเช่าของกองทุนรวมและการเลิกกองทุนรวม, และการเจรจาทางเลือกค่าเช่า
สำหรับสัญญาเช่าช่วงใหม่ โดยผลจากพิจารณาและศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าว  
ได้ข้อสรุปว่า การเจรจาทางเลือกค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าช่วงสำหรับสัญญาเช่าช่วงใหม่  
จะเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมและตรงกับเจตนารมณ์หลักของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ซึ่งจากการเจรจากับบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด (“เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล”) ใน
ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2560 ได้ข้อเสนอทางเลือกและเงื่อนไข  
การเช่าช่วงเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 3 ทางเลือกเดิม ดังนั้น บริษัทจัดการจึงได้แต่งตั้งบริษัท  
ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ของกองทุนรวม เพื่อทำการวิเคราะห์และจัดทำความเห็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการเช่าช่วง  
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจัดการได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้  
วาระที่ 1 รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆของบริษัทจัดการเกี่ยวกับ  

การเช่าช่วงอาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช  

รีอสร์ท สมุย ของบริษัทเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

อนุมัติรับข้อเสนอการเช่าช่วงของบริษัทเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด 
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 จากรายงานสารสนเทศของบริษัทจัดการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2560 บริษัทจัดการได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 1/2560 
โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ 
วาระที่ 1 ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทจัดการ  

เกี่ยวกับการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติข้อเสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  

ของเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล โดยข้อเสนอการเช่าช่วงทางเลือกที่ 4 เป็นทางเลือกที่ได้รับ
คะแนนสียงจากจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุม  
และมีสิทธิออกเสียงมากที่สุด ดังนั้นทางเลือกที่ 4 จึงเป็นข้อเสนอการเช่าช่วงที่ได้รับ
การอนุมัติโดยที่ประชุม 

  สำหรับค่าเช่าสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 จนถึงวันที่
กองทุนรวมลงนามในสัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่กับเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลนั้น ที่ประชุม
รับรองและยินยอมรับค่าเช่าที่กองทุนรวมได้รับจากเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลในอัตรา  
ร้อยละ 100 ของ EBITDA ที่คำนวณได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวเป็นค่าเช่าสำหรับช่วงเวลานั้น 

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่ผู้ถือ  
หน่วยลงทุนอนุมัติรับข้อเสนอการเช่าช่วงของเซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล 

 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 บริษัทจัดการได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ว่าบริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนรวมแล้ว 
 บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการจัดทำและลงนามในสัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่ โดยสัญญาเช่าช่วง
ฉบับใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงาน  
ความคืบหน้าและการดำเนินการของบริษัทจัดการให้ทราบต่อไป 
 สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุน ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากการให้เช่า
ทรัพย์สินประกอบกิจการโรงแรม ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 217.19 ล้านบาท 
ในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 97.47 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่านายทะเบียน และค่าที่
ปรึกษาการลงทุน รวมทั้งสิ้น 22.82 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร 32.30 ล้าน
บาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 39.60 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 2.74 ล้านบาท ทำให้ในปี 2560 
กองทุนรวมมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 119.72 ล้านบาท ทั้งนี้กองทุนรวมมีรายการขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าทรัพย์สิน จำนวน 256.00 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวม  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ขาดทุนสุทธิ 136.28 ล้านบาท ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่ 1-3 กองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผล
แล้วจำนวน 105.92 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 242.20 บาท โดยในวันที่  
31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 2,067.30 ล้านบาท หรือเท่ากับ 
6.4603 บาทต่อหน่วย 
 ในรอบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2560 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรม
และรีสอร์ทในเครือ เซ็นทารา ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลและลดทุนจดทะเบียนให้แก่  
ผู้ลงทุนรวมทั้งสิ้น 0.3810 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดแต่ละไตรมาส ดังนี้ 
 

ครั้งที่ ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

เงินปันผลจ่าย
ต่อหน่วย

เงินลดทุน
จดทะเบียนต่อหน่วย

รวม

1 1 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 0.1600 - 0.1600 

2 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.0710 - 0.0710 

3 1 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.1000 - 0.1000 

4 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 - 0.0500 0.0500 
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รายการแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ31ธันวาคม2560 ณ31ธันวาคม2559

ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2,038,000,000.00 98.58 2,294,000,000.00 98.27 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 29,575,433.55 1.43 43,122,008.40 1.85 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - 0.00 - 0.00 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 14,363,225.80 0.69 14,668,604.18 0.63 

ลูกหนี้อื่น 15,508.79 0.00 - 0.63 

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 122,266.94 0.01 141,094.24 0.00 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - 0.00 - 0.00 

