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สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน   

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอนําสงรายงานประจําป 2556 ต้ังแตวันท่ี 1 
มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย (“กองทุนรวม”) มายังผูถือ
หนวยลงทุน 

เศรษฐกิจไทยป 2556 ขยายตัวชะลอลงจากปกอนตามการออนแรงของอุปสงคในประเทศ มีเพียงการทองเที่ยว
เปนแรงขับเคล่ือนสําคัญของเศรษฐกิจตลอดทั้งป โดยเศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 2.9 อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยและอัตราเงิน
เฟอพื้นฐานเฉล่ียอยูที่รอยละ 2.2 และ 1.0 ชะลอลงจากปกอนที่รอยละ 3.0 และ 2.1 ตามลําดับ ในชวงครึ่งแรกของป การ
บริโภคภาคเอกชนยังมีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากผลของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐ อยางไร
ก็ตาม ในชวงคร่ึงหลังของปเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอลงเปนลําดับจากการชะลอตัวของอุปสงคในประเทศ ประกอบกับ
สถานการณเศรษฐกิจและการเมืองมีความไมแนนอนสูงขึ้น ทําใหการบริโภคหดตัว โดยมีภาคการทองเที่ยวที่ยังคง
ขยายตัวดีอยางตอเนื่อง 

ภาคการทองเที่ยวขยายตัวดีในป 2556 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจากทุกภูมิภาคเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองและทํา
สถิติสูงสุดเปนประวัติการณที่ 26.7 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 19.6 จากปกอนหนาที่มีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติรวมทั้งส้ิน 
22.35 ลานคน โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจากจีน รัสเซียและอาเซียน อยางไรก็ดี ในชวงปลายปจํานวนนักทองเที่ยวชะลอลง
บาง จากการใชกฎหมายการทองเท่ียวของจีนที่เร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อควบคุมการขายโปรแกรม
ทองเที่ยวท่ีตํ่ากวาตนทุน และในชวงทายป ที่มีเหตุการณชุมนุมทางการเมืองในประเทศ 

ดานการทองเที่ยวภาคใตขยายตัวรอยละ 12.7 จากนักทองเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย รัสเซีย เปนสําคัญ สงผลให
อัตราเขาพักอยูที่รอยละ 64.54 อยางไรก็ตาม จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาภาคใตชะลอลงจากที่เคยขยายตัวสูงถึง
กวารอยละ 20 เนื่องจากตนทุนการทองเที่ยวชาวจีนสูงขึ้นจากกฎหมายการทองเที่ยวฉบับใหม ประกอบกับเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสงขลาในชวงเดือนธันวาคม 2556 

ในป 2556 ยังคงเปนปที่ดีมากของเกาะสมุย โดยมีนักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 20 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โรงแรมและหองพักบนเกาะสมุยมีอัตราการเขาพักเฉล่ียรอยละ 85 อีกท้ังแนวโนมการเติบโตของ
รายไดยังมีทิศทางท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในชวงคร่ึงปแรก 2556 ที่ผานมา เกาะสมุยมีรายไดเฉล่ียดานการทองเที่ยว
เติบโตรอยละ 14-16 หรือมียอดรายไดอยูที่ประมาณ 15,000 ลานบาท ทั้งนี้ บนเกาะสมุยมีจํานวนหองพักประมาณ 
16,000 หอง 

สําหรับเศรษฐกิจไทยในป 2557 โดยภาพรวมยังคงเผชิญกับความทาทายหลายดานจากภาวะอุปสงค
ภายในประเทศท่ีขยายตัวในระดับตํ่า รวมถึงเหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่เร่ิมขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปที่ผานมา 
สงผลตอความเช่ือม่ันของนักลงทุนทําใหชะลอการตัดสินใจลงทุน และการท่ีไมมีรัฐบาลถาวรในการบริหารประเทศ ทําให
ขาดความคืบหนาในโครงการลงทุนภาครัฐและการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2558 ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปนี้ อยางไรก็ตาม มีปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวไดในปนี้
จากภาคการสงออกที่มีสัญญาณการฟนตัวชัดเจนและคาดวาจะกลับมาขยายตัวไดดีขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคูคาที่สําคัญและเงินบาทที่มีแนวโนมออนคาลง 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจคาดการณไวที่รอยละ 2.8 – 3.0 ใกลเคียงกับปกอนหนาที่ขยายตัวในอัตรารอย
ละ 2.9 ต้ังอยูบนสมมติฐานที่สถานการณทางการเมืองคล่ีคลายลงจนสามารถจัดต้ังรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศไดภายใน
ชวงคร่ึงแรกของป แตหากการเมืองยืดเย้ือไปจนถึงคร่ึงปหลัง ก็อาจจะสงผลตอการปรับลดประมาณการการขยายตัวของ
เศรษฐกิจของไทยไดเชนกัน 
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แนวโนมภาคการทองเที่ยวป 2557 คาดวาจะขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลง โดยไดรับผลกระทบจากเหตุการณทาง
การเมืองที่บั่นทอนบรรยากาศการทองเท่ียวโดยรวม และการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวของจีนซึ่งเปน
นักทองเท่ียวหลัก รวมท้ังนโยบายดานทองเท่ียวของประเทศไทยท่ีตองการเพิ่มรายไดการทองเท่ียวจากการเพิ่มคาใชจาย
ของนักทองเท่ียวมากกวามุงท่ีจํานวนที่เพิ่มขึ้น โดยจํานวนนักทองเที่ยวในเดือนมกราคม 2557 แสดงสถิตินักทองเท่ียว
ตางชาติที่เขาทางดานสุวรรณภูมิและดอนเมืองลดลงจากปกอนถึงประมาณรอยละ 5 อยางไรก็ตาม คาดวาความไมสงบ
ทางการเมืองในกรุงเทพฯจะไมกระทบกับการทองเที่ยวของจังหวัดอื่นๆมากนัก เน่ืองจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติหันมา
ทองเที่ยวแหลงทองเท่ียวในตางจังหวัด ผานการเลือกเสนทางบินตรงไปยังจังหวัดทองเท่ียวที่มีสนามบินรองรับโดยไมแวะ
ที่กรุงเทพฯ อยางไรก็ดี คาดวาการทองเที่ยวของไทยจะสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็วเม่ือสถานการณคล่ีคลายลงเน่ืองจาก
ภาคการทองเที่ยวของไทยมีจุดแข็งและศักยภาพที่โดดเดน 

แนวโนมการทองเท่ียวของเกาะสมุยในป 2557 ในชวงตนป ยังไมไดรับผลกระทบจากการชุมนุม เพราะอานิสงส
จากเทศกาลตรุษจีน สงผลใหอัตราการจองหองพักของโรงแรมบนเกาะสมุยมีสัดสวนเฉล่ียสูงถึงรอยละ 90 อยางไรก็ตาม 
เร่ิมเห็นสัญญาณการชะลอตัวในเดือนมีนาคม จากอัตราการเขาพักเหลือเพียงรอยละ 50 ลดลงจากชวงเดียวกันของป
กอนที่มีอัตราเฉล่ียอยูที่รอยละ 70 

อน่ึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด ไดเปล่ียนช่ือจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรตินาคิน 
จํากัด จากการรวมกิจการของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) ที่มีผลตาม
กฎหมายในวันที่ 13 กันยายน 2555 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารจัดการของกลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน
ภัทร โดยการเปล่ียนช่ือดังกลาวมีผลต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 เปนตนมา รวมถึงไดทําการยายท่ีต้ังสํานักงานมาอยูที่ 
ชั้น 25 อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ ทาวเวอร บี เลขที่  252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

สําหรับผลการดําเนินการของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมมีกําไรจากการดําเนินงานกอนรวมรายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนรวม
ทั้งส้ิน 1,191.47 ลานบาท โดยกองทุนรวมมีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงโดยสวนใหญเปนกําไรจากการประเมินทรัพยสินจํานวน 
168.01 ลานบาท เปนผลใหกองทุนรวมมีกําไรสุทธิ 1,359.48 ลานบาท โดยในระหวางป บริษัทจัดการไดประกาศจายเงินปน
ผลในอัตราหนวยลงทุนละ 1.2350 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 1,173.25 ลานบาท ตามนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวา
รอยละ 90 ของกําไรสุทธิ ไมรวมกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคาสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น และจายไมเกินกวา 4 คร้ังตอป 

ทั้งนี้ กองทุนรวมมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 10,490.01 ลานบาท คิดเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิตอหนวยเทากับ 11.0421 บาท ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 1.81 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ที่มีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิเทากับ 10,303,780,967.79 บาท หรือคิดเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยเทากับ 10.8460 บาท  

ในการนี้ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจลงทุน
ในกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 

 

 คณะผูจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย 
                  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
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รายงานการวเิคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ภัทร จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 

ภาวะเศรษฐกิจไทย ป 2556 และแนวโนม ป 2557 1 2 3 4 

ภาวะเศรษฐกิจไทย ป 2556 

เศรษฐกิจไทยป 2556 ขยายตัวชะลอลงจากปกอนตามการออนแรงของอุปสงคในประเทศ ประกอบกับการสงออก
สินคายังไมไดรับอานิสงสจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกอยางเต็มท่ี มีเพียงการทองเท่ียวเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญของ
เศรษฐกิจตลอดทั้งป โดยเศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 2.9 อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉล่ียและอัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉล่ียอยูที่รอยละ 2.2 
และ 1.0 ชะลอลงจากปกอนท่ีรอยละ 3.0 และ 2.1 ตามลําดับ คาเงินบาทออนคาลงตามคาดจากการลดขนาดมาตรการ QE 
ของสหรัฐฯรวมทั้งสถานการณทางการเมืองในประเทศ ในภาวะที่ความเส่ียงทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากสถานการณการเมืองที่
ยืดเย้ือ คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินวา นโยบายการเงินสามารถผอนคลายไดเพิ่มขึ้น จึงมีมติใหปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ีย 2 คร้ังรวมรอยละ 0.50 ในการประชุมเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2556 สงผลใหอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ ส้ิน
ป 2556 อยูที่รอยละ 2.25 ตอป 

ในชวงคร่ึงแรกของป การบริโภคภาคเอกชนยังมีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากผลของมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจภาครัฐ อาทิ การปรับขึ้นคาจางขั้นตํ่า มาตรการแทรกแซงราคาสินคาเกษตร รวมถึงโครงการคืนเงินภาษีรถยนตคันแรกท่ี
ชวยกระตุนยอดซื้อรถยนตตอเนื่องจากชวงปลายปกอน ความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่อยูในเกณฑดี และการใชจายของครัวเรือนที่
ขยายตัวสงผลใหผูประกอบการยังคงลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังขยายตัว 

ในชวงคร่ึงหลังของปเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอลงเปนลําดับจากการชะลอตัวของอุปสงคในประเทศ เน่ืองจากผลของ
มาตรการภาครัฐทยอยหมดลง การใชจายเพ่ือลงทุนของภาครัฐทั้งในและนอกงบประมาณทําไดลาชา ประกอบกับ
สถานการณเศรษฐกิจและการเมืองมีความไมแนนอนสูงขึ้น ภาระหนี้ครัวเรือนที่ เรงตัวขึ้น ทําใหการบริโภคหดตัว 
ผูประกอบการชะลอการลงทุน ขณะท่ีการสงออกฟนตัวไดชา โดยอุปสงคตางประเทศท่ีมีทิศทางการฟนตัวชัดเจนขึ้นยังไม
สงผลดีตอการสงออกของไทยมากนักเพราะการฟนตัวดังกลาวยังกระจุกตัวอยูเฉพาะบางกลุมสินคาซึ่งไมใชสินคาสงออกหลัก
ของไทย ประกอบกับบางอุตสาหกรรมของไทยมีขอจํากัดในการผลิต ภาคการทองเที่ยวที่ขยายตัวดีตอเน่ืองจึงเปนแรง
ขับเคล่ือนสําคัญของเศรษฐกิจตลอดทั้งป 

 

 

 

 

