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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

 กองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนท่ีจดัตั้ง
ข้ึนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กองทุนรวมฯได้จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี          
25 กันยายน 2551 เพื่อจดัตั้งเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยเงินลงทุนโดยไม่มี
ก าหนดอายโุครงการ 

 กองทุนรวมฯจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี                    
13 ตุลาคม 2551 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
คือโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ช รีสอร์ท สมุย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
โดยถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 25.34) 

2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

กองทุนรวมฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง ดงัน้ี 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯมีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน
ค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ประจ ารอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสม โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมฯรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

บริษทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ใน
ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัจดัการไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติ
ของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเดน็ท่ีส าคญัดงัน้ี 
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การลดทุน 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 

ก) กองทุนรวมฯมีการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์และ/หรือ 

ข) อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมฯลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการประเมิน
ค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 

ค) กองทุนรวมฯมีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  

หากบริษทัจดัการประสงคจ์ะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะจ่าย
สภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนด
โดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนรวมฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเร่ิมใช้ในปีปัจจุบัน  

 ก่อนปีปัจจุบันกองทุนรวมฯ จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 106  เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  แต่เม่ือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลท าให้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  น้ีข้ึนเพื่อบงัคบัใช้กบักองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศของ ก.ล.ต. (“กิจการ”) 
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 แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กิจการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีโดยไม่อา้งอิงถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดไว ้ส่วนเร่ือง
ท่ีแนวปฏิบติัไม่ไดก้ าหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

 แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของรายการต่างๆ 
เช่น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึงเคร่ืองมือ
ทางการเงิน โดยแนวปฏิบัติทางบัญชีได้ก าหนดให้สินทรัพยท์างการเงินทุกประเภทแสดงด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และรายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหักออกจากส่วนของ
เจา้ของ นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้ าหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการน าเสนองบ
การเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีมีขอ้ก าหนดบางประการท่ีแตกต่าง
ไปจากขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบติัตาม โดยในการเปล่ียนมาใช้
แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดให้กิจการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
หรือ ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรกกบัก าไรสะสม ณ 
วนัท่ีเร่ิมตน้ใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีน้ี โดยไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ และมีการอนุโลมให้
รายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียท่ีเดิมกิจการอาจได้เคยบันทึกเป็นรายการรอตัดจ่ายไวแ้ละตัด
จ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 โดยให้กิจการทยอยตดัต่อไปไดต้าม
ระยะเวลาคงเหลือ  

 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทุนรวมฯ ท่ีเป็น
สาระส าคญั ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  

•  กองทุนรวมฯ ไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงิน เช่น อตัราส่วนทางการเงิน ตามรูปแบบท่ีเดิมก าหนดไว้

ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค่้าเช่าจะบนัทึกเป็นรายไดต้ามอตัราท่ีระบุในสญัญาเช่าโดยถือตามเกณฑค์งคา้ง 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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5.2      เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กองทุนรวมฯรับรู้รายการเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม                       
โดยตน้ทุนในการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง
การเงินนั้นจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัทีเม่ือเกิดข้ึน  

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

กองทุนรวมฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรกเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี             
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

กองทุนรวมฯจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

หน้ีสินทางการเงินจะถูกตดัรายการเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระ
ผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

           ลูกหนีจ้ากการให้เช่า 

           ลูกหน้ีจากการให้เช่าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กองทุนรวมฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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5.3 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 การวัดค่าเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนรวมฯมีสิทธิในเงินลงทุน  
ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้ งส้ินท่ีกองทุนรวมฯ        
จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา ผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ
ก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีได้ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์ดยใช้ราคาทุนของสิทธิการเช่าดังกล่าว และจะก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถัดไป โดยใช้ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย (ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยว์่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ) ซ่ึงการประเมินราคาจะท าเม่ือสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจเปล่ียนแปลง แต่อยา่งนอ้ยจะจดัใหมี้การประเมินราคาทุกสองปีนบัตั้งแต่วนัท่ีมีการประเมินราคา
เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และจดัให้มีการสอบทานการประเมินราคาทุกหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีมีการ
ประเมินราคาคร้ังล่าสุดไปแลว้ โดยการประเมินราคาจะตอ้งไม่กระท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระรายเดียวกนั
ติดต่อกนัเกินสองคร้ัง 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
(ถา้มี) ถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน 