รวมทรัพย์สิน 2,082,076,435.08 100.71 2,351,931,706.82 100.75 

หนี้สิน (14,770,977.84) (0.71) (17,469,136.32) (0.75) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,067,305,457.24 100.00 2,334,462,570.50 100.00 

 
สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ณ 31 ธันวาคม 2560  
มูลค่าทรัพย์สิน 2,082,076,435.08 บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,067,305,457.24 บาท 
จำนวนหน่วย 320,000,000.0000 บาท 
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 6.4603 บาท 
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): N/A
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ประวัติการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุน
 

ครั้งที่ 1 2 3 4

ระยะเวลาการดำเนินงาน 1มกราคม2560-

31มีนาคม2560

1เมษายน2560-

30มิถุนายน2560

1กรกฎาคม2560-

30กันยายน2560

1ตุลาคม2560-

31ธันวาคม2560

เงินทุนจดทะเบียนก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน

เงินทุนจดทะเบียน (บาท) 3,060,480,000 3,060,480,000 3,060,480,000 3,060,480,000 

มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 9.5640 9.5640 9.5640 9.5640 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง

เงินทุนจดทะเบียน (บาท) 0 0 0 16,000,000 

มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 0 0 0 0.0500 

เงินทุนจดทะเบียนหลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน

เงินทุนจดทะเบียน (บาท) 3,060,480,000 3,060,480,000 3,060,480,000 3,044,480,000 

มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 9.5640 9.5640 9.5640 9.5140 

เหตุแห่งการลดทุน - - - มีรายการขาดทุน
ทางบัญชีที่ยังไม่ได้

เกิดขึ้นจริงของ  
การประเมินมุลค่า

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

เงินปันผลจ่าย

จำนวนเงินปันผล (บาท) 51,200,000 22,720,000 32,000,000 0 

อัตราปันผลต่อหน่วย (บาท) 0.1600 0.0710 0.1000 0 

วันปิดสมุดทะเบียน 7 มิถุนายน 2560 6 กันยายน 2560 6 ธันวาคม 2560 9 มีนาคม 2561 

วันที่ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืน 20 มิถุนายน 2560 19 กันยายน 2560 19 ธันวาคม 2560 22 มีนาคม 2561 
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รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา(CTARAF)
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้ลงทุน  
ในสิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง  
กับการดำเนินธุรกิจ ของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โดยมีรายละเอียด  
ของการลงทุน ดังนี้ 
 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย

ประเภทการใช้งาน อาคารโรงแรมและรีสอร์ท 

ที่ตั้ง บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขที่ 38/2 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด 
อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โฉนดที่ดินเลขที่ 12430 12431 และ 12432 

พื้นที่รวม(ไร)่ 25-1-4.7 ไร่ 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่ง
ปลูกสร้างและระบบ
สาธารณูปโภค

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 

ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์
ของกองทุนรวมฯ

เช่าที่ดินและอาคารรวมระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลา 30 ปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 25 กันยายน 2581 และลงทุนในเฟอร์นิเจอร์  
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมโดยกองทุนรวม
สามารถแจ้งความประสงค์การต่ออายุสัญญาและร่วมเจรจาร่วมกับ
คู่สัญญาเกี่ยวกับรายละเอียดการต่ออายุสัญญาเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในปีที ่27 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

จำนวนห้องพัก 202 ห้อง 

ขนาดพื้นที่ พื้นที่รวม 38,880 ตร.ม. 

ราคาประเมินล่าสุดโดย
บริษัทซี.ไอ.ทีแอพเพรซัล
จำกัด

2,038,000,000 บาท (ประเมิน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560) 

วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ภาระผูกพัน - เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งสิทธิ  
 เหนือพื้นดินให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้  
 เจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดินบนที่ดินทั้ง  
 3 โฉนดข้างต้น ในการใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของอาคาร  
 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และอาคารอื่นๆ   
 รวมถึงส่วนควบ และ/หรือ สิ่ งปลูกสร้าง ทั้ งที่มีอยู่แล้ว  
 ในปัจจุบัน และรวมถึงที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าซึ่งเป็น  
 กรรมสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดิน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม
 กองทุนรวมไม่มีการกู้ยืมเงิน 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม
 กองทุนรวมไม่มีการรับประกันรายได้ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่

1มกราคม2560ถึงวันที่31ธันวาคม2560
 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3,665.12 0.16 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 732.97 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,221.62 0.05 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพย์  32,304.28 1.41 
 (Property Operation Fee)  
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 165.00 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์  189.85 0.01 
 (Market Valuation Fee)  
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า  300.00 0.01 
 (Trademark Permission Fee) 
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Fee) 17,036.25 0.75 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 414.80 0.02 
 (Report to Unitholders Expense)  
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์  173.38 0.01 
 (Building Inspection Expense)  
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล  300.14 0.01 
 (Dividend Payment Expense) 
ค่าบริการงานทะเบียนหน่วยลงทุน  145.75 0.01 
 (Registrar service Expense) 
หนี้สงสัยจะสูญ 39,599.84 1.73 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ไม่มี ไม่มี 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ไม่มี ไม่มี 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 1,217.87 0.05  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 97,466.87 4.26 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2560
     