                                                                          
1 ที่มา : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งป 2556 และแนวโนมป 2557 สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ขอมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 
2 ที่มา : ประเด็นเศรษฐกิจในรอบป 2556 และแนวโนมป 2557 ธนาคารแหงประเทศไทย, ขอมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 
3 ที่มา : Thai Consumer Sector Retail & Food, February 2014 by Deutsche Bank AG & TISCO Research, ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557 
4 ที่มา : แนวโนมเศรษฐกิจโดยรวมป 2557 โดยศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย, ขอมูล ณ วันที ่19 มีนาคม 2557 
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่มา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาและธนาคารแหงประเทศไทย 

 

แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2557 

เศรษฐกิจไทยในป 2557 คาดวาจะขยายตัวไดรอยละ 2.8 – 3.0 ใกลเคียงกับปกอนหนาที่ขยายตัวในอัตรารอยละ 
2.9 โดยภาพรวมยังคงเผชิญกับความทาทายหลายดานจากภาวะอุปสงคภายในประเทศที่ขยายตัวในระดับตํ่าจากการใชจาย
ภาคครัวเรือนที่ลดลง และภาระหน้ีอยูในระดับสูงภายหลังจากจบโครงการรถคันแรก ประกอบกับรายไดเกษตรกรที่ลดลงจาก
ราคาผลผลิตทางการเกษตรและความลาชาในการเบิกจายเงินโครงการจํานําขาวของรัฐบาลกวาแสนลานบาท รวมถึง
เหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่เร่ิมขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปที่ผานมา สงผลตอความเช่ือม่ันของนักลงทุนทําใหชะลอ
การตัดสินใจลงทุน และการที่ไมมีรัฐบาลถาวรในการบริหารประเทศ ทําใหขาดความคืบหนาในโครงการลงทุนภาครัฐและการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2558 ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปนี้ 

 

ที่มา : ฝายวิจัย TISCO Sec 

สําหรับปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวไดในปนี้มาจากภาคการสงออกท่ีมีสัญญาณการฟนตัว
ชัดเจนและคาดวาจะกลับมาขยายตัวไดดีขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาที่สําคัญทําใหปริมาณการคาฟนตัว
ในชวงคร่ึงหลังของป โดยเฉพาะอยางย่ิงจากกลุมประเทศ G3 (สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน) เงินบาทที่มีแนวโนมออนคาลง
นาจะสนับสนุนการฟนตัวของภาคสงออก ในสวนของการนําเขาคาดวาจะขยายตัวไดในอัตราที่ไมมากนักเนื่องจากการชะลอ
ลงของการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งสงผลใหความตองการนําเขาสินคาทุนและสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคมีไม
มากนัก 

การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ความเช่ือม่ันของภาคเอกชน 

การสงออกและรายไดภาคการเกษตรชะลอตัว ภาระหนี้ภาคครัวเรือนของไทย (รอยละตอ GDP)
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ที่มา : IMF ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย 

ภาวะเงินเฟอของประเทศไทยในป 2557 คาดวาจะยังคงอยูในเกณฑตํ่า โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดการณอัตราเงินเฟอทั่วไปอยูในชวงรอยละ 1.9-2.9 ซึ่งยังคงเอื้อใหธนาคารแหงประเทศไทย
สามารถดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผอนคลาย เพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจในระยะตอไปได 

สําหรับภาคการทองเท่ียวท่ีเคยเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในรอบปที่ผานมาไดรับผลกระทบเชิงลบ
จากการชุมนุมทางการเมือง และการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
ต้ังแตวันที่ 20 มกราคม 57 เปนตนมา สงผลใหมี 48 ประเทศที่ประกาศแจงเตือนพลเมืองของตนที่จะเดินทางมายังประเทศ
ไทยสงผลทําใหมีการยกเลิกการเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยในชวงที่ผานมา อยางไรก็ดีเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิก
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในวันที่ 19 มีนาคม 57 คาดวาจะชวยทําใหบรรยากาศการทองเท่ียวในประเทศไทยฟนกลับมาดี
ขึ้น โดยนับต้ังแตมีเหตุการณทางการเมืองในเดือนพฤศจิกายน 56 การเติบโตของจํานวนนักทองเท่ียวชะลอลงตอเนื่องจาก
เดือนตุลาคม อยูที่รอยละ 15 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน ที่รอยละ 12 เดือนธันวาคม ที่รอยละ 7 และเดือนมกราคม 57 ที่รอยละ 0 

 

 

 
ที่มา : กรมการทองเที่ยวและ SCBS  

อยางไรก็ตาม อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่คาดการณไวที่รอยละ 2.8 – 3.0 ต้ังอยูบนสมมติฐานท่ีสถานการณ
ทางการเมืองคลี่คลายลงจนสามารถจัดต้ังรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศไดภายในชวงครึ่งแรกของป แตหากการเมืองยืดเย้ือไป
จนถึงคร่ึงปหลัง ก็อาจจะสงผลตอการปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยไดเชนกัน 

ประเทศคูคาสงออกของไทย (% ของมูลคาสงออก) 

จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินเขามาในประเทศไทยและอัตราการเติบโตเมื่อเทียบจากปกอน 



 

6 

 

สถานการณการทองเที่ยวไทย ป 2556 5 6 7 8 
ภาคการทองเที่ยวขยายตัวดีในป 2556 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจากทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองและทําสถิติ

สูงสุดเปนประวัติการณที่ 26.7 ลานคน เพ่ิมขึ้นรอยละ 19.6 จากปกอนหนาที่มีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติรวมทั้งส้ิน 22.35 
ลานคน โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากจีน รัสเซียและอาเซียน เน่ืองจากนักทองเที่ยวจีนสวนหนึ่งเปล่ียนจุดหมายมาทองเที่ยวที่
ประเทศไทยมากขึ้น หลังเกิดกรณีความสัมพันธระหวางจีนกับญี่ปุน และมีจํานวนสายการบินตนทุนต่ําที่เพ่ิมขึ้นชวยลดตนทุน
การเดินทางของนักทองเที่ยว ซึ่งสัญชาติของนักทองเที่ยวชาวตางชาติลําดับตนๆ มีดังนี้ 

สัญชาติของนักทองเที่ยว จํานวน (ลานคน) สัดสวนตอจํานวนทั้งหมด เพิ่มข้ึนจากปกอนหนา (รอยละ)
ชาวจีน 4.71 17.60 68.83 
ชาวมาเลเซีย 3.00 11.21 17.29 
ชาวรัสเซีย 1.74 6.50 31.93 
ชาวญี่ปุน 1.54 5.75 11.96 
ชาวเกาหลีใต 1.30 4.85 11.48 
ชาวลาว 1.11 4.14 13.33 
ชาวอินเดีย 1.05 3.93 3.61 

ที่มา : กรมการทองเที่ยว 

 

นับต้ังแตป 2553 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นอยางมากพรอมกับมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของ
นักทองเที่ยวตางชาติ จากเดิมที่กระจุกตัวในกลุมยุโรปและสหรัฐอเมริกา มาเปนนักทองเที่ยวในกลุมจีน รัสเซีย และเอเชีย
ตะวันออก อยางไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของนักทองเท่ียวจากจีนและเอเชียตะวันออกท่ีมักใชเวลาพักอยูในประเทศไทยสั้นกวา
นักทองเท่ียวกลุมเดิม ไมไดสงผลใหรายรับจากการทองเที่ยวของไทยลดลงแตอยางใด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของกลุม
ประเทศตลาดเกิดใหมขยายตัวดีนับต้ังแตชวงหลังวิกฤติการเงินโลกป 2551 เปนตนมา สงผลใหนักทองเที่ยวกลุมนี้มีกําลังซื้อ
เพ่ิมขึ้นและใชจายตอวันมากขึ้น สะทอนคุณภาพของนักทองเท่ียวกลุมใหมที่อยูในเกณฑดีระดับหน่ึง อีกทั้งแมจํานวนวันพัก
ของนักทองเที่ยวกลุมนี้จะส้ันกวาแตสามารถชดเชยดวยจํานวนนักทองเที่ยวและการใชจายที่มากกวา นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้น
ของนักทองเท่ียวในกลุมนี้ยังชวยใหภาคการทองเที่ยวของไทยมีความผันผวนตอปจจัยฤดูกาลนอยลง โดยเฉพาะนักทองเที่ยว
จีนที่นิยมเดินทางมาทองเที่ยวไทยตลอดทั้งป เปนผลใหการทองเที่ยวของไทยเติบโตอยางมีเสถียรภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

                                                                          
5 ที่มา : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งป 2556 และแนวโนมป 2557 สาํนักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ขอมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 
6 ที่มา : ประเด็นเศรษฐกิจในรอบป 2556 และแนวโนมป 2557 ธนาคารแหงประเทศไทย, ขอมูล ณ วันที่ 17 กมุภาพันธ 2557 
7 ที่มา : สรุปสถานการณนักทองเที่ยว มกราคม – ธันวาคม 2556 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมการทองเที่ยว ขอมูล ณ มกราคม 2557 
8 ที่มา : ภาวะเศรษฐกิจภาคใตเดือนธันวาคม 2556 ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต, ขอมูล ณ วันที ่7 มีนาคม 2557 
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ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย  ที่มา : กรมการทองเที่ยวและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ   

        เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

 

   
ที่มา : กรมการทองเที่ยวและธนาคารแหงประเทศไทย ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

อยางไรก็ดี ในชวงปลายปจํานวนนักทองเที่ยวชะลอลงบาง โดยมีการขยายตัวจากรอยละ 26.1 ในไตรมาสที่ 3 เปน
รอยละ 10.7 (จํานวน 7.1 ลานคน) ในไตรมาสที่ 4 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมซึ่งจํานวนนักทองเที่ยวขยายตัวเพียงรอยละ 
6.7 สงผลใหรายรับจากนักทองเท่ียวตางชาติเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.7 (มูลคา 348,877 ลานบาท) ชะลอลงจากรอยละ 32.6 
(มูลคา 320,894 ลานบาท) ในไตรมาสกอนหนา ในขณะท่ีอัตราการเขาพักเฉล่ียอยูที่รอยละ 64.7 ทรงตัวเม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน สาเหตุที่การทองเที่ยวเติบโตชะลอลงบางมาจากปจจัย ดังนี้  

1) การใชกฎหมายการทองเท่ียวของจีนที่เร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อควบคุมการขายโปรแกรม
ทองเที่ยวท่ีตํ่ากวาตนทุน และหามมิใหกําหนดแหลงซ้ือของแบบเฉพาะเจาะจง เสมือนเปนการบังคับใหลูกคาซื้อ
สินคา รวมถึงหามมิใหจัดรายการทองเที่ยวนอกเหนือจากกําหนดการเดิมท่ีลูกคาจะตองจายเพ่ิม สงผลใหเสนทาง
ทองเที่ยวมายังเมืองไทยมีราคาสูงขึ้นเกือบเทาตัว และนักทองเที่ยวจีนท่ีเขามาเปนคณะทัวรลดลง อยางไรก็ดี 
ผลกระทบจากกฎหมายน้ีไมรุนแรงมากนักเน่ืองจากนักทองเที่ยวจีนนิยมทองเที่ยวดวยตนเองมากขึ้น 

 

จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจาํแนกตามภูมิภาค จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ YoY 

จํานวนนักทองเที่ยวตางชาต ิ รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
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2) ในชวงทายป มีเหตุการณชุมนุมทางการเมืองในประเทศซึ่งสงผลกระทบตอการทองเที่ยวแตยังไมมากนัก โดยเปน
การประกาศเตือนภัยนักทองเที่ยวของ 32 สถานทูตในประเทศไทยในระดับไมรุนแรง สวนใหญเปนการแจงเตือนให
หลีกเล่ียงพื้นที่ที่มีการชุมนุมเปนหลัก ทําใหนักทองเที่ยวบางสวนมีการปรับเปล่ียนเสนทางเปนการเดินทางตรงไปยัง
จุดหมายปลายทางเพ่ือหลีกเล่ียงกรุงเทพฯ อีกท้ัง สายการบินไดมีการเพิ่มเที่ยวบินและเชาเหมาลําบินไปยังแหลง
ทองเที่ยวโดยตรง 

 

 
ที่มา : กรมการทองเที่ยวและ บลจ.ภัทร 

 

