
(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

เงนิลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม

   (ราคาทนุ 2564: 3,136 ล้านบาท และ 

     2563: 3,136 ล้านบาท) 6 1,845,857,717           1,907,763,288            

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 7 37,405,365                 35,999,208                  

ลูกหนีBจากการให้เช่าและลูกหนีBอืEน 8, 13 71,625,731                 60,698,312                  

ดอกเบีBยค้างรับ 522                               507                                

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ 162,092                       153,684                        

สินทรัพยอ์ืEน 14,293                         13,072                          

รวมสินทรัพย์ 1,955,065,720           2,004,628,071            

หนี.สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13 3,997,426                   3,085,770                    

หนีBสินอืEน 12,116                         55,568                          

รวมหนี.สิน 4,009,542                   3,141,338                    

สินทรัพย์สุทธิ 1,951,056,178           2,001,486,733            

สินทรัพย์สุทธ:ิ 

ทนุจดทะเบยีน

   หนว่ยลงทนุ 320,000,000 หนว่ย มูลค่าหนว่ยละ 10 บาท 3,200,000,000           3,200,000,000            

ทนุทีEได้รับจากผูถ้ ือหนว่ยลงทนุ

   หนว่ยลงทนุ 320,000,000 หนว่ย มูลค่าหนว่ยละ 8.9371 บาท

      (2563: หนว่ยลงทนุ 320,000,000 หนว่ย 

      มูลค่าหนว่ยละ 9.1266 บาท) 9 2,859,872,000           2,920,512,000            

ขาดทนุสะสม 10 (908,815,822)             (919,025,267)              

สินทรัพย์สุทธิ 1,951,056,178           2,001,486,733            

-                                     -                                      

สินทรัพยสุ์ทธติ่อหนว่ย (บาท) 6.0970                         6.2546                          

จํานวนหนว่ยลงทนุทีEจําหนา่ยแล้วทัBงหมด ณ วนัสิBนปี (หนว่ย) 320,000,000              320,000,000               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึEงของงบการเงนินีB

กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2564



กองทนุรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ร้อยละของ ร้อยละของ

พืBนทีE ราคาทนุ มูลค่ายตุิธรรม* มูลค่าเงนิลงทนุ ราคาทนุ มูลค่ายตุิธรรม* มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)

   โครงการจัดการกองทนุรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรม

       และรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา

       ทีEตัB ง  บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขทีE 38/2 หมู่ 3 ตําบลบอ่ผดุ

                   อําเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี

               สิทธกิารเช่าทีEดินซ ึEงเป็นทีEตัB งโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บชี

                   รีสอร์ท สมุย 25-1-4.7 ไร่ 1,516,500,000     1,516,500,000     

               สิทธกิารเช่าอาคารโรงแรม และงานระบบสาธารณปูโภค

                   ทีEเกีEยวข้องกับอาคารโรงแรม 1,526,610,000     1,526,610,000     

               กรรมสิทธิUในเฟอร์นเิจอร์และอุปกรณท์ีEเกีEยวเนืEอง

                  กับการดําเนนิธรุกิจโรงแรม 80,000,000           80,000,000           

               ส่วนปรับปรุงสิทธกิารเช่า 12,865,851           12,865,851           

รวมเงินลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3,135,975,851     1,845,857,717 100.00 3,135,975,851     1,907,763,288 100.00

รวมเงินลงทุน 3,135,975,851     1,845,857,717 100.00 3,135,975,851     1,907,763,288     100.00

* เป็นมูลค่าทีEไม่รวมค่าเช่าค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึEงของงบการเงนินีB

2564 2563

ประเภทเงนิลงทนุ

ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2564



(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทุน

รายได้ค่าเช่า 13 183,545,571            183,545,571            

รายได้ดอกเบีBย 13 51,707                       73,709                       

รายได้อืEน 200,011                    1,184,555                 

รวมรายได้ 183,797,289            184,803,835            

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจัดการ 12.1, 13 3,206,221                 3,245,081                 