   31ธนัวาคม
 หมายเหตุ 2560  2559
   (บาท)
   สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
 (ราคาทุน 3,123,110,000 บาท ในปี 2560 และ 2559) 4, 5 2,038,000,000 2,294,000,000 
เงินฝากธนาคาร    4, 6 29,575,433 43,122,008 
ลูกหนี้ค่าเช่า     4, 7 14,333,971 14,338,448 
ดอกเบี้ยค้างรับ     4,346 330,156 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า    122,267 141,094 
สินทรัพย์อื่น      40,418 - 
รวมสินทรัพย์      2,082,076,435 2,351,931,706 
   หนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    4 14,755,227 17,469,136 
หนี้สินอื่น       15,751 - 
รวมหนี้สิน       14,770,978 17,469,136  
สินทรัพย์สุทธิ      2,067,305,457 2,334,462,570 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8 3,060,480,000 3,085,440,000 
ขาดทุนสะสม     8 (993,174,543) (750,977,430)  
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 6.4603 บาทต่อหน่วย ในปี 2560 
 และ 7.2952 บาทต่อหน่วย ในปี 2559 คำนวณจาก 
 หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 320,000,000 หน่วย)  2,067,305,457 2,334,462,570 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2560

 
   31ธนัวาคมพ.ศ.2560
    รอ้ยละของ
 พืน้ที่ ราคาทนุ ราคายตุธิรรม มลูคา่ยตุธิรรม
   บาท 
ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ5)
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 
   กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์และ 
    อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง 
    กับการดำเนินธุรกิจโรงแรม  80,000,000 
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  3,123,110,000 2,038,000,000 100.00 
รวมเงินลงทุน  3,123,110,000 2,038,000,000 100.00
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2560

     
   31ธนัวาคมพ.ศ.2559
    รอ้ยละของ
 พืน้ที่ ราคาทนุ ราคายตุธิรรม มลูคา่ยตุธิรรม
   บาท
 
ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ5)
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 และ 
    งานระบบสาธารณูปโภค 
    ที่เกี่ยวข้องกับอาคารโรงแรม  1,526,610,000 
   กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์และ 
    อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง 
    กับการดำเนินธุรกิจโรงแรม  80,000,000 
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  3,123,110,000 2,294,000,000 100.00
รวมเงินลงทุน  3,123,110,000 2,294,000,000 100.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบกำไรขาดทุน

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2560
 
   สำหรบัปสีิน้สดุ
   วนัที่31ธนัวาคม
 หมายเหตุ 2560  2559
   (บาท)
รายได้จากการลงทุน
 รายได้ค่าเช่า 4 177,234,130 225,000,000 
 ดอกเบี้ยรับ  292,659 608,095 
 รายได้เงินสมทบจากการปรับลดค่าเช่า 4 - 124,849,404 
 รายได้อื่น  63,131 6,674,640 
  รวมรายได้  177,589,920 357,132,139
 
ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงแรม  32,304,280 27,155,049 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4 3,665,118 3,978,383 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4 1,221,624 1,326,128 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 4 732,974 795,677 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  17,201,248 2,847,374 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารกองทุน  2,741,789 1,821,316 
 หนี้สงสัยจะสูญ 7 - 52,917,659 
  รวมค่าใช้จ่าย  57,867,033 90,841,586 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  119,722,887 266,290,553 
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
 ในมูลค่าของเงินลงทุน 5 (256,000,000) (132,000,000) 
 รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน  (256,000,000) (132,000,000) 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (136,277,113) 134,290,553



32

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบกำไรขาดทุน(ต่อ)

วันที่31ธันวาคมพ.ศ.2560
 
   สำหรบัปสีิน้สดุ
   วนัที่31ธนัวาคม
 หมายเหตุ  2560 2559
   (บาท) 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ  119,722,887 266,290,553 
 รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
  ในมูลค่าของเงินลงทุน 5 (256,000,000) (132,000,000) 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (136,277,113) 134,290,553
 การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน 8 (24,960,000) (25,024,000) 
 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (105,920,000) (234,720,000) 
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี  (267,157,113) (125,453,447)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี    2,334,462,570 2,459,916,017 
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี    2,067,305,457 2,334,462,570
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2560
 