การทองเที่ยวภาคใตและเกาะสมุย ป 2556 
ดานการทองเที่ยวภาคใตขยายตัวรอยละ 12.7 จากนักทองเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย รัสเซีย เปนสําคัญ สงผลใหอัตรา

เขาพักอยูที่รอยละ 64.54 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปกอนเล็กนอย อยางไรก็ตาม จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาภาคใต
ชะลอลงจากที่เคยขยายตัวสูงถึงกวารอยละ 20 เน่ืองจากตนทุนการทองเท่ียวชาวจีนสูงขึ้นจากกฎหมายการทองเท่ียวฉบับ
ใหม ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนชะลอลง ประกอบกับเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสงขลาในชวงเดือน
ธันวาคม 2556 

โดยในไตรมาสสุดทายของป 2556 มีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและคนตางชาติมายังภาคใตทั้งส้ิน 6.1 ลานคน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.9 จากจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดของประเทศไทย โดยจังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่นักทองเที่ยวทั้งคน
ไทยและตางชาตินิยมเดินทางไปเยือนมากที่สุด ที่จํานวน 2.09 ลานคน รองลงมาคือ สงขลา และกระบ่ี จํานวน 0.64 และ 
0.57 ลานคน ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนนักทองเท่ียวทั้งหมดของภาคใต คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.8, 12.3 และ 
10.9 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

จํานวนนักทองเที่ยวตางชาต ิป 2552 – 2556 จําแนกเปนรายเดือน 
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ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทยและดานตรวจคนเขาเมืองในภาคใต ที่มา :ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต 

 

ในป 2556 ยังคงเปนปที่ดีมากของเกาะสมุย โดยมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 เม่ือเปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โรงแรมและหองพักบนเกาะสมุยมีอัตราการเขาพักเฉล่ียรอยละ 85 อีกทั้งแนวโนมการเติบโตของรายไดยัง
มีทิศทางท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในชวงครึ่งปแรก 2556 ที่ผานมา เกาะสมุยมีรายไดเฉล่ียดานการทองเท่ียวเติบโตรอยละ 
14-16 หรือมียอดรายไดอยูที่ประมาณ 15,000 ลานบาท ทั้งนี้ บนเกาะสมุยมีจํานวนหองพักประมาณ 16,000 หอง 

 

แนวโนมการทองเที่ยวของประเทศไทย ภาคใต และเกาะสมุย ป 2557 

แนวโนมภาคการทองเท่ียวป 2557 คาดวาจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยไดรับผลกระทบจากเหตุการณทาง
การเมืองท่ีบั่นทอนบรรยากาศการทองเท่ียวโดยรวม และการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวของจีนซึ่งเปนนักทองเที่ยว
หลัก รวมทั้งนโยบายดานทองเที่ยวของประเทศไทยที่ตองการเพิ่มรายไดการทองเที่ยวจากการเพิ่มคาใชจายของนักทองเที่ยว
มากกวามุงที่จํานวนท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเหมาะสมกับการเติบโตของแหลงทองเที่ยวและลดความสูญเสียของทรัพยากรทองเที่ยว 
โดยนักทองเที่ยวที่ยังคงเดินทางเขามาเปนนักทองเที่ยวที่มาซ้ํา ที่มีสัดสวนถึงรอยละ 60 ซึ่งเปนกลุมที่เขาใจตอสถานการณใน
ไทยไดเปนอยางดีและยังคงเดินทางทองเที่ยวตามปกติ สําหรับไตรมาสแรกของป 2557 คาดการณวานาจะมีนักทองเท่ียว
ประมาณ 6.5 ลานคน โดยลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 7 อยางไรก็ตาม จํานวนนักทองเที่ยวในเดือน
มกราคม 2557 แสดงสถิตินักทองเที่ยวตางชาติที่เขาทางดานสุวรรณภูมิและดอนเมืองลดลงจากปกอนถึงประมาณรอยละ 5 
และมีแนวโนมที่จะลดลงอีก จากการท่ีส่ือตางชาตินําเสนอขาวการชุมนุมประทวง สงผลใหนักทองเที่ยวไมเขาใจสถานการณ 
จึงเร่ิมลดระดับความเชื่อม่ันในการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยลง 

สําหรับการทองเท่ียวภาคใตคาดวายังคงขยายตัวจากเศรษฐกิจโลกท่ีดีขึ้น และการขยายเสนทางบินและการเพิ่ม
เท่ียวบินของสายการบินมากขึ้น โดยสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.) รายงานสถานการณทองเที่ยวชวง
เดือนมกราคม 2557 วา สถิตินักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาประเทศไทยผานดานตรวจคนเขาเมืองในภาคใตฝงอันดามัน
และภาคเหนือยังคงเปนไปอยางดีโดยปรับตัวสูงขึ้นถึงรอยละ 16 สวนหนึ่งเปนผลจากความไมสงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ 
ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติหันมาทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวในตางจังหวัด ผานการเลือกเสนทางบินตรงไปยังจังหวัด
ทองเที่ยวท่ีมีสนามบินรองรับโดยไมแวะท่ีกรุงเทพฯ 

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศในภาคใต อัตราการเขาพักภาคใต 
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แนวโนมการทองเที่ยวของเกาะสมุยในป 2557 ในชวงตนป ยังไมไดรับผลกระทบจากการชุมนุม เพราะอานิสงสจาก
เทศกาลตรุษจีน สงผลใหอัตราการจองหองพักของโรงแรมบนเกาะสมุยมีสัดสวนเฉล่ียสูงถึงรอยละ 90 อยางไรก็ตาม เร่ิมเห็น
สัญญาณการชะลอตัวในเดือนมีนาคม จากอัตราการเขาพักเหลือเพียงรอยละ 50 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีอัตรา
เฉล่ียอยูที่รอยละ 70  

 

 
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย ที่มา : สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

อยางไรก็ดี บริษัทจัดการคาดวาเม่ือเหตุการณความไมสงบทางการเมืองคล่ีคลายลง หรือหากมีการจัดเตรียม
มาตรการในการสรางความเช่ือม่ันใหกับนักทองเที่ยวเก่ียวกับสถานการณ การทองเที่ยวของไทยจะสามารถฟนตัวไดอยางไม
ลําบาก เน่ืองจากภาคการทองเที่ยวของไทยมีจุดแข็งและศักยภาพที่โดดเดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักทองเที่ยวรายป 2550-2557 จํานวนรายไดนักทองเที่ยวรายป 2550-2557 
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รายละเอียดอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 

 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย (SPF) ไดลงทุนในสิทธิการเชาระยะเวลา 30 ป ณ วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2549 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2579  โดยมีรายละเอียดของส่ิงปลูกสรางและสวนควบอ่ืนๆที่กองทุน
รวมเชา ซึ่งใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุย ราคาประเมิน, ราคาที่ไดลงทุน, สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

รายละเอียดของส่ิงปลูกสรางและสวนควบอื่นๆที่กองทุนรวมเชา 

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาระยะยาวในทรัพยสินท่ีเชา อันไดแก ที่ดินท่ีเชา ทางวิ่งและลานจอด และส่ิงปลูก
สรางบนที่ดินที่เชา โดยปจจุบันไดใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุยซึ่งต้ังอยูบนเกาะสมุย โดยกองทุนรวมทําสัญญาเชา
ระยะยาวเปนระยะเวลา 30 ป ส้ินสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2579 พรอมกับจดนิติกรรมจํานําที่ดินและส่ิงปลูกสรางกับกองทุน
รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 

(ก) ที่ดินที่เชา 

ที่ดินที่เชาต้ังอยูที่ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 449-3-83.8 ไร (179,983.8 
ตารางวา) หรือประมาณ 719,935.2 ตร.ม. ซึ่งประกอบไปดวย โฉนดที่ดิน จํานวน 29 ฉบับ และ น.ส. 3 ก. จํานวน 19 ฉบับ ดังนี้ 

โฉนด 

ลําดับที่ เลขที่โฉนด เลขที่ดิน 
พ้ืนที่ 

ไร งาน ตารางวา 

1 2514 55 1 0 10 

2 2515 56 4 2 64 

3 2516 57 0 3 57 

4 2517 58 1 1 21 

5 2518 59 18 2 83 

6 2519 60 0 1 95 

7 2742 11 5 1 00 

8 2754 29 6 1 68 

9 2755 30 8 1 15 

10 2773 12 1 3 20 

11 6644 125 1 2 84 

12 6646 127 1 3 38 
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ลําดับที่ เลขที่โฉนด เลขที่ดิน 
พ้ืนที่ 

ไร งาน ตารางวา 

13 6656 137 1 3 91 

14 6658 139 0 2 50 

15 6659 140 1 1 35 

16 6660 141 0 3 35 

17 15267 17 268 3 51 

18 15334 162 0 1 84.8 

19 15335 163 0 1 36.6 

20 15336 164 0 3 79.8 

21 15337 165 1 1 39 

22 15338 166 2 1 56.1 

23 16965 23 3 3 46 

24 16966 24 2 2 28 

25 17662 217 2 2 44 

26 19613 26 7 1 22 

27 20756 29 1 1 39 

28 21726 10 5 0 95.5 

29 28481 199 0 1 78 

รวม 354 3 65.8 
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หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3 ก.) 

ลําดับที่ น.ส. 3 ก. เลขที่ เลขที่ดิน 
พ้ืนที่ 

ไร งาน ตารางวา 

30 821 10 3 3 80 

31 847 36 12 3 54 

32 896 64 7 3 60 

33 899 68 17 3 60 

34 921 93 13 3 10 

35 1424 96 1 0 48 

36 1428 100 4 0 6 

37 1451 129 4 0 25 

38 1452 130 5 1 60 

39 1510 188 2 1 32 

40 2113 206 1 3 46 

41 2114 209 2 0 41 

42 2157 130 2 3 89 

43 2790 249 0 0 30 

44 6088 479 2 3 89 

45 6089 480 2 3 89 

46 6385 36 5 3 59 

47 7184 667 0 0 31 

48 7433 704 2 3 09 

รวม 95 0 18 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 449 3 83.8 
หมายเหตุ  1 ไร = 1,600 ตารางเมตร      1 ไร = 4 งาน     1 งาน = 100 ตารางวา 
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(ข) ทางวิ่ง 

ทางวิ่ง หมายถึง ที่สําหรับเครื่องบินขึ้นลง รวมถึงสวนควบที่ติดต้ังตรึงตราอยูบนทางว่ิงของเคร่ืองบิน โดยทางวิ่งของ
สนามบินสมุยเปนแบบทางวิ่งเด่ียว (Single Runway) มีความกวาง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร มีพื้นที่ขอบทางว่ิงขางละ 7.5 
เมตร พรอมพื้นท่ีเผ่ือรอบทางวิ่ง (Runway Strip) ขางละ 75 เมตร จากกึ่งกลางทางว่ิง หรือรวมพื้นท่ีรอบทางวิ่งท้ังหมด
ประมาณ 150 เมตร ขนานตลอดความยาวทางว่ิง โดยมีพื้นที่สวนทางวิ่งรวมทั้งหมดประมาณ 94,500 ตารางเมตร และพื้นที่ 
ขอบทางวิ่งประมาณ 31,500 ตารางเมตร 

พื้นผิวทางวิ่ง เปนลาดยางแอสฟลท มีคาความแข็งแรงของทางวิ่ง (Bearing Strength) PCN 38/F/B/W/T รองรับ
เคร่ืองบิน ประเภท ATR 72-500 Airbus A319 และ Boeing 737-400 ได และปลายป พ.ศ. 2556 ไดมีการเพิ่ม ความหนาของ
พื้นผิวทางวิ่งอีกประมาณ 5 เซนติเมตร 

(ค) ลานจอดเคร่ืองบิน 

ลานจอด หมายถึง ที่สําหรับเคร่ืองบินจอดเพื่อขนถายผูโดยสารและสัมภาระ รวมถึงสวนควบท่ีติดต้ังตรึงตราอยูบน
ลานจอดเคร่ืองบิน โดยลานจอดเคร่ืองบินของสนามบินสมุยมีจํานวน 2 ลานจอดประกอบไปดวย  