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 12.2, 13 1,057,815                 1,081,694                 

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 12.3, 13 634,689                    649,016                    

ค่าธรรมเนยีมวชิาชีพ 525,241                    690,276                    

ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานและการบริหารกองทนุ 1,330,307                 1,448,056                 

รวมค่าใช้จ่าย 6,754,273                 7,114,123                 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 177,043,016            177,689,712            

รายการขาดทุนสุทธทิ ีEยงัไม่เกดิข ึ.นจากเงินลงทุน

รายการขาดทนุสุทธทิ ีEยงัไม่เกิดขึBนจากการเปลีEยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม

   ของเงนิลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 6 (61,905,571)             (58,645,571)             

รวมรายการขาดทุนสุทธทิ ีEยงัไม่เกดิข ึ.นจากเงินลงทุน (61,905,571)             (58,645,571)             

การเพ ิEมข ึ.นในสินทรัพย์สุทธจิากการดาํเนนิงาน 115,137,445            119,044,141            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึEงของงบการเงนินีB

กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ.นสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564



(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

การเพ ิEมข ึ.นในสินทรัพย์สุทธจิากการดาํเนนิงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 177,043,016              177,689,712              

รายการขาดทนุสุทธทิ ีEยงัไม่เกิดขึBนจากการเปลีEยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม

   ของเงนิลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย ์ (61,905,571)               (58,645,571)               

การเพ ิEมข ึ.นในสินทรัพย์สุทธจิากการดาํเนนิงาน 115,137,445              119,044,141              

การคืนทนุให้ผูถ้ ือหนว่ยลงทนุ 9 (60,640,000)               (57,856,000)               

การจ่ายประโยชนต์อบแทนให้แก่ผูถ้ ือหนว่ยลงทนุ 11 (104,928,000)            (104,320,000)            

การลดลงของสินทรัพย์สุทธริะหว่างปี (50,430,555)               (43,131,859)               

สินทรัพยสุ์ทธ ิณ วนัต้นปี 2,001,486,733          2,044,618,592          

สินทรัพย์สุทธ ิณ วนัสิ.นปี 1,951,056,178          2,001,486,733          

-                                     -                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึEงของงบการเงนินีB

กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบแสดงการเปลีEยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ.นสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564



(หนว่ย: บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

การเพิEมขึBนในสินทรัพยสุ์ทธจิากการดําเนนิงาน 115,137,445                 119,044,141                 

ปรับกระทบรายการเพิEมขึBนในสินทรัพยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานให้เป็น

   เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน:

   ลูกหนีBจากการให้เช่าและลูกหนีBอืEนเพิEมขึBน (10,927,419)                  (15,545,571)                  

   ดอกเบีBยค้างรับ (เพิEมขึBน) ลดลง (15)                                   1,413                              

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ (เพิEมขึBน) ลดลง (8,408)                             80,504                            

   สินทรัพยอ์ืEนเพิEมขึBน (1,221)                             (459)                                

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิEมขึBน (ลดลง) 911,656                         (817,221)                        

   หนีBสินอืEนเพิEมขึBน (ลดลง) (43,452)                          23,379                            

   ขาดทนุสุทธทิ ีEยงัไม่เกิดขึBนจากการเปลีEยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม

      ของเงนิลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 61,905,571                   58,645,571                   

เงินสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนนิงาน 166,974,157                 161,431,757                 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

การจ่ายคืนทนุให้ผูถ้ ือหนว่ยลงทนุ (60,640,000)                  (57,856,000)                  

เงนิสดจ่ายประโยชนต์อบแทนให้แก่ผูถ้ ือหนว่ยลงทนุ (104,928,000)               (104,320,000)               

เงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (165,568,000)               (162,176,000)               

เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ 1,406,157                      (744,243)                        

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 35,999,208                   36,743,451                   

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัสิ.นปี (หมายเหตุ 7) 37,405,365                   35,999,208                   

-                                        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึEงของงบการเงนินีB

งบกระแสเงินสด

กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

สําหรับปีสิ.นสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564