   สำหรบัปสีิน้สดุ
   วนัที่31ธนัวาคม
 หมายเหตุ  2560 2559
   (บาท) 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   119,722,887 266,290,553 
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
 ในมูลค่าของเงินลงทุน 5 (256,000,000) (132,000,000) 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (136,277,113) 134,290,553
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน 8 (24,960,000) (25,024,000) 
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (105,920,000) (234,720,000) 
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี  (267,157,113) (125,453,447)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี    2,334,462,570 2,459,916,017 
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี    2,067,305,457 2,334,462,570
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
งบกระแสเงินสด

วันที่31ธันวาคมพ.ศ.2560
 
   สำหรบัปสีิน้สดุ
   วนัที่31ธนัวาคม
 หมายเหตุ  2560 2559
   (บาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (136,277,113) 134,290,553 
รายการปรับปรุง 
หนี้สงสัยจะสูญ     - 52,917,659 
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 5 256,000,000 132,000,000 
         119,722,887 319,208,212 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
ลูกหนี้ค่าเช่าลดลง (เพิ่มขึ้น)  4,477 (49,813,140) 
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)  325,810 (236,945) 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)  18,827 (26,891) 
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)  (40,418) 11,550 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (2,713,909) 3,220,137 
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น     15,751 - 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  117,333,425 272,362,923
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน 8 (24,960,000) (25,024,000) 
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (105,920,000) (234,720,000) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (130,880,000) (259,744,000)
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  (13,546,575) 12,618,923 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  43,122,008 30,503,085 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันสิ้นปี  29,575,433 43,122,008 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2560
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากผู้บริหารของกองทุนรวมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
1 ข้อมูลทั่วไป
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

(“กองทุนรวม”) เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

  กองทุนรวมได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ 

  กองทุนรวมจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ คือ 
โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีช รีสอร์ท สมุย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 

 
2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
	 (ก)	 เกณฑ์การถือปฏิบัติ	

  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ งบ
การเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญช ี ฉบับที่ 
106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลาย
ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกองทุนรวมในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน 

  นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมี
ผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้น
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ไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ กองทุนรวมได้ประเมินเบื้อง
ต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของกองทุนรวมจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผล
กระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ 

 
(ข)	 เกณฑ์การวัดมูลค่า	
  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้น

รายการเงินลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม 
 

(ค)	 สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน	
  งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน

การดำเนินงานของกองทุนรวม 
 

(ง)	 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ	
  ในการจัดทำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหาร

ต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
กำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ราย
ได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ 

  ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 

  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมี
ความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรู้ ในงบการ
เงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุข้อ 5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 
3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
  นโยบายการบัญชีที่นำเสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุก

รอบระยะเวลาที่รายงาน 
(ก)	 เงินลงทุน	
  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยราคาทุน ณ วันที่กองทุนรวมมีสิทธิในเงิน

ลงทุนนั้น ราคาทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
โดยตรงที่กองทุนรวมจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

	 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	
  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 บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการ  

ที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรง
และทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงิน
และการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกองทุนรวมอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภาย
ใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นราย
บุคคลหรือเป็นกิจการ 

  ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้  
 ชื่อกิจการ ประเภทที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์  

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 

 2560 2559
 บาท บาท

รายได้
รายได้ค่าเช่า	
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด  177,234,130 225,000,000 
รายได้เงินสมทบจากการปรับลดค่าเช่า	
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  - 124,849,404 
 
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  3,665,118 3,978,383 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  1,221,624 1,326,128 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน	์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  732,974 795,677 

 
  ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้  
 2560 2559
 หมายเหตุ  บาท บาท

เงินฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  29,017,797 19,993,784 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  1,600 1,700 
รวม      29,019,397 19,995,484 
ลูกหนี้ค่าเช่า
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด 7 14,333,971 14,338,448 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  281,864 10,567,774 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  93,954 105,806 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  56,373 63,484 
รวม      432,191 10,737,064
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 สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 รายได้ค่าเช่า	
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 กองทุนรวมได้เข้าทำสัญญาเช่าช่วงโครงการโรงแรม  

เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย (“สัญญาเช่าช่วง”) เพื่อให้เช่าที่ดิน อาคาร และ  
ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่บริษัท  
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท์ จำกัด (“CSHM”) เพื่อให้ CSHM ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
โรงแรมโดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวันที่ 26 กันยายน 2551 ทั้งนี้กองทุนรวมตกลง
ให้คำมั่นแก่ CSHM เพื่อให้ CSHM มีสิทธิเช่าทรัพย์ที่ เช่าต่อไปอีก 3 ปี นับจาก  
วันครบระยะเวลาการเช่า โดย CSHM ต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบถึงการใช้สิทธิตามคำมั่น
ให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันครบระยะเวลา  
การเช่า เพื่อเจรจาร่วมกันในการกำหนดค่าเช่าคงที่ใหม่ ทั้งนี้ กองทุนรวมสามารถใช้สิทธิ
ระงับการเช่าโดยแจ้ง CSHM เป็นลายลักษณ์อักษร ตามสัญญาฉบับนี้ CSHM ตกลง  
ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่าคงที่ในอัตรารวม 225 ล้านบาทต่อปี และ
ค่าเช่าผันแปร ซึ่งคิดเป็นร้อยละตามอัตราที่กำหนดในสัญญาของรายได้หลังหักต้นทุนและ  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าเช่าคงที่ 