1. ลานจอดฝงทิศตะวันออกของทางวิ่ง มีหลุมจอดรวมทั้งหมด 9 หลุมจอด มีขนาดกวาง 125 เมตร ยาว 350 
เมตร พื้นที่รวมทั้งหมด ประมาณ 43,750 ตารางเมตร มีคาความแข็งแรงของทางวิ่ง (Bearing Strength) 
PCN 42/R/D/X/T พื้นผิวลานจอด เปนคอนกรีต สามารถจอดเครื่องบินแบบ ATR 72-500 Airbus A319 
และ Boeing 737-400 ได 

2. ลานจอดฝงทิศตะวันตกของทางวิ่ง มีหลุมจอดรวมทั้งหมด 4 หลุมจอด มีขนาดกวาง 128 เมตร ยาว 160 
เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 20,480 ตารางเมตร มีคาความแข็งแรงของทางว่ิง (Bearing Strength) 
PCN 39/R/A/W/T พื้นผิวลานจอด เปนคอนกรีต สามารถจอดเครื่องบินแบบ ATR 72-500 Airbus A319 
และ Boeing 737-400 ได 

(ง)  อาคารผูโดยสารปจจุบัน 

ปจจุบันอยูระหวางการใชงาน โดยมีการกอสรางและปรับปรุงเพิ่มเติมจากวันทําสัญญาเชาระยะยาว  

อาคารผูโดยสารปจจุบัน ประกอบดวย อาคารผูโดยสารภายในประเทศ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศและอาคาร
สนับสนุนตางๆ เปนอาคารที่กอสรางใหมทดแทนอาคารผูโดยสารเกา เพ่ือรองรับจํานวนผูโดยสารที่เพ่ิมมากขึ้น และส่ิงปลูก
สรางอื่นๆ ไดแก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้ัวคอนกรีตบล็อค ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเดินหลังคาคลุมภูมิสถาปตย 
งานระบบและงานกอสรางอื่นๆ ลักษณะทั่วไปของอาคารสวนใหญเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมเน้ือแข็งหรือวัสดุจาก
ธรรมชาติ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นผิวปูหินขัด/กระเบ้ืองเคลือบหรือทรายลาง หลังคามุงแฝก/จาก ผนังสวนใหญเปดโลงเพื่อ
รับลมตามธรรมชาติ โดยรายละเอียดขนาดและพ้ืนที่อาคารในแตละหลังแสดงดังนี้ 
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รายละเอียดอาคารและพื้นที่อาคาร 

อาคาร พ้ืนที่อาคาร (ตารางเมตร) 

1   อาคารตรวจบัตรโดยสารภายในประเทศและระหวางประเทศ    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  1,743.00 

   สวนตอเติม  257.00 

   รวมพื้นที่ และมูลคาอาคาร 1  2,000.00 

2   อาคารขาออกผูโดยสารภายในประเทศ (ประตู 1 , 2 และ 3)   
2.1   อาคารรูปแปดเหล่ียม 1    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  312.00 

2.2   อาคารรูปแปดเหล่ียม 2    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  312.00 

2.3   อาคารรูปแปดเหล่ียม 3   
   พื้นที่ใชสอยภายใน  312.00 

2.4   อาคารประตู 1    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  50.00 

2.5   อาคารประตู 2    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  50.00 

2.6   อาคารประตู 3    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  50.00 

2.7   อาคาร Internet / Rofioshmenl & Bar    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  68.00 

2.8   อาคาร Courtesy Corner    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  56.00 

2.9   อาคาร VIP   
   พื้นที่ใชสอยภายใน  87.00 

2.10   อาคาร TOT.LOT      
   พื้นที่ใชสอยภายใน  56.00 

2.11   อาคารรานคา 1    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  50.00 

2.12   อาคารรานคา 2    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  20.00 
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อาคาร พ้ืนที่อาคาร (ตารางเมตร) 
2.13   อาคารรานคา 3   

   พื้นที่ใชสอยภายใน  20.00 
2.15   อาคารรานคา 5    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  20.00 
2.16   อาคารรานคา 6    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  20.00 
2.17   อาคารรานคา 7    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  20.00 
2.18   อาคารหองบริการ    

  พื้นที่ใชสอยภายใน  70.00 
2.19   อาคารหองเก็บของ   

   พื้นที่ใชสอยภายใน  70.00 
2.20   อาคารหองน้ํา 1    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  75.00 
2.21   อาคารหองน้ํา 2    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  78.00 
2.22   อาคารหองน้ํา 3    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  104.00 
2.23   อาคารโถงทางเขาอาคารผูโดยสารขาออกภายในประเทศ    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  148.00 
2.24   อาคารจายกระแสไฟฟา    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  20.00 
2.25   อาคาร Security Scan    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  100.00 
2.26   อาคาร Customer Service    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  160.00 
2.27   โถงทางเขาประตู 1 , 2 และ 3    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  120.00 
2.28   Walk Way    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  396.00 
   รวมพื้นที่ และมูลคาอาคาร 2  2,894.00 
3   อาคารขาเขาผูโดยสารภายในประเทศ (ประตู 4)   
3.1   อาคารตอนรับขาเขาภายในประเทศ    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  173.00 
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อาคาร พ้ืนที่อาคาร (ตารางเมตร) 
3.2   อาคารรูปแปดเหล่ียม 4   
   พื้นที่ใชสอยภายใน  374.00 
3.3   อาคารหองน้ํา 1    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  92.00 
3.4   อาคารหองน้ํา 2    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  92.00 
3.5   อาคาร VIP   
   พื้นที่ใชสอยภายใน  107.00 
3.6   อาคารสํานักงาน    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  60.00 
3.7   อาคารประตู 4   
   พื้นที่ใชสอยภายใน  50.00 
3.8   Walk Way    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  128.00 
   รวมพื้นที่ และมูลคาอาคาร 3  1,076.00 
4   อาคารขาเขาผูโดยสารตางประเทศ (ประตู 5)   
4.1   อาคารรูปแปดเหล่ียม 5    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  374.00 
4.2   อาคารรานคาปลอดภาษี    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  77.00 
4.3   อาคารตรวจคนเขาเมือง    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  194.00 
4.4   อาคารประตู 5    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  50.00 
4.5   อาคารตอนรับผูโดยสารขาเขา    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  624.00 
4.6   อาคารจุดนัดพบ    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  450.00 
4.7   อาคารหองน้ําชาย/หญิง    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  328.00 
4.8   Walk Way    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  52.00 

   รวมพื้นที่ และมูลคาอาคาร 4  2,149.00 
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อาคาร พ้ืนที่อาคาร (ตารางเมตร) 

5   อาคารขาออกผูโดยสารตางประเทศ (ประตู 6)   
5.1   อาคารรูปแปดเหล่ียม 6    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  346.00 
5.2   อาคารประตู 6    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  50.00 
5.3   อาคารตรวจคนเขาเมือง / สํานักงาน    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  615.00 
5.4   อาคารปลอดภาษี    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  178.00 
5.5   อาคาร VIP   
   พื้นที่ใชสอยภายใน  50.00 
5.6   Walk Way   
   พื้นที่ใชสอยภายใน  278.00 

   รวมพื้นที่ และมูลคาอาคาร 5  1,517.00 
6   อาคารสนับสนุน   
6.1   อาคาร รปภ.    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  45.00 
6.2   อาคารโรงอาหารและสํานักงานการบินไทย    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  144.00 
6.3   อาคารสโตร    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  72.00 
6.4   อาคารจําหนายต๋ัว    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  130.00 
6.5   อาคารสํานักงานภาคพื้นดิน    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  64.00 
6.6   อาคารศูนยกลางคอมพิวเตอร    
   พื้นที่ใชสอยภายใน  80.00 

6.7   อาคารหองน้ํา 1    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  78.00 

6.8   อาคารหองน้ํา 2    

  
 พื้นที่ใชสอยภายใน  
 

64.00 
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อาคาร พ้ืนที่อาคาร (ตารางเมตร) 

6.9   อาคารหองน้ํา 3   

   พื้นที่ใชสอยภายใน  39.00 

6.10   อาคารบานพัก 1    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  302.00 

   สวนโลงหลังคาคลุม  22.00 

6.11   อาคารบานพัก 2    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  200.00 

6.12   อาคารบานพัก 3    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  200.00 

6.13   อาคารบานพัก 4    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  66.00 

   เฉลียง  18.00 

6.14   อาคารบานพัก 5   

   พื้นที่ใชสอยภายใน  240.00 

6.15   อาคารบานพัก 6    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  256.00 

6.16   อาคารระบบไฟฟา    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  77.00 

6.17   อาคารระบบประปา    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  72.00 

6.18   อาคารลีมูซีน    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  90.00 

   รวมพื้นที่ อาคาร 6  2,259.00 

   รวมพื้นที่ อาคาร 1 - 6 11,895.00 

   
(จ) อาคารผูโดยสารเกา  

เปนอาคารผูโดยสารที่เปดใหบริการมาต้ังแตประมาณป พ.ศ. 2532 และหยุดใหบริการต้ังแตสนามบินสมุยเปดใช
อาคารผูโดยสารแหงใหมเม่ือกลางป พ.ศ. 2550 โดยมีการร้ือถอน กอสรางและปรับปรุงเพิ่มเติมจากวันทําสัญญาเชาระยะยาว 
โดยรายละเอียดขนาดและพ้ืนที่อาคารในแตละหลังแสดงดังนี้ 
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รายละเอียดอาคารและพื้นที่อาคาร 

อาคาร พ้ืนที่อาคาร (ตารางเมตร) 

1   อาคารผูโดยสารเกา   
1.1   อาคารผูโดยสารขาเขาภายในประเทศ    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  276.00 

1.2   อาคารผูโดยสารขาออกตางประเทศ    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  160.00 

1.3   อาคารตรวจรับบัตรโดยสารภายในและระหวางประทศ    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  278.00 

1.4   อาคารรานคา 1    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  121.00 

1.5   อาคารรานคา 2    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  109.00 

1.6   อาคารหองน้ํา   

   พื้นที่ใชสอยภายใน  35.00 

1.7   อาคารรานคา 3    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  22.00 

1.8   อาคารรานคา 4    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  22.00 

1.9   อาคารปฐมยาบาล    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  34.00 

1.10   อาคารไปรณีย    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  24.00 

1.11   อาคารรานคา 5    

   พื้นที่ใชสอยภายใน  14.00 

   รวมพื้นที่ และมูลคาอาคาร 1,095.00 
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ช่ือและที่อยูของบริษัทจัดการและผูจัดการกองทุนรวม 

ชื่อบริษัทจัดการ: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด  
(ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรตินาคิน จํากัด และ  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด ตามลําดับ) 

ที่อยูบริษัทจัดการ: ชั้น 25 อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ ทาวเวอร บี  
เลขท่ี  252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง  
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ชื่อผูจัดการกองทุนรวม:  นางสาวหยดพลอย อนันตชัย 

 

ช่ือและที่อยูของผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

ชื่อ:   บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู:   99 หมู 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 
รายละเอียดการประเมินมูลคาทรัพยสินของสิทธิการเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของสนามบินสมุยตามท่ีไดระบุรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนและ
หนังสือชี้ชวนสวนสรุป โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวที่สําคัญดังนี้ 

ประเภททรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน สนามบิน 

วันที่ทําสัญญาเชา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 

ผูเชาชวง บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ราคาทรัพยสินทั้งหมดท่ีไดรับจากรายงาน
การสอบทานการประเมินคา 

10,182,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขในสัญญาเชาชวงของกองทุน) 

มูลคาราคาทุน 9,301.359 ลานบาท 

วันที่สอบทานการประเมินคา วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

วิธีการสอบทานการประเมินคา วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเปนการประมาณการรายได จากกระแสเงินสดรับ-จาย
ของทรัพยสินที่กอใหเกิดรายไดในอนาคต ตามจํานวนปตลอดอายุสัญญาเชา และ

แปลงรายไดสุทธิที่คาดวาจะไดรับเปนมูลคาปจจุบัน 

ชื่อบริษัทประเมินคาทรัพยสิน บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จํากัด 

ภาระผูกพัน มีภาระผูกพันติดจํานองกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 
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รายการแสดงทรัพยสินแยกตามประเภท 

 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556  
 
 

ประเภทเงินลงทุน ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

    (บาท)  (บาท) 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย     

สิทธิการเชาที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอด และส่ิงปลูกสรางบนที่ดินที่เชา 9,301,358,900  10,182,000,000 

