
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและ                                
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบก าไรขาดทุน                     
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด 
และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ซ่ึงผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้              
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินระหวา่งกาลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จดัท าขึ้นเป็นคร้ังแรก ซ่ึงกองทุนรวมฯ ตอ้งน าเสนอ             
งบการเงินเปรียบเทียบเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ดงันั้นผูจ้ดัการกองทุนรวมฯจึงจดัท างบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของกองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และแสดงเปรียบเทียบไวใ้น                  
งบการเงินระหวา่งกาลน้ี งบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจดัท าโดยผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ ซ่ึงไม่ไดรั้บการ
ตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชีตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2562 



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน 30 มิถุนายน 2562: 3,136 ลา้นบาท และ 

     31 ธนัวาคม 2561: 3,136 ลา้นบาท) 5 1,994,748               2,022,454                

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6 34,210                     37,449                     

ลูกหนีจากการใหเ้ช่าและลูกหนีอนื 7, 12 39,443                     29,607                     

ดอกเบียคา้งรับ 4                              5                               

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 251                          251                          

สินทรัพยอื์น 13                            12                            

รวมสินทรัพย์ 2,068,669               2,089,778                

หนีสิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12 5,160                       7,684                       

หนีสินอนื 12                            12                            

รวมหนสิีน 5,172                       7,696                       

สินทรัพย์สุทธิ 2,063,497               2,082,082                

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยลงทุน 320,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 3,200,000               3,200,000                

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน

   หน่วยลงทุน 320,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.3948 บาท

      (31 ธนัวาคม 2561: หน่วยลงทุน 320,000,000 หน่วย 

      มูลค่าหน่วยละ 9.5140 บาท) 8 3,006,336               3,044,480                

ขาดทุนสะสม 9 (942,839)                 (962,398)                  

สินทรัพย์สุทธิ 2,063,497               2,082,082                

-                               -                               

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 6.4484                     6.5065                     

จาํนวนหน่วยลงทุนทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด (พนัหน่วย) 320,000                   320,000                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบดุล

ณ วันที 30 มิถุนายน 2562



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

ร้อยละของ ร้อยละของ

พนืที ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม* มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม* มูลค่าเงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

   โครงการจดัการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรม

       และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

       ทีตงั  บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขที 38/2 หมู่ 3 ตาํบลบ่อผดุ

                   อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

               สิทธิการเช่าทดิีนซึงเป็นทตีงัโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช

                   รีสอร์ท สมุย 25-1-4.7 ไร่ 1,516,500           1,516,500           

               สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม และงานระบบสาธารณูปโภค

                   ทเีกียวขอ้งกบัอาคารโรงแรม 1,526,610           1,526,610           

               กรรมสิทธิในเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ทเีกียวเนือง

                  กบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรม 80,000                80,000                

               ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 12,866                12,866                

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3,135,976           1,994,748 100.00 3,135,976           2,022,454 100.00

รวมเงินลงทุน 3,135,976           1,994,748 100.00 3,135,976           2,022,454 100.00

* เป็นมูลค่าทไีม่รวมค่าเช่าคา้งรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ประเภทเงินลงทุน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้)  และยงัไม่ไดส้อบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่าและบริการ 12 45,886                     45,886                     

รายไดด้อกเบีย 12 49                            53                            

รายไดอื้น 570                          -                               

รวมรายได้ 46,505                     45,939                     

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโครงการโรงแรม -                               20,695                     

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการ 11.1, 12 827                          850                          

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11.2, 12 276                          283                          

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 11.3, 12 165                          170                          

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 838                          41                            

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหารกองทุน 894                          627                          

รวมค่าใช้จ่าย 3,000                       22,666                     

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 43,505                     23,273                     

รายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกดิขึนจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิทยีงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

   อสังหาริมทรัพย์ 5 (13,903)                    (13,503)                    

รวมรายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกดิขึนจากเงินลงทุน (13,903)                    (13,503)                    

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 29,602                     9,770                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้)  และยงัไม่ไดส้อบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่าและบริการ 12 91,772                     91,772                     

รายไดด้อกเบีย 12 97                            93                            

รายไดอื้น 1,552                       17                            

รวมรายได้ 93,421                     91,882                     

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโครงการโรงแรม -                               20,695                     

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการ 11.1, 12 1,650                       1,690                       

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11.2, 12 550                          563                          

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 11.3, 12 330                          338                          

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,093                       82                            

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหารกองทุน 1,317                       931                          

รวมค่าใช้จ่าย 4,940                       24,299                     

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 88,481                     67,583                     

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียังไม่เกดิขึนจากเงินลงทุน

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

   อสังหาริมทรัพย์ 5 (27,706)                    11,094                     

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียังไม่เกดิขึนจากเงินลงทุน (27,706)                    11,094                     

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 60,775                     78,677                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562



สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) และยงัไม่ไดส้อบทาน)

