กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อของกองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
โดยมิได้เป็ นการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5 ตั้งแต่วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2560 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะมีผลบังคับใช้ ทําให้กองทุนฯมีภาระในการนําส่ ง
ภาษีอากรอันเนื่องจากรายได้ที่ได้รับตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาให้บริ การระบบจากผูใ้ ห้เช่าช่วง โดยฝ่ ายบริ หาร
ของกองทุนฯมีความเห็นว่ากองทุนฯมีหน้าที่ตอ้ งเรี ยกเก็บภาษีขายสําหรับรายได้ค่าบริ การดังกล่าวจากผูใ้ ห้เช่าช่วง
ตามสัญญาให้บริ การระบบเพื่อนําส่ งกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่ชดั เจนกับผูเ้ ช่าช่วงในการพิจารณา
ว่าสัญญาเช่าช่วงและสัญญาให้บริ การระบบระหว่างกองทุนฯกับผูเ้ ช่าช่วงจะเข้าข่ายการเสี ยภาษีอากรประเภทใด
ซึ่งขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอคําวินิจฉัยและแนวทางปฏิบตั ิจากกรมสรรพากร ดังนั้น กองทุนฯจึงมีความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับภาระภาษีอากรดังกล่าวซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประมาณการรายได้ในอนาคตของกองทุนฯ ซึ่งส่ งผลต่อ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนฯ

กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 8 พฤศจิกายน 2560
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ สนามบินสมุย
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพ ย์
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน 9,301.36 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 30 กันยายน 2560: 376 ล้านบาท และ
31 ธันวาคม 2559: 311 ล้านบาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากผลตอบแทนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
จากดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์อื่นๆ
รวมสิ นทรัพ ย์
หนีส้ ิ น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันรับจากลูกค้า
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 1,050,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.6927 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน 950,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.6927 บาท
กําไรสะสม
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด/ปี (พันหน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายณัฐกวิน เจียมโชติพฒั นกุล)
ผูจ้ ดั การกองทุน

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

11,771,000

10,184,000

375,823
10,211

311,461
12,572

7, 10

148,427
47
239
12,305,747

114,974
4
53
10,623,064

10
5, 10

4,290
47,500
25,125
76,915
12,228,832

3,946
47,500
10,673
62,119
10,560,945

10,177,335

10,177,335

9,208,065
3,020,767
12,228,832
12.8724
950,000

9,208,065
1,352,880
10,560,945
11.1167
950,000

5

6, 10

8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ สนามบินสมุย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึน้ และยังไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนที่เกิดขึน้ และยังไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายณัฐกวิน เจียมโชติพฒั นกุล)
ผูจ้ ดั การกองทุน

2560

(หน่วย: พันบาท)
2559

10

403,077
1,296
404,373

386,126
1,278
387,404

10
10
10

8,551
1,077
1,607
304
74
11,613
392,760

7,698
764
1,447
253
176
10,338
377,066

3
(44,016)
(44,013)
348,747

(1)
(34,993)
(34,994)
342,072

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ สนามบินสมุย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึน้ และยังไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไรที่เกิดขึน้ และยังไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายณัฐกวิน เจียมโชติพฒั นกุล)
ผูจ้ ดั การกองทุน

2560

(หน่วย: พันบาท)
2559

10

1,151,168
4,074
1,155,242

1,106,839
3,806
1,110,645

10
10
10

25,042
3,154
4,707
842
376
34,121
1,121,121

22,831
2,073
4,292
754
444
30,394
1,080,251

5
1,587,011
1,587,016
2,708,137

(9)
192,001
191,992
1,272,243

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ สนามบินสมุย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างงวด
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนในระหว่ างงวด
การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพ ย์ สุทธิในระหว่ างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
สิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายณัฐกวิน เจียมโชติพฒั นกุล)
ผูจ้ ดั การกองทุน