  แต่ในกรณีที่ CSHM แสดงให้กองทุนรวมเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์  
ที่ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือป้องกันของ CSHM และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผล
กระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของ CSHM ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นกรณีชั่วคราว (“กรณีเหตุสุดวิสัยชั่วคราว”) และส่งผลให้ CSHM   
ไม่สามารถชำระค่าเช่าคงที่ให้แก่กองทุนรวมตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
เช่าช่วง ให้ CSHM ชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ  
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) ที่คำนวณได้จาก
การประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่ถือว่า CSHM เป็นผู้ผิด  
นัดชำระหนี้ 

  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  
รวมถึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่



42

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ของ CSHM และกองทุนรวม นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้นำเสนอข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยคณะกรรมการลงทุน
ของบริษัทจัดการได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากรายงานสภาวะตลาดของโรงแรม  
บนเกาะสมุยจากบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และความเห็น  
ทางกฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ประกอบกับคำชี้แจงของ CSHM โดยได้มีความ
เห็นในเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นกรณีสุดวิสัยที่เกิดขึ้นชั่วคราวตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาเช่าช่วงและเหตุการณ์ดังกล่าวมิใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไป 

  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 บริษัทจัดการมีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่าย  
เป็นกรณีเหตุแห่งการปรับค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง ซึ่ง CSHM  
มีสิทธิชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA นับตั้งแต่
เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 บริษัทจัดการได้
แจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ ไขผลกระทบจาก
การปรับลดค่าเช่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 โดยบริษัทจัดการได้
ชำระเงินสมทบให้แก่กองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่กองทุนรวมได้รับผลกระทบ
จากการปรับลดค่าเช่าในระหว่างค่าเช่าคงที่ที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงกับค่าเช่าที่กองทุนรวมได้
รับจริงในช่วงระยะเวลาการปรับลดค่าเช่าช่วงเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 124.85 ล้านบาท 

  บริษัทจัดการได้รับจดหมายลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 จาก CSHM เพื่อขอใช้สิทธิ  
ตามคำมั่นให้สิทธิการเช่าต่อไปอีกตามที่กำหนดในเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง 
ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่ 25 กันยายน 2557 ต่อมาในวันที่ 23 กันยายน 2557 
บริษัทจัดการได้แจ้งให้ CSHM ทราบว่ากองทุนรวมและ CSHM ต้องร่วมกันตกลงอัตรา  
ค่าเช่าคงที่ ใหม่ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โดยบริษัทจัดการได้ยืนยันอัตราค่าเช่าใหม่  
ให้เป็นไปตามอัตรา ค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออัตราค่าเช่าจำนวนเท่ากับร้อยละ 100  
ของ EBITDA ตามที่เคยได้ชำระในปีก่อน ดังนั้นบริษัทจัดการและ CSHM จึงยังไม่สามารถ
ตกลงอัตราค่าเช่าใหม่ร่วมกันได้ 

  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทจัดการของกองทุนรวม ได้รายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน 
2557 นั้น กองทุนรวมและ CSHM ยังคงไม่สามารถตกลงอัตราค่าเช่าร่วมกันได้ ซึ่งบริษัท
จัดการอยู่ระหว่างการเจรจา และพิจารณาแนวทางอื่นๆ รวมถึงกระบวนการสรรหาผู้เช่า
ช่วงที่เหมาะสม 

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 บริษัทจัดการของกองทุนรวม ได้รายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการประกาศการสรรหาผู้เช่าช่วง
โรงแรมและกำหนดให้ผู้สนใจเข้ายื่นซองประมูล ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558  
บริษัทจัดการได้ตรวจสอบเอกสารซองประมูลของผู้เข้าประมูลที่ได้ยื่นมาทั้งหมด ซึ่งข้อเสนอ
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นี้ยังไม่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนรวม และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวม  
จึงใช้สิทธิไม่เลือกผู้ยื่นซองประมูลในการประมูลครั้งนี้ ในการนี้ บริษัทจัดการอยู่ระหว่าง  
การพิจารณาว่าจะดำเนินการให้มีการจัดประมูลให้เช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ 

