
(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)
สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม
   (ราคาทุน 31 มีนาคม 2564: 3,136 ลา้นบาท และ 
     31 ธนัวาคม 2563: 3,136 ลา้นบาท) 4 1,892,620               1,907,763                
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5 36,375                     35,999                     
ลูกหน้ีจากการให้เช่าและลูกหน้ีอ่ืน 6, 11 63,695                     60,698                     
ดอกเบ้ียคา้งรับ 11                            1                               
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 363                          154                          
สินทรัพยอ่ื์น 14                            13                            
รวมสินทรัพย์ 1,993,078               2,004,628                
หนีสิ้น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11 3,221                       3,086                       
หน้ีสินอ่ืน 12                            55                            
รวมหนีสิ้น 3,233                       3,141                       

สินทรัพย์สุทธิ 1,989,845               2,001,487                

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน

   หน่วยลงทุน 320,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.0801 บาท
      (31 ธนัวาคม 2563: หน่วยลงทุน 320,000,000 หน่วย 
      มูลค่าหน่วยละ 9.1266 บาท) 7 2,905,632               2,920,512                
ขาดทุนสะสม 8 (915,787)                 (919,025)                  

สินทรัพย์สุทธิ 1,989,845               2,001,487                

-                               -                               

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 6.2182                     6.2546                     

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (พนัหน่วย) 320,000                   320,000                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ร้อยละของ ร้อยละของ
พ้ืนท่ี ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม* มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม* มูลค่าเงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)

   โครงการจดัการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรม
       และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
       ท่ีตั้ง  บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขท่ี 38/2 หมู ่3 ต าบลบ่อผดุ
                   อ  าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
               สิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช
                   รีสอร์ท สมุย 25-1-4.7 ไร่ 1,516,500           1,516,500           
               สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม และงานระบบสาธารณูปโภค
                   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารโรงแรม 1,526,610           1,526,610           
               กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง
                  กบัการด าเนินธุรกิจโรงแรม 80,000                80,000                
               ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 12,866                12,866                
รวมเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3,135,976           1,892,620 100.00 3,135,976           1,907,763 100.00

รวมเงนิลงทุน 3,135,976           1,892,620 100.00 3,135,976           1,907,763 100.00

* เป็นมูลค่าท่ีไม่รวมค่าเช่าคา้งรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประเภทเงินลงทุน

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบริการ 11 45,886                     45,886                     
รายไดด้อกเบ้ีย 11 13                            33                            
รายไดอ่ื้น 119                          186                          
รวมรายได้ 46,018                     46,105                     
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการ 10.1, 11 790                          813                          
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 10.2, 11 263                          271                          
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 10.3, 11 158                          163                          
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 80                            110                          
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและการบริหารกองทุน 297                          312                          
รวมค่าใช้จ่าย 1,588                       1,669                       
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 44,430                     44,436                     

รายการขาดทุนสุทธิทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
   อสงัหาริมทรัพย์ 4 (15,144)                    (14,403)                    

รวมรายการขาดทุนสุทธิทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (15,144)                    (14,403)                    

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 29,286                     30,033                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา



ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2564 2563

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 44,430                    44,436                    
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (15,144)                   (14,403)                   
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 29,286                    30,033                    
คืนมูลค่าหน่วยลงทุน 7 (14,880)                   (14,240)                   
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (26,048)                   (27,040)                   
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (11,642)                   (11,247)                   
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 2,001,487               2,044,619               

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 1,989,845               2,033,372               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 29,286                      30,033                      
ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานให้เป็น
   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน:
   ลูกหน้ีจากการเช่าเพ่ิมข้ึน (2,997)                       (3,836)                       
   ดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมข้ึน (11)                            (28)                            
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน (209)                          (142)                          
   สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (1)                              (1)                              
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 135 116
   หน้ีสินอ่ืนลดลง (43)                            (19)                            
   ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 15,144                      14,403                      
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 41,304                      40,526                      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน (14,880)                     (14,240)                     
เงินสดจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (26,048)                     (27,040)                     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (40,928)                     (41,280)                     
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 376                           (754)                          
เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 35,999                      36,743                      

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 5) 36,375                      35,989                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงนิสด

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)