9

2560
1,121,121
5
1,587,011
2,708,137
(1,040,250)
1,667,887
10,560,945
12,228,832

(หน่วย: พันบาท)
2559
1,080,251
(9)
192,001
1,272,243
(992,750)
279,493
10,370,926
10,650,419

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ สนามบินสมุย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
การเพิม่ ขึ้นในลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์
การลดลง (เพิม่ ขึ้น) ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
การเพิม่ ขึ้นในสิ นทรัพย์อื่น
การเพิม่ ขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิม่ ขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
ส่ วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดจําหน่าย
รายการขาดทุน (กําไร) สุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การแบ่งปั นส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินฝากธนาคารปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายณัฐกวิน เจียมโชติพฒั นกุล)
ผูจ้ ดั การกองทุน

(หน่วย: พันบาท)
2559

2,708,137

1,272,243

(1,382,610)
1,322,147
(60,463)

(1,587,490)
1,513,001
(74,489)

(33,453)
(43)
(186)
344
14,452
(3,883)
(5)
(1,587,011)
1,037,889

(929)
497
(54)
(16)
(1,174)
(2,777)
9
(192,001)
1,001,309

(1,040,250)
(1,040,250)
(2,361)
12,572
10,211
-

(992,750)
(992,750)
8,559
1,465
10,024

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ สนามบินสมุย
ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย: บาท)

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้ น
หัก: การแบ่งปั นส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด
อัตราส่ วนการเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานต่ อ
มูลค่ าสิ นทรัพ ย์ สุทธิถัวเฉลีย่ ระหว่ างงวด (% )

2560

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2557
2556

2555

11.1167

10.9167

11.0325

11.0421

10.8460

10.9308

1.1801
1.6706
2.8507
(1.0950)
12.8724

1.1371
0.2021
1.3392
(1.0450)
11.2109

1.0036
(0.1221)
0.8815
(0.9250)
10.9890

0.9642
(0.0179)
0.9463
(0.9250)
11.0634

0.9646
0.1663
1.1309
(0.9000)
11.0769

0.8874
(0.0790)
0.8084
(0.8200)
10.9192

22.76

11.98

8.01

8.57

10.28

7.38

10,650,419

10,439,602

10,510,234

10,523,124

10,373,286

0.29

0.28

0.28

0.27

0.28

10.46

9.40

9.02

9.04

8.38

0.99
10,617,871

0.25
10,459,856

10,484,646

10,448,155

10,403,193

อัตราส่ วนทางการเงินและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมทีส่ ํ าคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด (พันบาท)
12,228,832
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)
0.29
อัตราส่ วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)
9.71
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี่ยของการซื้ อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (%)*
0.70
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)
11,899,796

* การซื้ อขายเงินลงทุนไม่นบั รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน และการซื้ อขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซื้ อหรื อขายเงินลงทุนอย่างแท้จริ ง
ซึ่ งไม่รวมถึงการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรื อการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(นายณัฐกวิน เจียมโชติพฒั นกุล )
ผูจ้ ดั การกองทุน

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ สนามบินสมุย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ แต่ สอบทานแล้ ว)
ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์
สิ ทธิการเช่าที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่า
อันเป็ นที่ต้ งั ของสนามบินสมุย ที่ดินดังกล่าวตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลบ่อผุด
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีพ้นื ที่ประมาณ 449-3-83.8 ไร่
ประกอบด้วยโฉนดที่ดินจํานวน 29 ฉบับ และ น.ส. 3ก. จํานวน 19 ฉบับ
และค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิ ทธิการเช่า
รวมเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(นายณัฐกวิน เจียมโชติพฒั นกุล)
ผูจ้ ดั การกองทุน

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ ว)

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

9,301,359

11,771,000

96.91

9,301,359

11,771,000

96.91

ราคาทุน
(พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

9,301,359

10,184,000

97.03

9,301,359

10,184,000

97.03

ราคาทุน
(พันบาท)

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ สนามบินสมุย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ แต่ สอบทานแล้ว)
ประเภทเงินลงทุน