  บริษัทจัดการได้จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับอัตรา
ค่าเช่าในระหว่างที่ไม่มีสัญญาเช่าช่วงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ความ
เห็นว่ากรณีที่ ไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร มิได้เป็นการให้สิทธิ CSHM ชำระค่าเช่า  
ในอัตราร้อยละ 100 ของ EBITDA เมื่อพิจารณาประกอบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3691/2535 
ซึ่งศาลกำหนดค่าเสียหายในระหว่างการครอบครองทรัพย์ที่เช่าอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการทำ
สัญญาเช่าใหม่ภายหลังจากที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงในจำนวนเท่ากับค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่สิ้น
สุดลง กองทุนรวมจึงมีสิทธิที่จะแจ้งให้ CSHM ทราบว่าอัตราค่าเช่าช่วงต้องเป็นไปตาม
สัญญาเช่าช่วงที่มีผลบังคับอยู่จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2557 

  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติข้อเสนอการเช่าช่วง โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย  
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระอย่างเพียงพอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการเช่าช่วงก่อนการพิจารณาอนุมัติ  
ข้อเสนอการเช่าช่วง ผู้ถือหน่วยลงทุนยังประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการพิจารณาทาง
เลือกอื่นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ บริษัทจัดการจึงเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น  
ที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าวในขณะนี้ ทั้งนี ้เมื่อบริษัทจัดการได้
ข้อเสนอหรือทางเลือกเพิ่มเติมจาก CSHM หรือมีข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งภายหลังจากการ
ศึกษาแนวทางออกให้กับกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งความคืบหน้าต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ 
และนำเสนอข้อสรุปดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 บริษัทจัดการได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าบริษัทจัดการได้พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกองทุนรวมแล้ว ซึ่งมีหน้าที่  
ในการศึกษาและแนะนำข้อเสนอการเช่าช่วงทางเลือกอื่นๆ และนำเสนอต่อบริษัทจัดการ 
รวมถึงเจรจาต่อรองเงื่อนไขการเช่าช่วง เพื่อให้ ได้ข้อเสนอการเช่าช่วงที่เป็นประโยชน์  
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการเช่าช่วง 

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทจัดการได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่าบริษัทจัดการได้พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาในการสรรหาผู้เช่าช่วงอาคาร
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย รายอื่นเพิ่มเติมแล้ว โดยทำหน้าที่หลัก
ในการจัดเตรียมเอกสาร แนะนำและติดต่อให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการเช่าช่วง เพื่อให้ ได้ข้อ
เสนอการเช่าช่วงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
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  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 บริษัทจัดการได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ว่าบริษัทจัดการอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาข้อเสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรม  
เซ็นทาราแกรนด ์ บีช รีสอร์ท สมุย เพิ่มเติมนอกเหนือจากทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือกที่  
เสนอในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยมีกำหนดการยื่น  
ข้อเสนอในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอการเช่าช่วงในวันและ  
เวลาดังกล่าว ตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการสรรหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินสำหรับ
อาคารโครงการโรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 บริษัทจัดการได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษา  
ทางการเงินอิสระในการวิเคราะห์และจัดทำความเห็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการเช่าช่วง
อาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และนำเสนอในที่ประชุม  
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัทจัดการได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าบริษัทจัดการร่วมกับ ที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวม ที่ปรึกษากฎหมายของกองทุนรวม 
และที่ปรึกษาของกองทุนรวม ได้เริ่มดําเนินการเจรจาข้อเสนอทางเลือกการเช่าช่วง  
อาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กับ CSHM ในขณะเดียวกัน  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของกองทุนรวมก็ได้ดําเนินการวิเคราะห์ ศึกษา และอยู่ระหว่าง
การจัดทําความเห็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอทางเลือกการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรม  
เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เพื่อให้ ได้ข้อเสนอทางเลือกการเช่าช่วงอาคารโครงการ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนรวม  
และผู้ถือหน่วยลงทุน 