5.4 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กองทุนฯรวมจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กองทุนรวมฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน กองทุนฯรวมบนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้า
ซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญา
เช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 
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5.5 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของ
กองทุนรวมฯตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง มีอ านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ   
ถูกกองทุนรวมฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กองทุนรวมฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุนรวมฯ บริษทัจดัการฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัจดัการฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุน
รวมฯ 

 ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายละเอียดการท าธุรกรรม 
- บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 

จ ากดั (มหาชน) 
ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วย

ลงทุนรวมร้อยละ 25.34 
-    เป็นผูใ้หเ้ช่าอาคาร 

- บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากดั ประเทศไทย - เป็นผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน 
- บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจ

เมน้ท ์จ ากดั 
ประเทศไทย - เป็นผูเ้ช่าช่วงท่ีดินและอาคาร 

- เป็นผูเ้ช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
- ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
- บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

กสิกรไทย จ ากดั 
ประเทศไทย - เป็นบริษทัจดัการ 

- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุนรวมฯ
ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทัจดัการ
กองทุนรวมฯ 

- เป็นนายทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
- เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายหน่วยลงทุน 

5.6 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมฯจะบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีมีการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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5.7 ประมาณการหนีสิ้น 

 กองทุนรวมฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กองทุนรวมฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ     
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกองทุนรวมฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.8 ภาษีเงินได้ 

 กองทุนรวมฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากกองทุนรวมฯไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39       
แห่งประมวลรัษฎากร 

5.9  การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนรวมฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ี
ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือ
ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องไดก้องทุนรวมฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนรวมฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯจ าเป็นตอ้งใช ้      
ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ     
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้

7. เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้ปี 1,966,409 2,022,454 
หกั: ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ (58,646) (56,045) 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ลายปี 1,907,763 1,966,409 

ในระหว่างเดือนกันยายน 2551 กองทุนรวมฯ ได้เข้าท าสัญญาต่าง ๆ เพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงแรม       
เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1) สัญญาเช่าท่ีดินจากบริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากดั (“CSBR”) และสัญญาเช่าอาคารโรงแรม                
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และระบบสาธารณูปโภคจากบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
จ ากัด (มหาชน) (“CPH”) เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 26 กันยายน 2551 ถึงวนัท่ี 25 กันยายน 
2581 ซ่ึงกองทุนรวมฯ ได้จ่ายช าระค่าเช่าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 1,500 ลา้นบาท ให้แก่ CSBR และ
กองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสญัญาเช่าท่ีดินอีกเป็นจ านวนเงิน 16.5 ลา้นบาท 
นอกจากน้ี กองทุนรวมฯ ไดจ่้ายช าระค่าเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงิน 1,510 
ลา้นบาท ให้แก่ CPH และกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาเช่าอาคารอีก
เป็นจ านวนเงิน 16.61 ลา้นบาท 

 ทั้งน้ี หากกองทุนรวมฯ ประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคารขา้งตน้ต่อไปอีกนบั
จากวนัครบระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมฯ ตอ้งแจง้ความประสงคด์ังกล่าวให้แก่ CSBR และ CPH 
แล้วแต่กรณีทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในปีท่ี 26 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และ
คู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจารายละเอียดในการต่ออายสุัญญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 นบัจากปีแรก
ของระยะเวลาการเช่า 

2) สัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย จาก 
CSBR โดยกองทุนรวมตกลงช าระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
ดงักล่าว โดยช าระทั้งจ านวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) เป็นจ านวนเงิน 80 ลา้น
บาท  
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 ในระหว่างปี ปัจจุบัน  กองทุนรวมฯได้ว่าจ้างผู ้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงกองทุนรวมฯไดป้รับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ขาดทุนท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงการ วิธีการประเมิน 
มูลค่าตามราคาประเมิน                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนท่ี
รับรู้ในงบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             

31 ธนัวาคม 

  2563 2562 2563 2562 
โครงการจดัการกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา 