วันครบกําหนด

พันธบัตร
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
23 กุมภาพันธ์ 2560
(CB17223A)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
23 กุมภาพันธ์ 2560
(CB17223B)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
2 มีนาคม 2560
(CB17302A)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
18 พฤษภาคม 2560
(CB17518A)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
1 มิถุนายน 2560
(CB17601A)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
26 ตุลาคม 2560
(CB17026A)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
2 พฤศจิกายน 2560
(CB17N02A)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
2 พฤศจิกายน 2560
(CB17N02B)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
23 พฤศจิกายน 2560
(CB17N23A)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
30 พฤศจิกายน 2560
(CB17N30A)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
30 พฤศจิกายน 2560
(CB17N30B)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
1 กุมภาพันธ์ 2561
(CB18201A)
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
7 มิถุนายน 2561
(CB18607A)
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพ ย์
รวมเงินลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายณัฐกวิน เจียมโชติพฒั นกุล)
ผูจ้ ดั การกองทุน

ร้อยละของ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าที่ตราไว้
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

มูลค่าที่ตราไว้
(พันบาท)

1.50

-

-

-

-

25,000

24,947

24,946

0.24

1.49

-

-

-

-

80,500

80,326

80,327

0.77

1.50

-

-

-

-

120,000

119,712

119,705

1.14

1.51

-

-

-

-

40,000

39,772

39,775

0.38

1.51

-

-

-

-

47,000

46,704

46,708

0.44

1.22

62,000

61,936

61,948

0.51

-

-

-

-

1.08

40,000

39,962

39,962

0.33

-

-

-

-

1.09

48,000

47,955

47,955

0.39

-

-

-

-

1.16

45,000

44,920

44,924

0.37

-

-

-

-

1.14

83,000

82,845

82,845

0.68

-

-

-

-

1.14

10,000

9,981

9,981

0.09

-

-

-

-

1.35

10,000

9,957

9,955

0.08

-

-

-

-

1.40

79,000

78,256

78,253

0.64

-

-

-

-

375,812
9,677,171

375,823
12,146,823

3.09
100.00

311,461
9,612,820

311,461
10,495,461

2.97
100.00

ราคาทุน
(พันบาท)

ราคาทุน
(พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ สนามบินสมุย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
1.

ลักษณะของกองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ สนามบินสมุย
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย (“กองทุนฯ”) เป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการ
กําหนดอสังหาริ มทรัพย์ที่จะซื้อหรื อเช่าไว้เป็ นการแน่นอนแล้วในรายละเอียดของโครงการ โครงการ
ได้จดั ตั้งและจดทะเบี ยนเป็ นกองทุ น รวมเมื่ อวัน ที่ 22 พฤศจิ กายน 2549 โดยไม่ มีก ารกําหนดอายุ
โครงการด้ว ยจํา นวนเงิ น ทุ น จดทะเบี ย น 10,500 ล้า นบาท โดยมี เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการจํา หน่ า ย
หน่ วยลงทุนทั้งสิ้ น ณ วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนฯเป็ นจํานวนเงิน 9,500 ล้านบาท กองทุนฯระดม
เงินลงทุนจากประชาชนและผูล้ งทุนทัว่ ไป โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการนําเงินที่ได้จากการระดม
เงินลงทุนไปซื้ อ เช่ า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวโดยการให้เช่ า ให้เช่ าช่ วง โอน และ/หรื อจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์ต่างๆ ที่ กองทุ นรวมได้
ลงทุ นหรื อมี ไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง รวมถึ งการดําเนิ นการก่ อสร้ าง การพัฒ นา
ศักยภาพของอสังหาริ มทรั พ ย์โดยได้รับ หรื อรั บโอนใบอนุ ญ าตก่ อสร้ าง และ/หรื อ ดําเนิ นการขอ
ใบอนุ ญาตอื่นๆ และ/หรื อดําเนิ นการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์
ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ กองทุนรวมสามารถกระทําได้ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และประกาศอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และมุ่งก่ อให้เกิ ดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น
และ/หรื อหลักทรัพย์อื่น และ/หรื อการหาดอกผลอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็ น
หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นและให้ เริ่ ม ซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยได้ต้ ัง แต่ ว ัน ที่
24 พฤศจิกายน 2549
กองทุนฯบริ หารงานโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ภัทร จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) โดยมีธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่ ง
ถื อหน่ วยลงทุ น ร้ อ ยละ 33.03 ของจํานวนหน่ วยลงทุ น ที่ จาํ หน่ ายแล้ว (31 ธัน วาคม 2559: ร้ อ ยละ
31.62)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ จัด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง
การรายงานทางการเงิ น ระหว่างกาล โดยกองทุ น ฯเลื อ กนําเสนองบการเงิ น ระหว่างกาลแบบย่อ
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯได้แสดงรายการในงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สําคัญในรู ปแบบ
เช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่ อไม่ ให้ขอ้ มูลที่ นําเสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิน ควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่ กองทุนฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด กองทุนฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2560 มาถื อ ปฏิ บ ัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและ
คําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