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจัดการได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย เรื่องมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดย 1) รับทราบรายงานความคืบหน้า
การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 2) มีมติอนุมัติทางเลือกที่ 4 เป็นข้อเสนอการเช่าช่วงอาคาร
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย จาก CSHM โดยมีค่าเช่าคงที่ในปีแรก 
168 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของค่าเช่าคงที่ร้อยละ 3 ทุก 3 ปี และมีผลนับจาก  
วันที่สัญญาเช่าช่วงใหม่จะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2581 รวมถึงอนุมัติค่าเช่า
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที ่26 กันยายน 2557 จนถึงวันที่กองทุนรวมลงนามในสัญญาเช่า
ช่วงฉบับใหม่กับ CSHM ในอัตราร้อยละ 100 ของ EBITDA ที่คำนวณได้จากการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ   
3) มีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้สัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้จัดทำและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2561 
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  ภายหลังวันที่สิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงฉบับเดิมในเดือนกันยายน 2557 จนถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2560 CSHM ยังคงครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
บีช รีสอร์ท สมุย ซึ่งถือเป็นการครอบครองและใช้งานโดยไม่มีสัญญาเช่าที่เป็นลายลักษณ์
อักษร กองทุนรวมได้รับค่าเช่าจาก CSHM ในอัตราเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA ทั้งนี้ 
ในปี 2559 กองทุนรวมบันทึกรายได้ค่าเช่าในอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าช่วงเดิม เป็น
จำนวน 225 ล้านบาท และได้ส่งหนังสือทวงถาม CSHM ในการชำระค่าเช่าให้ครบถ้วน  
ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วงเดิมรวมถึงตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้
ค่าเช่าเป็นจำนวน 52.92 ล้านบาท ไว้ในบัญชีซึ่งเท่ากับผลต่างของค่าเช่าในอัตราที่ระบุไว้ใน
สัญญาเช่าช่วงเดิมกับอัตราร้อยละ 100 ของ EBITDA (หมายเหตุ 7) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าเช่ามีจำนวน 135.64 ล้านบาท และในปี 2560 
กองทุนรวมบันทึกรายได้ค่าเช่าเป็นจำนวน 177 ล้านบาท รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ) สำหรับปี 2560 และ 2559 เป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติ  
ค่าเช่าในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	
  ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

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

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

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

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

อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และระบบสาธารณูปโภค  
จากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“CPH”) เป็นระยะเวลา 30 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2581 ซึ่งกองทุนรวมได้จ่ายชำระ
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 
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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 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ  
การดำเนินธุรกิจโรงแรมแก่ CSHM โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวันที่  
26 กันยายน 2551 ทั้งนี้ กองทุนรวมและ CSHM ตกลงต่อสัญญาเช่าช่วงที่ 2 ต่อไป
อีก 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวมอยู่
ระหว่างการลงนามในสัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่กับ CSHM (ดูหมายเหตุ 4) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีราคาทุน
รวม 3,123.11 ล้านบาท ในระหว่างปี 2560 กองทุนรวมได้ให้ผู้ประเมินราคาอิสระ
ประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach by 
Discounted  Cash Flow Method) ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2560 กองทุนรวมได้ปรับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมเป็นจำนวน 
2,038 ล้านบาท (2559 : 2,294 ล้านบาท) และรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงิน
ลงทุนจำนวน 256 ล้านบาท (2559 : 132 ล้านบาท) เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 สัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่กับ CSHM ยังไม่มีผลบังคับ ผู้ประเมินราคาอิสระจึง
ประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน (100% 
ของ EBITDA) ของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ซึ่งเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ของผู้ประเมินราคาอิสระโดยมีสมมติฐานที่สำคัญโดยอ้างอิงจากผลประกอบการ
ในอดีตที่ผ่านมาและข้อมูลในตลาด ดังนี้  
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย 5,200 บาท/ห้อง/คืน 
อัตราการปรับเพิ่มค่าห้องพัก ร้อยละ 5 ทุกปี 
อัตราการเข้าพัก ร้อยละ 86 คงที่ตลอดประมาณการ 
อัตราคิดลด ร้อยละ 11 
รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 44 ของรายได้ค่าห้องพัก 
ต้นทุนค่าห้องพัก ร้อยละ 8.4 ของรายได้ค่าห้องพัก 
ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 40 ของรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 



48

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

6 เงินฝากธนาคาร
 
 อัตราดอกเบี้ย เงินต้น
 2560 2559 2560 2559
 (ร้อยละ) (บาท)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์ 0.375 0.375 29,017,797 19,993,784 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
 ออมทรัพย์ 0.900 0.980 556,036 23,126,524 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 กระแสรายวัน - - 1,600 1,700 
รวม     29,575,433 43,122,008

 
7 ลูกหนี้ค่าเช่า
  2560  2559 
   บาท  
ลูกหนี้ค่าเช่า 14,333,971 149,979,189 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (135,640,741) 
สุทธิ   14,333,971 14,338,448
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี - 52,917,659
 
  ภายหลังวันที่สิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงฉบับเดิมในเดือนกันยายน 2557 จนถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2559 กองทุนรวมได้รับค่าเช่าจาก CSHM ในอัตราเท่ากับร้อยละ 100 ของ 
EBITDA ทั้งนี้ กองทุนรวมบันทึกรายได้ค่าเช่าในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วงเดิมเป็น
จำนวน 225 ล้านต่อปี และได้ส่งหนังสือทวงถาม CSHM ในการชำระค่าเช่าให้ครบถ้วน
ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วงเดิมรวมถึงตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้
ค่าเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนรวม 135.64 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ผู้ถือหน่วยมีมติอนุมัติค่าเช่า
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 จนถึงวันที่กองทุนรวมลงนามในสัญญาเช่า
ช่วงฉบับใหม่กับ CSHM เท่ากับในอัตราร้อยละ 100 ของ EBITDA ที่คำนวณได้จากการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
ดังนั้นในปี 2560 กองทุนรวมได้กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าเช่าทั้ง
จำนวน 
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8 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 2560 2559 2560 2559
 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 9.6420 9.7202 320,000,000 3,085,440,000 320,000,000 3,110,464,000 

