
 
 

 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและ                                

รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564           

งบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสด 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของกองทุนรวม

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”)             

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนว

ปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนด โดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ

ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้              

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 

วิชาติ โลเกศกระวี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2564 



(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)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ลกัษณะของกองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

 กองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งขึ้น

เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง กองทุนรวมฯได้จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี           

25 กันยายน 2551 เพื่อจดัตั้งเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยเงินลงทุนโดยไม่มี

กาํหนดอายโุครงการ 

 กองทุนรวมฯจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี                    

13 ตุลาคม 2551 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์คือ

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ช รีสอร์ท สมุย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

โดยถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 25.34) 

2.  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกองทุนรวมฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อตาม                        

ท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมฯได้

แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด    

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนรวมฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย              

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน           

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

4. เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์น้งวด/ปี 1,908 1,966 

หกั: ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์ (15) (59) 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ลายงวด/ปี 1,893 1,908 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีราคาทุนรวม 3,136 ล้านบาท               

กองทุนรวมฯได้ให้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีรายได ้

(Income Approach by Discounted Cash Flow Method) โดยมีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็น 

จาํนวน 1,893 ลา้นบาท ตามรายงานประเมินลงวนัท่ี 5 มกราคม 2564  

5. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กองทุนรวมฯมีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงัน้ี 

ธนาคาร เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ียต่อปี (%) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด      

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน     

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2 2 - - 

เงินฝากประเภทออมทรัพย์     

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 36,373 35,997 0.1 0.1 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 36,375 35,999   
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6. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีจ้ากการให้เช่ากิจการท่ีเกีย่วข้องกนั   

อายหุน้ีคา้งชาํระ   

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 14,415 14,061 

รวม 14,415 14,061 

ลกูหนีอ่ื้น   

คา่เช่าคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,280 46,637 

รวมลูกหน้ีจากการให้เช่าและลูกหน้ีอ่ืน 63,695 60,698 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการให้เช่าและลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จาํนวน 64 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ี

ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  

7. ทุนท่ีได้รับจากหน่วยลงทุน 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าหน่วยลงทนุ จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน 

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

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

       

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9.1266 9.3074 320,000 2,920,512 320,000 2,978,368 

หกั  คืนมูลค่าหน่วยลงทุน (0.0465) (0.1808) - (14,880) - (57,856) 

ณ วนัปลายงวด/ปี 9.0801 9.1266 320,000 2,905,632 320,000 2,920,512 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 14.24 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0445 บาท จากเดิม 9.3074 บาท เหลือ 9.2629 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 14.40 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0450 บาท จากเดิม 9.2629 บาท เหลือ 9.2179 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 

เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนได้มีมติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 14.56 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0455 บาท จากเดิม 9.2179 บาท เหลือ 9.1724 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 
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เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 14.67 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0458 บาท จากเดิม 9.1724 บาท เหลือ 9.1266 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 14.88 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0465 บาท จากเดิม 9.1266 บาท เหลือ 9.0801 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 

8. ขาดทุนสะสม 

รายการเคล่ือนไหวของขาดทนุสะสมมีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม (919,025) (933,749) 

หกั: การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ   

     ดาํเนินงานในระหวา่งงวด/ปี 29,286 119,044 

 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (26,048) (104,320) 

ณ วนัปลายงวด/ปี (915,787) (919,025) 

9. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

วนัท่ีอนุมติั ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด อตัราหน่วยละ  รวม 

  (บาท) (พนับาท) 

24 กุมภาพนัธ์ 2564 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 0.0814 26,048 

   26,048 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

วนัท่ีอนุมติั ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด อตัราหน่วยละ  รวม 

  (บาท) (พนับาท) 

28 กุมภาพนัธ์ 2563 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 0.0845 27,040 

   27,040 
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10. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

10.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการคิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวมฯ ทั้งน้ีตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3,000,000 บาทต่อปี 

10.2 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทนุรวมฯ ทั้งน้ีไม่ตํ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี 

10.3 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวมฯ ทั้งน้ีตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี 

11. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

- บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั 

(มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุน

รวมร้อยละ 25.34 

- เป็นผูใ้หเ้ช่าอาคาร 

- บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย - เป็นผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน 

- บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นผูเ้ช่าช่วงท่ีดินและอาคาร 

- เป็นผูเ้ช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 

- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ 

- บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย 

จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัจดัการ 

- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุนรวมฯ ซ่ึงถือ

หุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษทัจดัการกองทุนรวมฯ 

- เป็นนายทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

- เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 
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ในระหว่างงวด กองทุนรวมฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทุนรวมฯ และบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  

สาํหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

   2564 2563  

บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากัด     

รายไดค้่าเช่า   45,886 45,886 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด    

คา่ธรรมเนียมการจดัการ   790 813 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10.1 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   263 271 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10.2 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)      

ดอกเบ้ียรับ   13 33 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์   158 163 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10.3 

ยอดคงค้างระหว่างกองทุนรวมฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ                    

31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากดั   

ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและลกูหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 6) 63,695 60,698 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)   

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 5) 36,373 35,997 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 54 54 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 5) 2 2 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 90 91 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากดั   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 271 272 
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12. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 กองทุนรวมฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้เช่า

อสังหาริมทรัพย  ์และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทุนรวมฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้

กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน

ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

13. ภาระผูกพนั 

 กองทุนรวมฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและ

หนงัสือช้ีชวน 

14. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู ้มีอ ํานาจของผูจ้ ัดการกองทุนรวมฯ เม่ือวนัท่ี                      

10 พฤษภาคม 2564 
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