5.

เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์
กองทุนฯได้ลงทุนในสิ ทธิการเช่าระยะยาวในทรัพย์สินที่เช่า ได้แก่ ที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่ งปลูก
สร้างบนที่ดินที่เช่ าซึ่ งปั จจุบนั ใช้ในการดําเนิ นกิ จการสนามบิ นสมุย โดยกองทุนฯเข้าทําสัญญาเช่ า
ระยะยาวกับบริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุการเช่า 30 ปี สิ้ นสุ ดวันที่
23 พฤศจิ กายน 2579 กองทุนฯได้จ่ายค่าเช่ าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญ ญาเช่ า ณ วันที่ ทาํ การ
จดทะเบียนการเช่าทั้งสิ้ นเป็ นจํานวนเงิน 9,300 ล้านบาท (ราคาตามสัญญาซึ่ งตํ่ากว่าราคาประเมินโดย
ผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระ) นอกจากนี้ บริ ษ ัท การบิ น กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบี ย นจํานอง
ทรั พย์สินที่เช่ าให้แก่กองทุนฯในวงเงิน 20,900 ล้านบาท เพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่ า
ระยะยาวดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เป็ นไปตามข้อกําหนดในสัญญาเช่าระยะยาว
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุ น ฯได้จ ัด หาผลประโยชน์ จ ากการลงทุ น ข้า งต้น โดยการเข้า ทํา สั ญ ญาเช่ า ช่ ว งกับ บริ ษ ัท
การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เพื่อให้เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าตามที่กล่าวข้างต้นเป็ นระยะเวลา 3 ปี
พร้อมคํามัน่ จากบริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ที่จะเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าต่อไม่เกิน 9 ครั้ง
ครั้ งละ 3 ปี พร้ อมกันนี้ กองทุนฯได้เข้าทําสัญญาให้บริ การระบบกับบริ ษทั การบิ น กรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) เป็ นระยะเวลา 30 ปี ทั้งนี้ บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ต้องจัดให้มีหลักประกัน
โดยการส่ งมอบหนังสื อคํ้าประกันของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย และ/หรื อนําเงินสดมาฝากไว้
เพื่อเป็ นประกันในบัญชีเงินฝากของกองทุนฯ และ/หรื อการจํานําหุ น้ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่ งจะต้องมีจาํ นวนอย่างน้อยเท่ากับจํานวนค่าเช่ าช่ วง
ตามที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงและค่าบริ การคงที่ตามที่ระบุในสัญญาให้บริ การระบบเป็ นระยะเวลา 12
เดือน หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินรวม 570 ล้านบาท ในกรณี ที่เป็ นการจํานําหุ ้นและ/หรื อหลักทรัพย์อื่นๆ
มูลค่าหลักประกันต้องไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 120 ของวงเงินที่จาํ นําตลอดระยะเวลาที่มีการจํานํา
บริ ษทั การบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ได้จาํ นําหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั กรุ งเทพดุ สิตเวชการ จํากัด
(มหาชน) จํานวน 36 ล้านหุ ้น ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวนเงิน 738 ล้านบาท
(ร้อยละ 129.47 ของวงเงินที่จาํ นํา) เพื่อเป็ นหลักประกันตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาให้บริ การระบบ
ข้างต้น (31 ธันวาคม 2559: หุ น้ สามัญของบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) จํานวน 33 ล้าน
หุน้ มูลค่ายุติธรรม 762 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 133.74 ของวงเงินที่จาํ นํา)
นอกจากนี้ บริ ษทั การบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ได้ชาํ ระเงินประกันการเช่ าช่ วงให้กบั กองทุนฯ
จํานวนเงิ น 26.1 ล้านบาท ตามสัญ ญาเช่ าช่ วงข้างต้น และได้ชาํ ระเงินประกัน การใช้บริ การให้กับ
กองทุนฯจํานวนเงิน 21.4 ล้านบาท ตามสัญญาให้บริ การระบบข้างต้น รวมเป็ นเงินประกันรับจํานวน
47.5 ล้านบาท
ในระหว่างงวดปั จจุ บ ัน กองทุ น ฯได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระประเมิ น มู ลค่ายุติธรรมของสิ ท ธิ
การเช่ าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ที่ ก องทุ น ฯได้ล งทุ น ด้ว ยวิธีพิ จารณาจากรายได้ (Income Approach) ตาม
รายงานลงวัน ที่ 12 เมษายน 2560 โดยผู ป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระได้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ยุติ ธ รรม ณ วัน ที่
30 กัน ยายน 2560 เป็ นจํา นวนเงิ น 11,771 ล้า นบาท กองทุ น ฯได้ป รั บ เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวนเงิน 11,771 ล้านบาท และรับรู ้กาํ ไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจํานวนเงิน 1,587 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ขา้ งต้น ผูป้ ระเมินราคาได้พิจารณาถึง
การใช้ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์สิ น ภายใต้เงื่ อ นไขในสั ญ ญาเช่ าช่ ว งและสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารระบบของ
กองทุนฯ เช่น การกําหนดอัตราค่าเช่าคงที่ การกําหนดสัดส่ วนการแบ่งรายได้มาเป็ นข้อมูลหนึ่งในการ
กําหนดสมมติฐานของการประเมินมูลค่ายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในบัญชี เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตน้ งวด
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ปลายงวด