หัก คืนมูลค่าหน่วยลงทุน (0.0780) (0.0782) - (24,960,000) - (25,024,000) 

ณวันที่31ธันวาคม 9.5640 9.6420 320,000,000 3,060,480,000 320,000,000 3,085,440,000

   
  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนได้มีมติให้คืนทุนเป็น

จำนวน 24.96 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.078 บาท จากเดิม 9.642 
บาท เหลือ 9.564 บาท และจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 20 มีนาคม 2560 

 
  รายการเคลื่อนไหวของขาดทุนสะสมมีดังนี้ 
 หมายเหตุ 2560  2559
   บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม  (750,977,430) (650,547,983) 
หัก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการ 
 ดำเนินงานในระหว่างปี  (136,277,113) 134,290,553 
 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 (105,920,000) (234,720,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (993,174,543) (750,977,430) 

 
9 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
  กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ดังนี้ 
  ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า
หรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำ
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

  ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินปันผลจากกำไรสะสม โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่ทำให้กองทุนรวมรวมเกิดยอดขาดทุน
สะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

  บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น
ให้ ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

  บริษัทจัดการได้แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลด
ทุนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2553 
เป็นต้นไป โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้ 

 
 การลดทุน	

 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี ้
ก) กองทุนรวมมีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
ข) อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลดลงจาก

การประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจ่าย 

  หากบริษัทจัดการประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวม 

  ในระหว่างปี 2560 และ 2559 กองทุนรวมได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้ 
 ปี2560
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวม

มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.100 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 32.00 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2560 

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมี
มติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.071 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 22.72 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2560 

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมี
มติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.160 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 51.20 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2560 

 
 ปี2559
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวม

มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.116 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 36.96 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2559 
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  เมื่อวันที ่5 กันยายน 2559 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมีมติ
อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.460 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 147.20 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2559 

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมมี
มติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.158 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50.56 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2559 

 
10 เครื่องมือทางการเงิน
	 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน	
  กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา  

ดอกเบี้ยและจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 กองทุนรวมไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็น
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า 

 
	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	
  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด

ในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสด
ของกองทุนรวม กองทุนรวมมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร 

 
	 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ	
  ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้  

แก่กองทุนรวม ตามเงื่อนไขที ่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจาก
ความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บค่าเช่าจากคู่สัญญา กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของ  
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ เนื่องจากกองทุนรวมมีคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้เช่าเพียงรายเดียว 

 
	 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง	
  กองทุนรวมมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกองทุนรวมและเพื่อทำ
ให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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	 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	
  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือ

ชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของ
การวัดมูลค่า และ/หรือ การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ  
การเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่า
ยุติธรรมไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างเป็นสาระสำคัญ 

 
	 การบริหารจัดการทุน	
  วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น 

  ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ 
หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 
11 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนได้มีมติให้คืนทุนเป็น

จำนวน 16 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.050 บาท จากเดิม 9.564 
บาท เหลือ 9.514 บาท และจะจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 22 มีนาคม 2561 
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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 26 27 28 29 30 31 รวม
บาท/หน่วย 0.094 0.158 0.46 0.1155 0.16 0.071 0.10 5.5207 
วันจ่ายเงินปันผล 17/12/58 21/6/59 28/9/59 19/12/59 20/6/60 19/9/60 19/12/60 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

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

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมสทิธกิารเชา่
อสงัหารมิทรพัย์โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซน็ทารา

สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2560ถงึวนัที่31มกราคม2560 
 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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ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 กันยายน 2551 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,060.48 ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2560 
จำนวนหน่วยลงทุนจดทะเบียน 320 ล้านหน่วย 
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่าง
ประเทศซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือ เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ 
โดยกองทุนจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ 
และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำ
อสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื่อให้ผู้ประกอบการนำอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์  
ในลักษณะโรงแรม ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดำเนินการก่อสร้าง และ/หรือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือ ดำเนินการขอหรือรับโอนใบ
อนุญาตอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตเปิดโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้) 
และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อ  
มุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ 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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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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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลัก
ทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนพฤษภาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อม ทั้งในด้านการให้บริการ การ
วิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีใน
การจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12 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. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 4. นางสาวพัลลภา ศรีสุกใส กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
3. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
4. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
5. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
6. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
7. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
8. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
9. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
10. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
11. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
12. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
13. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 
 




