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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 

1. ลกัษณะของกองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

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

 กองทุนรวมฯจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี                    
13 ตุลาคม 2551 

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

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

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

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

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนรวมฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย              
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กองทุนรวมฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส 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 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนรวมฯ 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

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 ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกองทุนรวมฯ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้
จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันผู ้จัดการกองทุนรวมฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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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 กนัยายน           

2562 
31 ธนัวาคม 

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

อสังหาริมทรัพย ์ (41,810) (15,546) 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ลายงวด 1,980,644 2,022,454 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีราคาทุนรวม 3,136 ล้านบาท               
กองทุนรวมฯได้ให้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีรายได ้
(Income Approach by Discounted Cash Flow Method) โดยมีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เป็น 
จ านวน 1,981 ลา้นบาท ตามรายงานประเมินลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561  
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6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กองทุนรวมฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงัน้ี 

ธนาคาร เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ียต่อปี (%) 

 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

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

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 35,346 36,886 0.375 0.375 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 566 561 0.850 0.850 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 35,914 37,449   

7. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,994 14,061 
ค่าเช่าคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,256 15,546 
รวมลูกหน้ีจากการให้เช่าและลูกหน้ีอ่ืน 41,250 29,607 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จ านวน 41 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ี
ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  
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8. ทุนท่ีได้รับจากหน่วยลงทุน 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 30 กนัยายน 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 (0.1626) (0.0500) - (52,032) - (16,000) 

ณ วนัปลายงวด/ปี 9.3514 9.5140 320,000 2,992,448 320,000 3,044,480 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจ านวน 16 ลา้นบาท โดย
การลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0500 บาท จากเดิม 9.5640 บาท เหลือ 9.5140 บาท และจ่ายเงินคืนทุน
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจ านวน 24.38 ลา้นบาท 
โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0762 บาท จากเดิม 9.5140 บาท เหลือ 9.4378 บาท และจ่ายเงินคืน
ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจ านวน 13.76 ลา้นบาท 
โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0430 บาท จากเดิม 9.4378 บาท เหลือ 9.3948 บาท และจ่ายเงินคืน
ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนได้มีมติให้คืนทุนเป็นจ านวน 13.89 ลา้นบาท 
โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0434 บาท จากเดิม 9.3948 บาท เหลือ 9.3514 บาท และจ่ายเงินคืน
ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 

9. ขาดทุนสะสม 

รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมมีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (962,398) (1,006,040) 
หกั: การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ   
     ด าเนินงานในระหวา่งงวด/ปี 91,421 139,642 
 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (66,976) (96,000) 

ณ วนัปลายงวด/ปี (937,953) (962,398) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

10. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มี ร ายล ะ เอี ย ด 
ดงัน้ี 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

วนัท่ีอนุมติั ผลการด าเนินงานส าหรับงวด อตัราหน่วยละ  รวม 

  (บาท) (พนับาท) 
21 กุมภาพนัธ์ 2562 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 0.0438 14,016 
7 มิถุนายน 2562 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 0.0850 27,200 
21 กนัยายน 2562 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 0.0850 25,760 

   66,976 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

วนัท่ีอนุมติั ผลการด าเนินงานส าหรับงวด อตัราหน่วยละ  รวม 

  (บาท) (พนับาท) 
23 พฤษภาคม 2561 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 0.100 32,000 
22 สิงหาคม 2561 1 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 0.100 32,000 
   64,000 

 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 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล
แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

     

รายไดค้่าเช่า 45,887 53,693 137,659 137,659 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสิกรไทย จ ากัด     

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 834 856 2,484 2,545 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น        
หมายเหตุ 11.1 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน)     

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 278 285 828 848 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น   
หมายเหตุ 11.2 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน)     

 

ดอกเบ้ียรับ 47 47 144 138 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น         
หมายเหตุ 6 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน ์

167 
 

171 497 509 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น           
หมายเหตุ 11.3 

ยอดคงค้างระหว่างกองทุนรวมฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2562 และ                    
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ ากดั   
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 7) 41,250 29,607 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 4,460 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 35,346 36,886 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 110 112 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 2 2 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 184 186 
บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 551 558 
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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 พฤศจิกายน 2562 