10,184,000
1,587,000
11,771,000

ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 608 ฉบับที่
609 และฉบับที่ 610 เกี่ยวกับการยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่ งผล
ให้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ และอากรแสตมป์
โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2560
กองทุ น ฯมี รายได้จากเงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ภายใต้สัญ ญาเช่ าช่ วงและสั ญ ญา
ให้ บ ริ ก ารระบบที่ ตกลงผูก พัน กัน ระหว่างกองทุ น ฯและบริ ษ ัท การบิ น กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
(“ผูเ้ ช่าช่วง”) ซึ่ งประกอบด้วย ค่าเช่าช่วง ค่าบริ การคงที่ และค่าบริ การเพิ่มเติม โดยกองทุนฯได้เรี ยก
เก็บภาษีขายสําหรับค่าบริ การดังกล่าวจากผูเ้ ช่าช่วง และกองทุนฯได้นาํ ส่ งภาษีขายสําหรับจํานวนที่
ได้รับชําระแล้วให้กบั กรมสรรพากรแล้ว อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ช่าช่วงยังคงค้างชําระค่าบริ การและภาษีขาย
บางส่ วนต่อกองทุนฯ
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารของกองทุ น ฯเห็ น ว่ากองทุ นฯมี ห น้าที่ ตอ้ งเรี ยกเก็บ ภาษี ขายสําหรั บ รายได้
ค่ าบริ ก ารดังกล่ าวจากผูใ้ ห้เช่ าช่ ว งเพื่ อ นําส่ งกรมสรรพากรและเพื่ อเป็ นการปฏิ บ ัติต ามกฎหมาย
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากยัง มี ค วามไม่ ชัด เจนกับ ผู เ้ ช่ า ช่ ว งในการพิ จ ารณาว่ าสั ญ ญาเช่ าช่ ว งและ
สั ญ ญาให้ บ ริ ก ารระบบระหว่ า งกองทุ น ฯกับ ผู ้เช่ า ช่ ว งจะเข้า ข่ า ยการเสี ย ภาษี อ ากรประเภทใด
ผูจ้ ดั การกองทุนฯและผูเ้ ช่าช่วงจึงร่ วมกันขอความเห็นจากกรมสรรพากร เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ชดั เจน
เกี่ยวกับภาระในการนําส่ งภาษีอากรดังกล่าว ซึ่ งขณะนี้ อยู่ระหว่างรอคําวินิจฉัยและแนวทางปฏิบตั ิ
จากกรมสรรพากร ทั้งนี้ กองทุนฯจึงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาระภาษีอากรดังกล่าว ซึ่ งอาจส่ งผล
กระทบต่ อประมาณการรายได้ในอนาคตของกองทุ น ฯ และมู ลค่ายุติธรรมของเงิ น ลงทุ น ในสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนฯอาจเปลี่ยนแปลงไป
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนฯมีเงินฝากกับธนาคารดังนี้
ธนาคาร