วิธีพิจารณาจาก
รายได ้

1,908 1,966 59 56 

 ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยส์รุปไดด้งัน้ี  

8. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทุนรวมฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงัน้ี 

ธนาคาร เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ียต่อปี (%) 
 2563 2562 2563 2562 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั     
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2 2 - - 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 35,997 36,741 0.100 0.375 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 35,999 36,743   

 

  ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม 
ขอ้สมมติฐาน 2563 เม่ืออตัราตามขอ้สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 6.50% มูลค่ายติุธรรมลดลง 
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9. ลูกหนีจ้ากการให้เช่า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจาก
วนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ลูกหนีจ้ากการให้เช่ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคา้งช าระ   
   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 14,061 14,061 
รวม 14,061 14,061 
ค่าเช่าคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46,637 31,092 
รวมลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า 60,698 45,153 

10. ทุนท่ีได้รับจากหน่วยลงทุน/การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 2563 2562 2563 2562 

 มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วย จ านวนเงิน จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 

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

ทุนท่ีจดทะเบียน 10 10 320,000 3,200,000 320,000 3,200,000 

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9.3074 9.5140 320,000 2,978,368 320,000 3,044,480 

หกั  คืนมูลค่าหน่วยลงทุน (0.1808) (0.2066) - (57,856) - (66,112) 

ณ วนัปลายปี 9.1266 9.3074 320,000 2,920,512 320,000 2,978,368 

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 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจ านวน 13.89 ลา้นบาท 
โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0434 บาท จากเดิม 9.3948 บาท เหลือ 9.3514 บาท และจ่ายเงินคืน
ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 



11 

 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจ านวน 14.08 ลา้นบาท 
โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0440 บาท จากเดิม 9.3514 บาท เหลือ 9.3074 บาท และจ่ายเงินคืน
ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจ านวน 14.24 ลา้นบาท 
โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0445 บาท จากเดิม 9.3074 บาท เหลือ 9.2629 บาท และจ่ายเงินคืน
ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจ านวน 14.40 ลา้นบาท 
โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0450 บาท จากเดิม 9.2629 บาท เหลือ 9.2179 บาท และจ่ายเงินคืน
ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 

เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนได้มีมติให้คืนทุนเป็นจ านวน 14.56 ลา้นบาท 
โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0455 บาท จากเดิม 9.2179 บาท เหลือ 9.1724 บาท และจ่ายเงินคืน
ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจ านวน 14.67 ลา้นบาท 
โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0458 บาท จากเดิม 9.1724 บาท เหลือ 9.1266 บาท และจ่ายเงินคืน
ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 

11. ขาดทุนสะสม 

 รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมมีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (933,750) (962,398) 
หกั: การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ   
     ด าเนินงานในระหวา่งปี 119,044 122,344 
 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (104,320) (93,696) 

ณ วนัปลายปี (919,026) (933,750) 
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12. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

2563 

วนัท่ีอนุมติั ผลการด าเนินงานส าหรับปี อตัราหน่วยละ  รวม 

  (บาท) (พนับาท) 
28 กมุภาพนัธ์ 2563 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 0.0845 27,040 
21 พฤษภาคม 2563 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 0.0815 26,080 
20 สิงหาคม 2563 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 0.0805 25,760 
23 พฤศจิกายน 2563 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 0.0795 25,440 

   104,320 

2562 

วนัท่ีอนุมติั ผลการด าเนินงานส าหรับปี อตัราหน่วยละ  รวม 

  (บาท) (พนับาท) 
21 กมุภาพนัธ์ 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 
19 ธนัวาคม 2562 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 0.0835 26,720 

   93,696 

13. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

13.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

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

13.2 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

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

13.3 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี 
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14. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กองทุนรวมฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทุนรวมฯ และบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ ากดั    
รายไดค้่าเช่า 183,546 183,546 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมจดัการ 3,245 3,313 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.1 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,082 1,104 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.2 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)    
ดอกเบ้ียรับ 74 190 ราคาตลาด 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 649 663 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.3 

ยอดคงคา้งระหวา่งกองทุนรวมฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ ากดั   
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า 60,698 45,153 
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 35,997 36,741 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 54 110 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 2 2 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 91 183 
บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 272 548 
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สัญญาส าคัญท่ีท ากับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