 อันเปนที่ต้ังของสนามบินสมุย ที่ดินดังกลาวต้ังอยูที่ตําบลบอผุด    

 อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มีพื้นที่ประมาณ 449-3-83.8 ไร    
 ประกอบดวยโฉนดที่ดินจํานวน 29 ฉบับ และ น.ส. 3ก. จํานวน 19 ฉบับ   

    และคาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิการเชา     

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  9,301,358,900  10,182,000,000 
 
 

ประเภทเงินลงทุน 
วันครบกําหนด 

 

อัตรา
ดอกเบ้ีย
(รอยละ) 

มูลคาที่ตราไว
(บาท) 

ราคาทุน 
(บาท) 

มูลคายุติธรรม
(บาท) 

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

(รอยละ) 

เงินลงทนุในหลักทรัพย       

บัตรเงินฝาก       

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 28 กุมภาพนัธ 2557 3.05 - 160,000,000 160,000,000 1.53 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 10 มีนาคม 2557 3.05 - 57,000,000 57,000,000 0.55 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  10 มีนาคม 2557 2.70 - 36,000,000 36,000,000 0.34 

พันธบัตร       

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศ
ไทย (CB14102A) 

2 มกราคม 2557 2.31 10,000,000 9,999,367 9,999,367 0.10 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย    262,999,367 262,999,367 2.52 

รวมเงินลงทุน    
9,564,358,26

7 
10,444,999,36

7 100.00 

 
สัดสวนเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตอมูลคาสินทรัพยรวมถัวเฉล่ียระหวางป เทากับรอยละ 97.34% 
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รายการแสดงทรัพยสินแยกตามประเภท 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556  

 
รอยละ ตอมูลคา

สินทรัพยรวมถัวเฉล่ีย * 
มูลคาทรัพยสินตาม 

ราคาตลาด/ยุติธรรม (บาท) 
สินทรัพย  
เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม   
   (ราคาทุน 9,301.36 ลานบาท) 97.34% 10,182,000,000 
เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม    
   (ราคาทุน 2556: 263.00 ลานบาท และ 2555: 238.60 ลานบาท) 2.51% 262,999,367 
เงินฝากธนาคาร 0.03% 3,485,158 
ลูกหน้ี   
   จากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 0.98% 102,517,840 
   จากดอกเบี้ย 0.01% 595,006 
คาใชจายจายลวงหนา 0.0005% 53,060 
รวมสินทรัพย  10,551,650,431 
หนี้สิน   
คาใชจายคางจาย 0.04% 3,779,859 
เงินประกันรับจากลูกคา 0.45% 47,500,000 
หนี้สินอื่น 0.10% 10,362,727 
รวมหนี้สิน  61,642,586 
สินทรัพยสุทธิ  10,490,007,845 

สินทรัพยสุทธิ   
ทุนจดทะเบียน   
   หนวยลงทุน 1,050,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 9.6927 บาท  10,177,335,000 

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน   
   หนวยลงทุน 950,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 9.6927 บาท  9,208,065,000 
กําไรสะสม  1,281,942,845 
สินทรัพยสุทธิ  10,490,007,845 
   
สินทรัพยสุทธิตอหนวย  11.0421 
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันส้ินป (หนวย)  950,000,000 
อัตราสวนคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิเฉล่ีย  0.37% 
หมายเหตุ  
* มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียคํานวณต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 10,460,194,681 บาท 
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รายละเอียดของการลงทุนในอสังหาริมทรพัยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติมในรอบปบัญชีที่ผานมา 

 ไมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

 

รายละเอียดเก่ียวกับการจําหนายหรือการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรพัยในรอบปบัญชีที่ผานมา 

ไมมีการจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 

ขอมูลกี่ยวกับการกูยืมเงินของกองทุนรวม ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม 

 ไมมีการกูยืมเงินของกองทุนรวม 

 

ขอมูลเกี่ยวกับการประกันรายไดและผูรับประกันรายไดของกองทุนรวม 

 ไมมีการประกันรายไดและผูรับประกันรายไดของกองทุนรวม ของรอบปบัญชีนี้ 

 
รายละเอียดของขอมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

คร้ัง
ที่ 

วันปดสมุด
ทะเบียนพัก
การโอนหนวย 

วันที่เฉล่ียเงิน
คืนจากการ
ลดมูลคา
หนวยลงทุน 

เงินทุนจดทะเบียน 
กอนลดมูลคาหนวยลงทุน 

มูลคาที่ลดลง 
เงินทุนจดทะเบียน 

หลังลดมูลคาหนวยลงทุน 

เงินทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

มูลคาตอ
หนวย 
(บาท) 

เงินทุนจด
ทะเบียน (บาท)

มูลคาตอ
หนวย 
(บาท) 

เงินทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

มูลคาตอ
หนวย 
(บาท) 

1 27 พ.ค. 2553 11 มิ.ย. 2553 9,500,000,000 10.0000 266,000,000.00 0.2800 9,234,000,000.00 9.7200 

2 25 ส.ค. 2553 9 ก.ย. 2553 9,234,000,000 9.7200 25,935,000.04* 0.0273 9,208,064,999.96 9.6927 

*เศษของจํานวนเกิดจากจํานวนเงินที่เฉล่ียคืนจากการลดทุนจดทะเบียนใหผูถือหนวยลงทุนจริง 

บริษัทจัดการไดดําเนินการลดมูลคาหนวยลงทุนขางตน ดวยเหตุที่มูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
ลงทุนหรือมีไวลดลงจากการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน 
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คาใชจายที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย  

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 

*คาใชจายดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
** มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉล่ีย ซึ่งคํานวณต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 10,460,194,681 บาท 

 
รายละเอียดเก่ียวกับบริษัทจัดการรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุย เนื่องจากการใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 
ธันวาคม 2556 

รายชื่อบริษัทคูคา 
กลยุทธการลงทุน 
บทวิเคราะหและ 
ขอมูลขาวสาร 

จัดเย่ียมชม
บริษัท 

สัมมนา 
หุนจอง/ หุน
กูจอง 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  - - - 

ธนาคารออมสิน จํากัด  - - - 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  - - - 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  - - - 

 
 
 
 
 
 

คาใชจายที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม * 
จํานวนเงิน 
หนวย : บาท 

รอยละตอมูลคาทรัพยสิน
สุทธิถัวเฉล่ีย ** 

คาธรรมเนียมการจัดการ 28,738,376 0.27% 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 2,591,781 0.02% 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5,634,306 0.05% 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 1,064,000 0.01% 

คาใชจายอื่น 324,771 0.0031% 

รวมคาใชจายทั้งหมด  38,353,234 0.37% 
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รายงานรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยใน
รอบปบัญชีที่ผานมา 

 ในระหวางป กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาระหวางกองทุนรวมและบริษัท
เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

                    (หนวย: พันบาท) 

 2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด  
(เดิมช่ือ "บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทนุ  
เกียรตินาคิน จํากัด")  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 28,738 27,190 ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 12
 คาธรรมเนียมนายทะเบยีน 5,634 5,595 ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 14
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ  
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 2,592 2,574 ตามท่ีระบุในหมายเหตุ14
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 1,221,230 1,127,406 ตามท่ีระบุในสัญญา
 เงินปนผลจาย 293,313 267,188 ตามท่ีประกาศ 

 
 
ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 

สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 
ถึง 31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมมีรายไดรวมทั้งส้ิน 1,229,819,554 บาท  แบงเปนรายไดคาเชาชวงตามสัญญาเชาชวง
จํานวน 313,500,000 บาท รายไดคาบริการตามสัญญาใหบริการระบบแบงเปน รายไดคาบริการจํานวน 256,500,000 
บาท และรายไดคาบริการเพิ่มเติมจํานวน 651,230,200 บาท * และรายไดดอกเบ้ียและอื่นๆ จํานวน 8,589,354 บาท  
ทั้งนี้ กองทุนรวมมีคาใชจายทั้งส้ิน 38,353,234 บาท แบงเปนคาธรรมเนียมบริหารกองทุนและคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
38,028,463 บาท และคาใชจายอื่น 324,771 บาท ทําใหกองทุนรวมมีกําไรจากการดําเนินงานกอนรายการกําไร (ขาดทุน) 
ที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนจํานวน1,191,446,320 บาท 

* หมายเหตุ ทั้งนี้ การคิดคํานวณคาบริการเพ่ิมเติมใหเปนไปตามสูตรตอไปนี้   

(300 บาท คูณ จํานวนของผูโดยสารที่เดินทางออกจากสนามบิน สมุยในแตละเดือน) บวก (รอยละ 20 ของจํานวน
ผูโดยสารท่ีเดินทางออกจากสนามบินสมุยท่ีใชเสนทางการบินในประเทศ คูณ คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูโดยสาร
ที่เดินทางออกจากสนามบินสมุยที่ใชเสนทางการบินในประเทศ (Domestic Passenger Service Charge) ณ วันที่ 
1 ของเดือนนั้นๆ ในสวนที่เกินกวา 300) บวก (รอยละ 20 ของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินสมุยที่ใช
เสนทางการบินระหวางประเทศ คูณ คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูโดยสารท่ีเดินทางออกจากสนามบินสมุยท่ีใช
เสนทางการบินระหวางประเทศ (International Passenger Service Charge) ณ วันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ ในสวนที่
เกินกวา 500) บวก (คาธรรมเนียมตามประเภทของเคร่ืองบิน คูณ จํานวนเที่ยวบินที่ลงสูสนามบินสมุยในแตละเดือน) 
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ลบ คาเชาชวงในแตละเดือนและลบคาบริการคงที่ในแตละเดือนที่กองทุนรวมไดรับจากผูรับบริการ โดยท่ี
คาธรรมเนียมตามประเภทของเคร่ืองบิน ใหเปนไปตามตารางดังตอไปนี้ 
 

ประเภทของเครื่องบิน จํานวน
คาธรรมเนียม (บาท) 

เคร่ืองบินที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดมากกวา 0 แตไมเกิน 10,000 กิโลกรัม  5,000 

เคร่ืองบินท่ีมีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดมากกวา 10,000 แตไมเกิน 20,000 
กิโลกรัม  

10,000 

เคร่ืองบินท่ีมีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดมากกวา 20,000 แตไมเกิน 50,000 
กิโลกรัม หรือเคร่ืองบินประเภท ATR72 หรือ เคร่ืองบินประเภทอื่น ที่มี
ความจุของที่นั่งผูโดยสารต้ังแต 70 ที่นั่งขึ้นไป 

50,000 

เคร่ืองบินท่ีมีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดมากกวา 50,000 กิโลกรัมหรือเคร่ืองบิน
ประเภท Boeing-717-200 หรือ เคร่ืองบินประเภทอื่น ที่มีความจุของท่ี
นั่งผูโดยสารต้ังแต 125 ที่นั่งขึ้นไป 

80,000 

 

จํานวนผูโดยสารท่ีเดินทางออกจากสนามบินสมุย ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556  

จํานวนผูโดยสารที่เดนิทางออกจากสนามบินสมุย ป 2556 จํานวน (ราย) 
ผูโดยสารเดินทางภายในประเทศ 606,388  
ผูโดยสารเดินทางระหวางประเทศ 469,590  

รวม 1,075,978  

 

จํานวนเคร่ืองบินที่มาสูสนามบินสมุย ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556   

ประเภทเครื่องบินที่ลงสูสนามบินสมุย จํานวน (เที่ยวบิน) 
เคร่ืองบินที่มีมวลวิ่งขึ้น 0 -10,000 กิโลกรัม 125 
เคร่ืองบินที่มีมวลวิ่งขึ้น 10,000 - 20,000 กิโลกรัม 74 
เคร่ืองบินที่มีมวลวิ่งขึ้น 20,000 - 50,000 กิโลกรัม 4,968 
เคร่ืองบินที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดมากวา 50,000 กิโลกรัม 7,991 

รวม 13,158 
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ความคืบหนาการตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินและการออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ 