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
รวม

7.

เงินต้น (พันบาท)
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
10,211
10,211

12,572
12,572

อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
0.375 - 0.50

0.375 - 0.50

ลูกหนีจ้ ากผลตอบแทนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์
ยอดคงเหลื อของลู กหนี้ จากผลตอบแทนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพ ย์แยกตามอายุห นี้ ที่คงค้าง
นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวม

8.

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

121,517

114,974

22,476
4,434
148,427

114,974

กําไรสะสม
(หน่วย: พันบาท)
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิสะสม
กําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
กําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
การแบ่งปันส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสะสม
กําไรสะสมต้นงวด/ปี
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ในระหว่างงวด/ปี
การแบ่งปันส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด/ปี
กําไรสะสมปลายงวด/ปี

30 กันยายน 2560
10,308,203
9,546
882,641
(9,847,510)
1,352,880

31 ธันวาคม 2559
8,906,176
9,555
726,640
(8,479,510)
1,162,861

2,708,137
(1,040,250)
3,020,767

1,558,019
(1,368,000)
1,352,880
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ ผู้ถือหน่ วยลงทุน
เงิ น ปั น ผลที่ ป ระกาศจ่ า ยในระหว่ า งงวดเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และ 2559 มี
รายละเอียดดังนี้
วันที่ประกาศจ่าย
10 กุมภาพันธ์ 2560
11 พฤษภาคม 2560
10 สิ งหาคม 2560

สําหรับรอบระยะเวลา
1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560
1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
และกําไรสะสม

รวมเงินปั นผลสําหรับงวด 2560
11 กุมภาพันธ์ 2559
13 พฤษภาคม 2559
15 สิ งหาคม 2559

1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
และกําไรสะสม
1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559
1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559
และกําไรสะสม

รวมเงินปั นผลสําหรับงวด 2559

อัตราหน่วยละ
(บาท)
0.3400
0.4100

รวม
(พันบาท)
323,000
389,500

0.3450
1.0950

327,750
1,040,250

0.3100
0.4000

294,500
380,000

0.3350
1.0450

318,250
992,750

10. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
บริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ภัทร จํากัด
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุ งเทพฯ*
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์
บริ ษทั จัดการ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูเ้ ช่าช่วง/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่

* บริ ษทั ดังกล่าวไม่ได้เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559
ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯและบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559
บริษทั หลักทรัพ ย์ จัดการกองทุน ภัทร จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตแี้ บงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุ งเทพฯ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

บริษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
รายได้จากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์
เงินปั นผลจ่าย

สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559

นโยบายการกําหนดราคา

8,551

7,698

25,042

22,831

อัตราร้อยละ 0.266 ต่อปี ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของ
กองทุนฯ
อัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของ
กองทุนฯ