รายได้ค่าเช่า 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 กองทุนรวมฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท 
สมุย (“สัญญาเช่าช่วง”)  เพื่อให้เช่าท่ีดิน อาคาร และระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และ
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท์ จ ากดั (“CSHM”)  เพื่อให้ CSHM ใชใ้น
การด าเนินธุรกิจโรงแรมโดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นบัจากวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 ทั้งน้ีกองทุนรวมฯตกลงให้
ค ามัน่แก่ CSHM เพื่อให้ CSHM มีสิทธิเช่าทรัพยท่ี์เช่าต่อไปอีก 3 ปี นับจากวนัครบระยะเวลาการเช่า โดย 
CSHM ตอ้งแจง้ใหก้องทุนรวมฯทราบถึงการใชสิ้ทธิตามค ามัน่ใหสิ้ทธิการเช่าล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
นอ้ยกวา่ 6 เดือนก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพื่อเจรจาร่วมกนัในการก าหนดค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี กองทุนรวมฯ
สามารถใชสิ้ทธิระงบัการเช่าโดยแจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามสัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงช าระค่าเช่า
เป็นรายเดือน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ีในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปี และค่าเช่าผนัแปร ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ
ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาของรายไดห้ลงัหกัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และค่าเช่า
คงท่ี 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติเลือกข้อเสนอการเช่าช่วงอาคาร
โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย จาก CSHM โดยมีค่าเช่าคงท่ีในปีแรก 168 ลา้นบาท 
และมีอตัราการเติบโตของค่าเช่าคงท่ีร้อยละ 3 ทุก 3 ปี และมีผลนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าช่วงใหม่จะมีผล
บงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2581 รวมถึงอนุมติัค่าเช่าส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 
จนถึงวนัท่ีกองทุนรวมฯลงนามในสญัญาเช่าช่วงฉบบัใหม่กบั CSHM ในอตัราร้อยละ 100 ของ EBITDA ท่ี
ค  านวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ระหวา่งช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
ทั้งน้ีสัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดจ้ดัท าและมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 
1 มกราคม 2561  

15. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทุนรวมฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 กองทุนรวมฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทุนรวมฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก าไรจากการ
ด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แลว้ 
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 ในปี 2563 และ 2562 กองทุนรวมฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายรายใหญ่จ านวนหน่ึงรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 
184 ลา้นบาท และ 184 ลา้นบาท ตามล าดบั 

16. ภาระผูกพนั 

 กองทุนรวมฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและ
หนงัสือช้ีชวน 

17. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทุนรวมฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 1,908 1,908 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - - 1,966 1,966 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

18. เคร่ืองมือทางการเงิน 

18.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทุนรวมฯตามท่ีนิยามอยูใ่นแนวปฏิบติัทางบญัชี ประกอบดว้ย เงินสด
และเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า ดอกเบ้ียคา้งรับและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย กองทุนรวมฯมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

กองทุนรวมฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีจากการให้เช่า ฝ่ายบริหารของกองทุน
รวมฯควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้การค ้าประกนัการปฏิบติัหนา้ท่ีของกองทุนรวมฯตามสัญญา
เช่าช่วงจากบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นประกนัในกรณีท่ีกองทุนรวมฯไม่
สามารถเก็บค่าเช่าได ้ดงันั้นกองทุนรวมฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการเรียก
ช าระหน้ีดงักล่าว จ านวนเงินสูงสุดท่ีกองทุนรวมฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กองทุนรวมฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
ก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563  
 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย    
 ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 36 - 36 0.100 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า - - 61 61 - 
 - 36 61 97  
หนีสิ้นทางการเงิน      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 3 3 - 
 - - 3 3  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562  
 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย    
 ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 37 - 37 0.375 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า - - 45 45 - 
 - 37 45 82  
หนีสิ้นทางการเงิน      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 4 4 - 
 - - 4 4  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทุนรวมฯไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
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18.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนรวมฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น กองทุนรวมฯจึง
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน 

19. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกองทุนรวมฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกองทุนรวมฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 กองทุนรวมฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.002:1 (2562: 0.002:1)  

20. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564 