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 88,481                    67,583                    

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (27,706)                   11,094                    

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 60,775                    78,677                    

คืนมูลค่าหน่วยลงทุน 8 (38,144)                   (16,000)                   

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 10 (41,216)                   (32,000)                   

การเพมิขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (18,585)                   30,677                    

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 2,082,082               2,054,400               

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 2,063,497               2,085,077               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้)  และยงัไม่ไดส้อบทาน)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 60,775                      78,677                      

ปรับกระทบรายการเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:

   ลูกหนีจากการใหเ้ช่าและลูกหนีอนืเพมิขึน (9,836)                       (7,466)                       

   ดอกเบียคา้งรับเพมิขึน 1                                -                                

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพมิขึน -                                (226)                          

   สินทรัพยอื์นลดลง (เพิมขึน) (1)                              28                              

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (2,524) (6,508)

   หนีสินอนืลดลง -                                (4)

   (กาํไร)ขาดทุนสุทธิทยีงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 27,706                      (11,094)                     

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 76,121                      53,407                      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน (38,144)                     (16,000)                     

เงินสดจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (41,216)                     (32,000)                     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (79,360)                     (48,000)                     

เงินสดและเงนิฝากธนาคารเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (3,239)                       5,407                        

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 37,449                      29,575                      

เงินสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 6) 34,210                      34,982                      

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกระแสเงินสด

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ข้อมูลทางการเงนิทสํีาคญั

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2560 2559 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) และยงัไม่ไดส้อบทาน) และยงัไม่ไดส้อบทาน) และยงัไม่ไดส้อบทาน) และยงัไม่ไดส้อบทาน)

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 6.5065                          6.4201                          7.2914                          7.6834                          8.9043                          

บวก: รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.2765 0.2112 0.2558 0.6350 0.3466

หกั: รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (0.0866) 0.0347 -                                   -                                   -                                   

หกั: การคืนมูลค่าหน่วยลงทุน (0.1192) (0.0500) (0.0780) (0.0782) -                                   

หกั: การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (0.1288) (0.1000)                        (0.1600)                        (0.1580)                        (0.1600)                        

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 6.4484 6.5160 7.3092 8.0822 9.0909

อตัราส่วนการเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 2.93                              3.72                              3.48                              8.13                              3.85                              

อตัราส่วนทางการเงนิทสํีาคญัและข้อมูลประกอบเพมิเตมิทสํีาคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 2,063,497 2,108,704 2,337,535 2,586,332 2,909,126

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.24 1.15 1.95                              1.98                              0.57                              

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 4.50                              4.35                              5.42                              5.10                              4.38                              

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขาย

   เงินลงทุนระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (พนับาท) 2,074,943 2,112,702 2,352,277 2,498,569 2,910,545

* มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคารและคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลีย

   ถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ลกัษณะของกองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

 กองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนท่ีจดัตั้ง
ขึ้นเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง กองทุนรวมฯได้จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี          
25 กันยายน 2551 เพื่อจดัตั้ งเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยเงินลงทุนโดยไม่มี
ก าหนดอายโุครงการ 

 กองทุนรวมฯจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี                    
13 ตุลาคม 2551 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
คอืโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ช รีสอร์ท สมุย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
โดยถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 25.34) 

1.2 งบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 งบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จดัท าขึ้นเป็นคร้ังแรก ซ่ึงกองทุนรวมฯ
ต้องน าเสนองบการเงินเปรียบเทียบเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34         
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  ดังนั้นผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ จึงจดัท างบก าไรขาดทุนส าหรับ           
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ           
งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลของกองทุนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และแสดงเปรียบเทียบไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ี  
งบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจดัท าโดยผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ ซ่ึงไม่ไดรั้บการตรวจสอบและสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชี 

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยกองทุนรวมฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม กองทุนรวมฯไดแ้สดงรายการ
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ในงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ                
งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด    

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนรวมฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย              
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กองทุนรวมฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนรวมฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิ มใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                  
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและการ         
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ         
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกองทุนรวมฯ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้
จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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ปัจจุบันผูจ้ ัดการกองทุนรวมฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบันผูจ้ ัดการกองทุนรวมฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน           
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

5. เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน           

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์น้งวด 2,022,454 2,038,000 
หกั: ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์ (27,706) (15,546) 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ลายงวด 1,994,748 2,022,454 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีราคาทุนรวม 3,136 ล้านบาท               
กองทุนรวมฯได้ให้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีรายได ้
(Income Approach by Discounted Cash Flow Method) โดยมีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 
จ านวน 1,995 ลา้นบาท ตามรายงานประเมินลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561  
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6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กองทุนรวมฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงัน้ี 

ธนาคาร เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ียต่อปี (%) 

 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินสด      
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั     
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2 2 - - 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 33,645 36,886 0.375 0.375 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 563 561 0.850 0.850 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 34,210 37,449   

7. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,994 14,061 
ค่าเช่าคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,352 15,546 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,097 - 
รวมลูกหน้ีจากการให้เช่าและลูกหน้ีอ่ืน 39,443 29,607 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการให้เช่าและลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 39 ล้านบาท เป็น
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  
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8. ทุนท่ีได้รับจากหน่วยลงทุน 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 มูลค่าหน่วยลงทนุ จ านวนหน่วย จ านวนเงิน จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 

 (บาท) (บาท) (พนัหน่วย) (พนับาท) (พนัหน่วย) (พนับาท) 

ทุนท่ีจดทะเบียน 10 10 320,000 320,000 320,000 320,000 

       
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9.5140 9.5640 320,000 3,044,480 320,000 3,060,480 

หกั  คืนมูลค่าหน่วยลงทุน (0.1192) (0.0500) - (38,144) - (16,000) 

ณ วนัปลายงวด/ปี 9.3948 9.5140 320,000 3,006,336 320,000 3,044,480 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนได้มีมติให้คืนทุนเป็นจ านวน 16 ล้านบาท โดยการ     
ลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.05 บาท จากเดิม 9.564 บาท เหลือ 9.514 บาท และจ่ายเงินคืนทุนให้ผู ้ถือ                 
หน่วยลงทุนในวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจ านวน 24.38 ลา้นบาท โดยการ     
ลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.076 บาท จากเดิม 9.514 บาท เหลือ 9.4378 บาท และจ่ายเงินคืนทุนให้ผูถื้อ                 
หน่วยลงทุนในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจ านวน 13.76 ลา้นบาท โดยการ     
ลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.043 บาท จากเดิม 9.4378 บาท เหลือ 9.3948 บาท และจ่ายเงินคืนทุนให้ผูถื้อ                 
หน่วยลงทุนในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 

9. ขาดทุนสะสม 

รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมมีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (962,398) (1,006,040) 
หกั: การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ   
     ด าเนินงานในระหวา่งงวด/ปี 60,775 139,642 
 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (41,216) (96,000) 

ณ วนัปลายงวด/ปี (942,839) (962,398) 
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10. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มี ร ายล ะ เอี ยด 
ดงัน้ี 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

วนัท่ีอนุมติั ผลการด าเนินงานส าหรับงวด อตัราหน่วยละ  รวม 

  (บาท) (พนับาท) 
21 กุมภาพนัธ์ 2562 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 0.0438 14,016 
23 พฤษภาคม 2562 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 0.0850 27,200 

   41,216 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

วนัท่ีอนุมติั ผลการด าเนินงานส าหรับงวด อตัราหน่วยละ  รวม 

  (บาท) (พนับาท) 
23 พฤษภาคม 2561 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 0.100 32,000 
   32,000 

 11. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

11.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการคิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3,000,000 บาทต่อปี 

11.2 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนรวม ทั้งน้ีไม่ต ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี 

11.3 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี 
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12. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
- บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 

จ ากดั (มหาชน) 
ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วย

ลงทุนรวมร้อยละ 25.34 
-    เป็นผูใ้หเ้ช่าอาคาร 

- บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท 
จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน 

- บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมน
เนจเมน้ท ์จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นผูเ้ช่าช่วงท่ีดินและอาคาร 
- เป็นผูเ้ช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 

- ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 

- บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กสิกรไทย จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัจดัการ 

- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุนรวมฯ
ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษทัจดัการ
กองทุนรวมฯ 

- เป็นนายทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
- เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

ในระหว่างงวด กองทุนรวมฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทุนรวมฯ และบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
  (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ     
และยงัไม่ได้
สอบทาน) 

 (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ     
และยงัไม่ได้
สอบทาน) 

 

บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล
แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

     

รายไดค้่าเช่า 45,886 45,886 91,772 91,772 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสิกรไทย จ ากัด     

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 827 850 1,650 1,690 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น        
หมายเหตุ 11.1 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
  (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ     
และยงัไม่ได้
สอบทาน) 

 (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ     
และยงัไม่ได้
สอบทาน) 

 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน)     

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 276 283 550 563 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น   
หมายเหตุ 11.2 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน)     

 

ดอกเบ้ียรับ 49 53 97 93 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น         
หมายเหตุ 6 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน ์ 165 170 330 338 

ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น           
หมายเหตุ 11.3 

ยอดคงค้างระหว่างกองทุนรวมฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2562 และ                    
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ ากดั   
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 7) 39,443 29,607 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 4,460 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน)   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,097 - 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 33,645 36,886 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 110 112 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 2 2 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 184 186 
บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 552 558 
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13. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กองทุนรวมฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  กองทุนรวมฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

14. ภาระผูกพนั 

 กองทุนรวมฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและ
หนงัสือช้ีชวน 

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู ้มีอ  านาจของผูจ้ัดการกองทุนรวมฯ เม่ือวนัท่ี                      
13 สิงหาคม 2562 
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