1,607

1,447

4,707

4,292

1,077

313

3,154

313

อัตราร้อยละ 0.0335 ต่อปี
ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ของกองทุนฯ

-

451

-

1,760

อัตราร้อยละ 0.023 ต่อปี ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของ
กองทุนฯ

403,077
108,257

386,126
96,857

1,151,168
342,385

1,106,839
301,646

ตามที่ระบุในสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2560
บริษัทหลักทรัพ ย์ จัดการกองทุน ภัทร จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์คา้ งจ่าย
บริษัท การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินประกันรับจากลูกค้า

31 ธันวาคม 2559

2,862
538

2,547
479

10,211
360

12,572
321

148,427
47,500

114,974
47,500
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนฯได้ซ้ื อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ไม่รวมเงินฝาก
ธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นจํานวนเงิน 2,705 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 3,045
ล้า นบาท) โดยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 22.73 (30 กัน ยายน 2559: ร้ อ ยละ 28.68) ต่ อ มู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
12. ภาระผูกพัน
กองทุนฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนแก่คู่สญ
ั ญาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและหนังสื อชี้ชวน
13. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กองทุ นฯดําเนิ นธุ รกิ จหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานที่ รายงานเพียงส่ วนงานเดี ยว คือ การให้เช่ าช่ วง
อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ลงทุนไป และดําเนิ นธุรกิจในส่ วนงานหลักทางภูมิศาสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย
กองทุนฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงาน
ซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที่ ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิน
ดังนั้น รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็ นการ
รายงานตามส่ วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
14. ข้ อมูลอื่น
กองทุ นฯในฐานะผูเ้ ช่ าและผูใ้ ห้เช่ าช่ วงในสิ ท ธิ ก ารเช่ าอสังหาริ มทรั พ ย์ที่ใช้ในการดําเนิ น กิ จการ
สนามบินสมุย ได้รับการชี้แจงจากบริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ดังนี้
บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์และเปิ ดให้บริ การสนามบินสมุยตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2532 โดยได้ขออนุ ญาตและผ่านการตรวจสอบจากกรมการบินพาณิ ชย์ (ชื่ อเรี ยกในขณะนั้น)
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนการดําเนินการก่อสร้างสนามบิน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ได้เช่าที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์
เป็ นระยะเวลา 30 ปี เพื่อใช้เป็ นพื้นที่เขตความปลอดภัยตามพ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เพิ่มเติม
จากเขตความปลอดภัยเดิ มที่ มีอยู่ ที่ ดิน แปลงดังกล่าวไม่ มีทางวิ่งหรื อสิ่ งปลูกสร้ างที่ เกี่ ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิการบินของสนามบิน บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) มีจาํ นวนเงินที่ตอ้ งชําระตาม
เงื่อนไขในสัญญาเช่าเป็ นจํานวนรวม 25.78 ล้านบาท
กรณี ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ช้ ี มู ล ว่ า มี ก ารออก
โฉนดที่ ดิน บริ เวณพรุ บางรั กษ์คลาดเคลื่ อ นนั้น บริ ษ ทั การบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ยืน ยัน ว่า
การดําเนิ นการขอออกเป็ นโฉนดที่ดินสนามบินสมุยได้ดาํ เนิ นการถูกต้องตามระเบียบราชการ และ
พร้อมให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานราชการในการตรวจสอบ และปฏิบตั ิตามกฎหมายทุกประการ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อวัน ที่ 8 พฤศจิ กายน 2560 ที่ ประชุ มคณะกรรมการลงทุ นมี มติ อนุ มตั ิ การจ่ ายเงิน ปั น ผลสําหรั บ
ผลการดําเนิ น งานตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึ งวัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และกําไรสะสมให้แ ก่
ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ในอัต ราหน่ ว ยละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงิ น ทั้งสิ้ น 380 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ าย
เงินปันผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
16. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยผูจ้ ดั การกองทุนฯเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
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