ตามสัญญาเชาชวงที่ดินและส่ิงปลูกสรางระหวางกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย (“ผูให
เชาชวง”) และบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“ผูเชาชวง”) บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูเชา
ชวงและผูบริหารกิจการสนามบินสมุย มีหนาท่ีในการดํารงไวซึ่งใบอนุญาตดําเนินกิจการสนามบินสมุยซึ่งรวมถึง
ใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินสมุย ใบอนุญาตดําเนินกิจการการบิน และใบอนุญาตอื่นใดที่เก่ียวของและจําเปนเก่ียวกับการ
ดําเนินกิจการสนามบินสมุย และการดําเนินกิจการการบิน อยางไรก็ดี ใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินสาธารณะฉบับลาสุด มี
กําหนดส้ินอายุลงในวันท่ี 31 มกราคม 2552 โดยผูเชาชวงไดดําเนินการย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินสมุย
แลวเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2551 และไดสงจดหมายติดตามการตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินสมุยตอหนวยงาน
ราชการมาโดยตลอดเปนประจําทุกป 

นอกจากนี้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ผูเชาชวงไดดําเนินการย่ืนคําขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะสําหรับสนามบินสมุย ตามระเบียบของทางราชการ และไดติดตามความคืบหนาตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 
สืบเนื่องจากหนวยงานราชการยังคงออกกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาวอยางตอเน่ือง อันเปนผลใหผูเชา
ชวงจะตองดําเนินการและปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของกับกิจการสนามบินดวย เชน ประกาศกรมการบิน
พลเรือน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตรของผูจัดการสนามบินสาธารณะ และแบบฟอรมการขอรับใบรับรอง
ผูจัดการสนามบินสาธารณะ ซึ่งผูเชาชวงอยูระหวางการดําเนินการตามประกาศนี้ รวมถึงการจัดทําเอกสาร เชน คูมือ
สนามบิน คูมือการจัดการความปลอดภัย ซึ่งผูเชาชวงไดจัดเตรียมไวเปนที่เรียบรอยแลว เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการ
ขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะตอไป อยางไรก็ดี หนวยงานราชการไดจัดสงคณะกรรมการตรวจสอบมา
ตรวจสอบสนามบินสมุยเปนประจําทุกป 

ทั้งน้ี  ภายใตพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงท่ี
เก่ียวของ ผูเชาชวงยังคงสามารถดําเนินกิจการสนามบินสมุยตอไปได จนกวาจะไดรับการแจงจากกรมการบินพลเรือนเปน
ประการอื่น 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดําเนินการติดตามการตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินและการออกใบรับรอง
การดําเนินงานสนามบินสาธารณะดังกลาวอยางใกลชิด และจะแจงใหทานทราบในโอกาสตอไป 
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รายงานความเห็นของผูดูแลผลประโยชน 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย 
เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม

   (ราคาทุน 9,301.36 ลานบาท) 7 10,182,000,000  10,014,000,000 

เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม  

   (ราคาทุน 2556: 263.00 ลานบาท และ 2555: 238.60 ลานบาท) 262,999,367  238,600,000 

เงินฝากธนาคาร 8 3,485,158  13,437,230 

ลูกหน้ี 

   จากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 9, 16 102,517,840  98,344,520 

   จากดอกเบี้ย 595,006  853,366 

คาใชจายจายลวงหนา 53,060  53,060 

รวมสินทรัพย 10,551,650,431  10,365,288,176 

หนี้สิน 
คาใชจายคางจาย 16 3,779,859  3,225,710 

เงินประกันรับจากลูกคา 7, 16 47,500,000  47,500,000 

หนี้สินอื่น 10,362,727  10,781,498 

รวมหนี้สิน 61,642,586  61,507,208 

สินทรัพยสุทธิ 10,490,007,845  10,303,780,968 

สินทรัพยสุทธิ 
ทุนจดทะเบียน 

   หนวยลงทุน 1,050,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 9.6927 บาท 10,177,335,000  10,177,335,000 

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

   หนวยลงทุน 950,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 9.6927 บาท 9,208,065,000  9,208,065,000 

กําไรสะสม 10 1,281,942,845  1,095,715,968 

สินทรัพยสุทธิ 10,490,007,845  10,303,780,968 

0  0 
สินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.0421  10.8460 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 950,000,000  950,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

33 

 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน 

2556 2555 

รอยละของ รอยละของ 

ประเภทเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
 

มูลคายุติธรรม 
 

มูลคาเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
 

มูลคายุติธรรม 
 

มูลคาเงิน
ลงทุน 

(บาท) (บาท) (รอยละ) (บาท) (บาท) (รอยละ) 

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

สิทธิการเชาที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่งปลูกสรางบนที่ดินที่เชา 9,301,358,900 10,182,000,000 97.48 9,301,358,900 10,014,000,000  97.67  

อันเปนที่ตั้งของสนามบินสมุย ที่ดินดังกลาวตั้งอยูที่ตําบลบอผุด 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มีพื้นที่ประมาณ 449-3-83.8 ไร 

ประกอบดวยโฉนดที่ดินจํานวน 29 ฉบับ และ น.ส. 3ก. จํานวน 19 ฉบับ 

    และคาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิการเชา         

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 9,301,358,900 10,182,000,000 97.48 9,301,358,900 10,014,000,000  97.67  

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทนุรวมสิทธกิารเชาอสังหาริมทรพัยสนามบินสมุย 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
การแสดงรายละเอยีดเงินลงทนุใชการจดักลุมตามประเภทของเงนิลงทุน 

2556 2555 
รอยละของ รอยละของ 

ประเภทเงินลงทุน วันครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย มูลคาทีต่ราไว ราคาทนุ มูลคายตุิธรรม มูลคาเงิน มูลคาทีต่รา ราคาทนุ มูลคายตุิธรรม มูลคาเงิน

(รอยละ) (บาท) (บาท) (บาท) (รอยละ) (บาท) (บาท) (บาท) (รอยละ) 
เงินลงทุนในหลักทรพัย 
บัตรเงินฝาก 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 1 เมษายน 2556 2.95 - - - - - 85,000,000 85,000,000 0.83 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 28 กุมภาพันธ 2556 3.00 - - - - - 38,000,000 38,000,000 0.37 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 28 กุมภาพันธ 2556 2.90 - - - - - 26,000,000 26,000,000 0.25 

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 26 กุมภาพันธ 2556 3.05 - - - - - 89,600,000 89,600,000 0.88 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 28 กุมภาพันธ 2557 3.05 - 160,000,000 160,000,000 1.53 - - - - 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 10 มีนาคม 2557 3.05 - 57,000,000 57,000,000 0.55 - - - - 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 10 มีนาคม 2557 2.70 - 36,000,000 36,000,000 0.34 - - - - 

พันธบัตร 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 2 มกราคม 2557 2.31 10,000,000 9,999,367 9,999,367 0.10 - - - - 

(CB14102A) 

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย 262,999,367 262,999,367 2.52 238,600,000 238,600,000  2.33  
รวมเงนิลงทุน 9,564,358,267 10,444,999,367 100.00 9,539,958,900 10,252,600,000  100.00  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

 
 



 

35 

 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556  

(หนวย: บาท) 

หมายเหตุ 2556 2555 

รายไดจากการลงทุน 

รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 16  1,221,230,200  1,127,406,460 

รายไดดอกเบ้ีย 8,589,354  8,413,008 

รวมรายได 1,229,819,554  1,135,819,468 

คาใชจาย 

คาธรรมเนียมการจัดการ 12, 16 28,738,376  27,189,925 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 13, 16 2,591,781  2,573,726 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 14, 16 5,634,306  5,595,057 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 1,064,000  1,095,500 

คาใชจายอื่น 15  324,771  1,107,702 

รวมคาใชจาย 38,353,234  37,561,910 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 1,191,466,320  1,098,257,558 

รายการกําไร (ขาดทุน) ที่เกดิขึ้นและยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 10,557  (420) 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 7  168,000,000  (110,000,000) 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) ทีเ่กิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้นจากเงนิลงทุน 168,010,557  (110,000,420) 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงาน 1,359,476,877  988,257,138 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ 

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556  

(หนวย: บาท) 

หมายเหตุ 2556 2555 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงานในระหวางป 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 1,191,466,320  1,098,257,558 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 10,557  (420) 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 168,000,000  (110,000,000) 

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงาน 1,359,476,877  988,257,138 

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 11  (1,173,250,000) (1,068,750,000) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิระหวางป 186,226,877  (80,492,862) 

สินทรัพยสุทธิตนป 10,303,780,968  10,384,273,830 

สินทรัพยสุทธิปลายป 10,490,007,845  10,303,780,968 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

(หนวย: บาท) 

2556 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 1,359,476,877  988,257,138 

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานใหเปน 

   เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน     

การซ้ือเงินลงทุนใน
หลักทรัพย        

(2,006,441,938) 
 

(3,121,967,490)

การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย 1,982,368,240  3,111,876,766 

การซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ (24,073,698) (10,090,724) 

การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีจากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (4,173,320) (8,802,400) 

การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหน้ีจากดอกเบี้ย 258,360  (812,629) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในคาใชจายคางจาย 554,149  (68,212) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น (418,771) 1,835,253 

สวนลดมูลคาเงินลงทุนตัดจําหนาย (315,112) (3,646,022) 

รายการขาดทุน (กําไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (10,557) 420 

รายการขาดทุน (กําไร) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (168,000,000) 110,000,000 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,163,297,928  1,076,672,824 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน (1,173,250,000) (1,068,750,000) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ     (1,173,250,000)    (1,068,750,000) 

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (9,952,072) 7,922,824 

เงินฝากธนาคารตนป 13,437,230  5,514,406 

เงินฝากธนาคารปลายป 3,485,158  13,437,230 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556
(หนวย: บาท)

2556 2555 2554 2553 2552 2551

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 10.8460 10.9308 11.0208 11.5110 11.6886 11.8550

รายไดจากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจากการลงทุนสุทธิ 1.2542 1.1560 0.9916 0.9305 0.8301 0.8038

   รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน -                        -                        -                        -                        0.0099              -                        

   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 0.1769 (0.1158) (0.1316) (0.5057) (0.1492) (0.0933)

รายไดจากกิจกรรมลงทุนท้ังสิ้น 1.4311 1.0402 0.8600 0.4248 0.6908 0.7105

หัก: การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน (1.2350) (1.1250) (0.9500) (0.6077) (0.8684) (0.8769)

        การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน -                        -                        -                        (0.3073) -                        -                        

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 11.0421 10.8460 10.9308 11.0208 11.5110 11.6886

อัตราสวนการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตอ
   มูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉลี่ยระหวางป (%) 13.00 9.51 7.80 3.80 5.94 6.02

อัตราสวนทางการเงินและขอมูลประกอบเพิ่มเติมท่ีสําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (บาท) 10,490,007,845 10,303,780,968 10,384,273,830 10,469,776,844 10,935,538,876 11,104,170,643

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

   ถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 0.37 0.36 0.35 0.35 0.84 0.92

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

   ถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 11.76 10.94 9.35 8.68 7.98 7.73

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางป

   ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)* 0.01                  -                        1.92 0.65 0.11 0.78

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (บาท) 10,460,194,681 10,386,441,107 10,474,518,201 10,604,870,182 11,047,216,205 11,205,736,749

* การซื้อขายเงินลงทุนไมนับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง

   ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย
ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

1. ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 

 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย (“กองทุนฯ”) เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนและเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกําหนดอสังหาริมทรัพยที่จะซ้ือหรือ
เชาไวเปนการแนนอนแลวในรายละเอียดของโครงการ โครงการไดจัดต้ังและจดทะเบียนเปนกองทุนรวมเม่ือวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2549 โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการดวยจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 10,500 ลานบาท โดยมีเงินที่
ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนทั้งส้ิน ณ วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนฯเปนจํานวนเงิน 9,500 ลานบาท กองทุนฯ
ระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผูลงทุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินท่ีไดจากการระดมเงินลงทุนไป
ซื้อ เชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชา ใหเชา
ชวง โอน และ/หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือมีไว ตลอดจนทําการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง รวมถึงการดําเนินการกอสราง การพัฒนาศักยภาพของอสังหาริมทรัพยโดยไดรับหรือรับโอนใบอนุญาต
กอสราง และ/หรือ ดําเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรือดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวของและจําเปนเพื่อประโยชนของ
อสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี ภายใตขอบเขตที่กองทุนรวมสามารถกระทําไดตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวของ และมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแก
กองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือ
การหาดอกผลอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหนวยลงทุนของกองทุนฯเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนและใหเร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดต้ังแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เปนตนไป 

 กองทุนฯบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (“บริษัทจัดการ”) (เดิมช่ือ "บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จํากัด")  โดยมีธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหนวยลงทุน  รายใหญ ซึ่งถือ
หนวยลงทุนรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลว 
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2. นโยบายการจายเงินปนผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละส่ีคร้ัง 

 1)    ในกรณีที่กองทุนฯมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการฯจะจายเงินปนผลแก ผูถือหนวยลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป ที่ไมรวมกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบ
ทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

 2)    ในกรณีที่กองทุนฯมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการฯอาจจายเงินปนผลแก ผูถือหนวย
ลงทุนจากกําไรสะสมได ทั้งนี้ กําไรสุทธิและกําไรสะสมดังกลาวขางตนไมรวมรายการการตั้งสํารอง
คาใชจายหรือการลงทุนตอทรัพยสินของกองทุนฯในจํานวนตามที่บริษัทจัดการฯเห็นสมควร 

 การจายเงินปนผลตามขอ 1) ตองไมทําใหกองทุนฯเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จายเงินปนผลนั้น 

 การจายเงินปนผลตามขอ 1) และ 2) บริษัทจัดการฯจายภายใน 90 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จายเงินปนผลนั้น ซึ่งตองไมเกิน 30 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่มีการปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อจายเงิน
ปนผล เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนใหไมสามารถจายปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการฯจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษร 

 ในการพิจารณาจายปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ 0.10 
บาท บริษัทจัดการฯสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในคร้ังนั้นและใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพ่ือนําไปจายรวมกับ
เงินปนผลที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป 

3. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการ
ที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่กองทุนฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 
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4. มาตรฐานการบัญชีใหม 

 มาตรฐานการบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

 ก.  มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ี

ตีราคาใหม 
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ 

ผูถือหุน 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 

 ผูบริหารของกองทุนฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี

และแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินน้ี เนื่องจากงบการเงินสําหรับ

กองทุนฯจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับ

กิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน 

 ข.   มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

  วันที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557 
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  วันที่มีผลบังคับใช 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เก่ียวของกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ

การดําเนนิงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแก  ผูเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา
เชาหรือไม 

1 มกราคม 2557 
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  วันที่มีผลบังคับใช 

ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการ             
ร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอ
รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

ฝายบริหารของกองทุนฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเม่ือ

นํามาถือปฏิบัติ เนื่องจากงบการเงินสําหรับกองทุนฯจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 106 เร่ืองการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน 
5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

5.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

 รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะบันทึกเปนรายไดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเชาโดยถือตาม
เกณฑคงคาง 

 ดอกเบ้ียรับบันทึกเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 สวนเกินหรือสวนลดมูลคาของตราสารหน้ีตัดจําหนายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหน้ีโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริงและถือเปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบ้ีย 

 คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 
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5.2 การวัดคาเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงิน
ลงทุนประกอบดวยรายจายซ้ือเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินที่กองทุนฯจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

 เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยไมคิดคาเส่ือมราคา บริษัทจัดการฯกําหนด
ราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ไดซื้อสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมา โดยใช
ราคาทุนจากการลงทุนดังกลาว และจะกําหนดราคายุติธรรมของ เงินลงทุนดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงินงวดถัดไป 
โดยใชราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและ
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค
สาธารณะ) ซึ่งการประเมินราคาจะทําเม่ือสถานการณทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง แตอยางนอยจะจัดใหมีการ
ประเมินราคาทุกสองปนับแตวันท่ีมีการประเมินราคาเพื่อซ้ือหรือเชาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และจัดใหมีการ
สอบทานการประเมินราคาอยางนอยทุกหน่ึงปนับแตวันที่มีการประเมินราคาคร้ังลาสุดไปแลว 

 กําไรหรือขาดทุนจากการวัดคาเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (ถามี) ถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุน
สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตองการของตลาดซ่ึงเปนเงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับแสดงตามมูลคา
ยุติธรรมโดยใชราคาที่คํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขายคร้ังลาสุดของวันที่วัดคาเงินลงทุนในสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย เงินลงทุนที่ไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับแสดงในราคาท่ีคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของ
บริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย ซึ่งผูจัดการกองทุนพิจารณาแลววาเปนตัวแทนท่ีดีที่สุดของมูลคายุติธรรม กําไรหรือ
ขาดทุนจากการวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของ
เงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ต๋ัวแลกเงินและต๋ัวสัญญาใชเงินที่ไมสามารถโอนเปล่ียนมือไดใชมูลคาเงินตนบวก
ดอกเบ้ียคางรับจนถึงวันวัดคาเงินลงทุนในการกําหนดมูลคายุติธรรม ซึ่งไดแยกแสดงดอกเบี้ยคางรับไวใน “ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย” ในงบดุล 
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5.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทุนฯต้ังแต
รอยละ 10 ของสวนไดเสียท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือฝายบริหาร ซึ่งประกอบดวย
บุคคลที่ รับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯ หรือมีหนาที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อใหกองทุนฯบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว ทั้งนี้ รวมทั้งคูสมรสหรือบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของฝายบริหาร 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกองทุนฯ หรืออยู
ภายใตอํานาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของกองทุนฯ หรืออยูภายใตอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญของกองทุนฯ 

5.4 การแบงปนสวนทุน 

 กองทุนฯบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่ประกาศจายปนผลเปนเงินสด 

5.5 ภาษีเงินได 

 กองทุนฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เน่ืองจากกองทุนฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย 

5.6 ประมาณการหนี้สิน 

 กองทุนฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว มี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากองทุนฯจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ     ปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น
และกองทุนฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารของกองทุนฯจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอ
จํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตาง
ไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 มูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

กองทุนฯวัดมูลคาเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนฯไดลงทุนไว ณ วันท่ีในงบดุลดวยมูลคา
ยุติธรรม โดยถือพื้นฐานจากมูลคายุติธรรมท่ีประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงิน
ที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียน และ
สามารถตอรองกันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเก่ียวของกัน กองทุนฯเห็นวามูลคายุติธรรม
ดังกลาวเหมาะสม อยางไรก็ตาม ผลตอบแทนที่กองทุนฯจะไดรับจริงจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ภายใตสัญญาเชาชวงอาจแตกตางไปขึ้นอยูกับเงื่อนไขในสัญญาที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต 
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7. เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(หนวย: พันบาท) 

 2556 2555 

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตนป 10,014,000 10,124,000 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้น 168,000 (110,000) 

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยปลายป 10,182,000 10,014,000 

 กองทุนฯไดลงทุนในสิทธิการเชาระยะยาวในทรัพยสินที่เชา ไดแก ที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอด และส่ิงปลูกสรางบนที่ดินที่
เชาซ่ึงปจจุบันใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุย โดยกองทุนฯเขาทําสัญญาเชาระยะยาวกับบริษัท การบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สัญญาเชาดังกลาวมีอายุการเชา 30 ป ส้ินสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2579 กองทุนฯไดจาย
คาเชาทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชา ณ วันที่ทําการจดทะเบียนการเชาเปนเงินทั้งส้ินจํานวน 9,300 ลาน
บาท (ราคาตามสัญญาซ่ึงตํ่ากวาราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ)  นอกจากนี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ไดจดทะเบียนจํานองทรัพยสินที่เชาใหแกกองทุนฯในวงเงิน 20,900 ลานบาท เพ่ือเปนประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาเชาระยะยาวดังกลาวขางตน ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดในสัญญาเชาระยะยาว 

 กองทุนฯไดจัดหาผลประโยชนจากการลงทุนขางตนโดยการเขาทําสัญญาเชาชวงกับบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) เพื่อใหเชาชวงทรัพยสินที่เชาตามที่กลาวขางตนเปนระยะเวลา 3 ป พรอมคําม่ันจากบริษัท การบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่จะเชาชวงทรัพยสินท่ีเชาตอไมเกิน 9 คร้ัง คร้ังละ 3 ป พรอมกันนี้กองทุนฯไดเขาทํา
สัญญาใหบริการระบบกับบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนระยะเวลา 30 ป ทั้งนี้ บริษัท การบินกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ตองจัดใหมีหลักประกันโดยการสงมอบหนังสือคํ้าประกันของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 
และ/หรือนําเงินสดมาฝากไวเพื่อเปนประกันในบัญชีเงินฝากของกองทุนฯ และ/หรือการจํานําหุนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพยอื่นๆ ซึ่งจะตองมีจํานวนอยางนอยเทากับจํานวนคาเชาชวง
ตามที่ระบุในสัญญาเชาชวงและคาบริการคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาใหบริการระบบจํานวน 12 เดือน หรือคิดเปน
จํานวนรวม 570 ลานบาท ในกรณีที่เปนการจํานําหุนและ/หรือหลักทรัพยอื่นๆ มูลคาหลักประกันตองไมตํ่ากวารอย
ละ 120 ของวงเงินที่จํานําตลอดระยะเวลาที่มีการจํานํา 

 บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดจํานําหุนสามัญของบริษัท กรุงเทพดุสิต เวชการ จํากัด (มหาชน) จํานวน 
8.5 ลานหุน ซึ่งมีมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวนเงิน 999 ลานบาท (รอยละ 175 ของวงเงินที่
จํานํา) เพื่อเปนหลักประกันตามสัญญาเชาชวงและสัญญาใหบริการระบบขางตน (2555: หุนสามัญของบริษัท 
กรุงเทพดุสิต เวชการ จํากัด (มหาชน) จํานวน 8.5 ลานหุน มูลคายุติธรรม 965 ลานบาท) 

 นอกจากน้ี บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดชําระเงินประกันการเชาชวงใหกับกองทุนฯจํานวน 26.1 ลาน
บาท ตามสัญญาเชาชวงขางตน และไดชําระเงินประกันการใชบริการใหกับกองทุนฯจํานวน 21.4 ลานบาท ตาม
สัญญาใหบริการระบบขางตน รวมเปนเงินประกันรับจํานวน 47.5 ลานบาท 

 ในระหวางป 2555 กองทุนฯไดวาจางผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนฯไดลงทุนดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) ตามรายงานลงวันที่ 5 เมษายน 2555 โดย     
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ผูประเมินราคาอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนจํานวน 10,014 ลานบาท กองทุนฯ
ไดปรับเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหเปนมูลคายุติธรรมเปนจํานวน 10,014 ลานบาท และรับรูขาดทุน
ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนจํานวน 110 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2555  

ในระหวางป 2556 กองทุนฯไดวาจางผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนฯไดลงทุนดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) ตามรายงานลงวันที่ 11 เมษายน 2556 โดยผู
ประเมินราคาอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนจํานวน 10,182 ลานบาท กองทุนฯได
ปรับเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหเปนมูลคายุติธรรมเปนจํานวน 10,182 ลานบาท และรับรูกําไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนจํานวน 168 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2556 

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยขางตน ผูประเมินราคาไดพิจารณาถึงการใช
ประโยชนจากทรัพยสินภายใตเงื่อนไขในสัญญาเชาชวงและสัญญาใหบริการระบบของกองทุนฯ เชน การกําหนด
อัตราคาเชาคงที่ การกําหนดสัดสวนการแบงรายไดมาเปนขอมูลหนึ่งในการกําหนดสมมุติฐานของการประเมิน
มูลคายุติธรรม 

8. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนฯมีเงินฝากกับธนาคารดังนี้ 

ธนาคาร เงินตน (พันบาท) อัตราดอกเบ้ียตอป (รอยละ)

 2556 2555 2556 2555

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ  
 เงินฝากประเภทออมทรัพย 3,385 13,437 0.10 0.10
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)  
 เงินฝากประเภทออมทรัพย 100 - 2.00 -

รวม 3,485 13,437  

9. ลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยก
ตามอายุหนี้ที่คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 2556 2555
ยังไมถึงกําหนดชําระ 102,518 98,345
รวม 102,518 98,345
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10. กําไรสะสม 
(หนวย: พันบาท) 

 2556 2555 

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม 5,281,042 4,182,785 
กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 9,543 9,543 
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 712,641 822,641 
การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุนสะสม (4,907,510) (3,838,760) 

กําไรสะสมตนป 1,095,716 1,176,209 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป 1,359,477 988,257 
การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (1,173,250) (1,068,750) 

กําไรสะสมปลายป 1,281,943 1,095,716 

11. การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน 

 ในระหวางป กองทุนฯไดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานดังนี้ 

  อัตราหนวยละ  รวม 
วันที่ประกาศจาย สําหรับรอบระยะเวลา (บาท)  (พันบาท) 

14 กุมภาพันธ 2556 1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555   
  และกําไรสะสม 0.2800 266,000 
14 พฤษภาคม 2556 1 มกราคม 2556 - 31 มีนาคม 2556 0.3300 313,500 
8 สิงหาคม 2556 1 เมษายน 2556 - 30 มิถุนายน 2556 0.2900 275,500 
14 พฤศจิกายน 2556 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556 0.3350 318,250 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2556 1.2350 1,173,250 

    
7 กุมภาพันธ 2555 1 ตุลาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554   
  และกําไรสะสม 0.2500 237,500 
10 พฤษภาคม 2555 1 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2555   
  และกําไรสะสม 0.3000 285,000 
9 สิงหาคม 2555 1 เมษายน 2555 - 30 มิถุนายน 2555   
  และกําไรสะสม 0.2700 256,500 
7 พฤศจิกายน 2555 1 กรกฎาคม 2555 - 30 กันยายน 2555   
  และกําไรสะสม 0.3050 289,750 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2555 1.1250 1,068,750 
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12. คาธรรมเนียมการจัดการ 

 คาธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตรารอยละ 0.250 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ (อัตราดังกลาวไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) โดยคํานวณเปนรายเดือนและชําระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนฯ
เปนรายเดือน 

เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2556 บริษัทจัดการฯไดปรับอัตราคาธรรมเนียมการจัดการเปนอัตรารอยละ 0.258 ตอป 

เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 บริษัทจัดการฯไดปรับอัตราคาธรรมเนียมการจัดการเปนอัตรารอยละ 0.266 ตอป 

13. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนคิดในอัตรารอยละ 0.023 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ (อัตรา
ดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) โดยคํานวณเปนรายเดือนและชําระโดยตัดจาก
บัญชีของกองทุนฯเปนรายเดือน ทั้งนี้ตองไมตํ่ากวา 250,000 บาทตอป 

14. คาธรรมเนียมนายทะเบียน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนคิดในอัตรารอยละ 0.05 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ (อัตราดังกลาวไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) โดยคํานวณเปนรายเดือนและชําระโดยตัดจากบัญชีของ
กองทุนฯเปนรายเดือน  

15. คาใชจายอ่ืน 

 คาใชจายอื่นประกอบดวย คาใชจายท่ีเกิดขึ้นสําหรับโครงการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 
เชน คาธรรมเนียมธนาคาร ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายและอ่ืนๆ ตามที่จายจริง คาใชจาย
ดังกลาวจะตัดจายจากกองทุนฯตามที่จายจริง 

16. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาระหวางกองทุนฯและบริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (เดิมช่ือ 

“บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทนุ เกียรตินาคนิ 
จํากัด”) 

   

 คาธรรมเนียมการจัดการ 28,738 27,190 ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 12
 คาธรรมเนียมนายทะเบยีน 5,634 5,595 ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 14
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ  
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 2,592 2,574 ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 13
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 1,221,230 1,127,406 ตามท่ีระบุในสัญญา
 เงินปนผลจาย 293,313 267,188 ตามท่ีประกาศ 
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 กองทุนฯเขาทําสัญญาเชาชวงและสัญญาใหบริการระบบกับบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตาม
รายละเอียดท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 โดยอัตราคาเชาชวงและคาบริการตามที่ระบุในสัญญามี
ดังนี้ 

 คาเชาชวง - อัตราเดือนละ 26.13 ลานบาท 

 คาบริการประกอบดวยคาบริการคงท่ีและคาบริการเพ่ิมเติมดังนี้ 

 - คาบริการคงท่ีอัตราเดือนละ 21.38 ลานบาท  

 - คาบริการเพ่ิมเติมซ่ึงเรียกเก็บในอัตราท่ีกําหนดในสัญญาซ่ึงคํานวณจากจํานวนผูโดยสารและจํานวนเที่ยวบิน
ในแตละเดือน หักคาเชาชวงและคาบริการคงท่ี 

 ยอดคงคางระหวางกองทุนฯและบริษัทที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 2556 2555 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากดั (เดิมช่ือ “บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทนุ เกียรตินาคิน จํากัด”) 
   คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 2,534 2,307 
   คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 476 468 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ   
 เงินฝากธนาคาร 3,385 13,437 
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนคางจาย 219 215 
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   
 ลูกหน้ีจากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 102,518 98,345 
 เงินประกันรับจากลูกคา 47,500 47,500 

17. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป 2556 โดยไมรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินเปน
จํานวนเงิน 761 ลานบาท (2555: 4,910 ลานบาท) โดยคิดเปนรอยละ 7.28 (2555: รอยละ 47.28) ตอมูลคา
สินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

18. ภาระผูกพัน 

 กองทุนฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมตางๆ ตามเกณฑและเง่ือนไขท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 12 ถึง 14 
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19. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 กองทุนฯดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ การใหเชาชวงอสังหาริมทรัพยที่
ไดลงทุนไป และดําเนินธุรกิจในสวนงานหลักทางภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย กองทุนฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใช
ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพย
ทั้งหมดท่ีแสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว 

20. เครื่องมือทางการเงิน 

20.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของกองทุนฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจาก
ผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ลูกหนี้จากดอกเบี้ย คาใชจายคางจาย เงินประกันรับจากลูกคากองทุนฯ 
มีความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ฝาย
บริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกําหนดใหลูกหน้ีวางเงินประกันและหลักประกันตามที่ระบุในสัญญาเชาชวง
และสัญญาใหบริการระบบ นอกจากนี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนจํานองทรัพยสินที่เชา
ใหแกกองทุนฯ ซึ่งมีวงเงินจํานอง 20,900 ลานบาท ดังน้ัน กองทุนฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปน
สาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ จํานวนเงินสูงสุดท่ีกองทุนฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชี
ของลูกหน้ีจากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่แสดงอยูในงบดุล 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 กองทุนฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่สําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินลงทุนในตราสารหน้ี และเงินฝากธนาคาร 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของกองทุนฯจึงอยูในระดับตํ่า  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการ
กําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 
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31 ธันวาคม 2556 

อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    

ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ีย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน    
เงินลงทุนในหลกัทรัพย 263 - - - - 263 2.31 - 3.05
เงินฝากธนาคาร - - - 3 - 3 0.10 - 2.00
ลูกหนี้จากผลตอบแทนใน    
 สิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย - - - - 103 103 -

รวม 263 - - 3 103 369 

หนี้สินทางการเงิน    
คาใชจายคางจาย - - - - 4 4 -
เงินประกันรับจากลูกคา - - - - 48 48 -

รวม - - - - 52 52 

 

31 ธันวาคม 2555 

อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    

ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  

 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ีย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน    
เงินลงทุนในหลกัทรัพย 239 - - - - 239 2.90 - 3.05
เงินฝากธนาคาร - - - 13 - 13 0.10
ลูกหนี้จากผลตอบแทนใน    
 สิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย - - - - 98 98 -

รวม 239 - - 13 98 350 

หนี้สินทางการเงิน    
คาใชจายคางจาย - - - - 3 3 -
เงินประกันรับจากลูกคา - - - - 48 48 -

รวม - - - - 51 51 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯไมมีเคร่ืองมือทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 
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20.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบ
รู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเก่ียวของกัน 
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือ         ทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคา
ตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคา    ที่เหมาะสม  

 เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของกองทุนฯจัดอยูในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กองทุนฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล 

21. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคของกองทุนฯในการบริหารทางการเงินของกองทุนฯคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหสามารถใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุน
ตามเง่ือนไขการจัดต้ังกองทุน 

22. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูจัดการกองทุนฯเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 
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สรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในรอบปบัญชีที่ผานมา 

 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย (SPF)

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 
คําเตือน การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน 

ผูลงทุนอาจได รับเงินทุนคืนมากกวา หรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได 
นอกจากนี้กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยเปนกองทุนรวม
ที่มุงลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนการลงทุนระยะยาว ผูลงทุนจึงควรตระหนัก
ถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในหนวยลงทุน 

กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรตินาคิน จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชย
ผลขาดทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย ทั้งนี้ ผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยไมได
ขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เกียรตินาคิน จํากัด 

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้น มูลคาของสิทธิ
การเชาอาจจะลดลงเนื่องจากการลดลงของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู สงผล
กระทบใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลง โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ
สวนของเงินลงทุนและสวนของผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปนผล 

โครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
สนามบิน  สมุยไดถูกจัดเตรียมขึ้นตามกฎและขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย การ
ตีความและความมีผลใชบังคับของโครงการและหนังสือชี้ชวนนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายไทย ขอพิพาทใด ๆ ที่อาจมีขึ้นภายใตโครงการและหนังสือชี้ชวนของ
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยใหอยูภายใตบังคับ
กฎหมายไทยและอยูภายใตอํานาจของศาลไทยเทานั้น

การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน 
ผูลงทุนอาจได รับเงินทุนคืนมากกวา หรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได 
นอกจากนี้กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยเปนกองทุนรวม
ที่มุงลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนการลงทุนระยะยาว ผูลงทุนจึงควรตระหนัก
ถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในหนวยลงทุน 

กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุน
ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย  ทั้ง นี้ ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยไมไดขึ้นอยู
กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ภัทร จํากัด 

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้น มูลคาของสิทธิ
การเชาอาจจะลดลงเนื่องจากการลดลงของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู สงผล
กระทบใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลง โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ
สวนของเงินลงทุนและสวนของผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปนผล   

โครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
สนามบิน  สมุยไดถูกจัดเตรียมขึ้นตามกฎและขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย การ
ตีความและความมีผลใชบังคับของโครงการและหนังสือชี้ชวนนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายไทย ขอพิพาทใด ๆ ที่อาจมีขึ้นภายใตโครงการและหนังสือชี้ชวนของ
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยใหอยูภายใตบังคับ
กฎหมายไทยและอยูภายใตอํานาจของศาลไทยเทานั้น

เพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบริหาร
จัดการของบริษัท และ
การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูถือหุน 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย (SPF)
เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

คําจํากัดความ บริษัทจัดการ  หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกยีรตินาคิน จํากัด บริษัทจัดการ  หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด เพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบริหาร
จัดการของบริษัท และ
การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูถือหุน 

ชื่อ ที่อยู และ
หมายเลข
โทรศัพทของ
บริษัทจัดการ 

ชื่อบริษัทจัดการ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรตินาคิน จํากัด 
ที่อยู   942/135 ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1  ถ.พระราม 4   
 แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500  

โทรศัพท 0-2624-8555 โทรสาร 0-2624-8599 

ชื่อบริษัทจัดการ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด 
ที่อยู     ชั้น 25 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ทาวเวอร บ ี 
 เลขที่ 252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 0-2305-9800  โทรสาร 0-2305-9803-4

11.  ชื่อ ที่อยู 
หมายเลข
โทรศัพทของนาย
ทะเบียนหนวย
ลงทุน 
 

ชื่อ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรตินาคิน จํากัด 
ที่อยู  942/135 ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1 ถนนพระราม 4   
 แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 โทรศัพท 0-2624-8555 โทรสาร 0-2624-8599 
หรือบุคคลอื่นที่ได รับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการ 

ชื่อ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด 
ที่อยู       ชั้น 25 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ทาวเวอร บ ี 

เลขที่ 252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 0-2305-9800   โทรสาร 0-2305-9803-4 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจงใหสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการ
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