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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2564 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

 กองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนทีDจดัตัHง

ขึHนเพืDอลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ทีDเกีDยวขอ้ง กองทุนรวมฯไดจ้ดทะเบียนเมืDอวนัทีD          

25 กนัยายน 2551 เพืDอจดัตัHงเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซืHอคืนหน่วยเงินลงทุนโดยไม่มี

กาํหนดอายโุครงการ 

 กองทุนรวมฯจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมืDอวนัทีD                    

13 ตุลาคม 2551 

 ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

คือโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ช รีสอร์ท สมุย 

ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

โดยถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.34 (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 25.34) 

2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

กองทุนรวมฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครัH ง ดงันีH  

ในกรณีทีDกองทุนรวมฯมีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิทีDไม่รวมกาํไรทีDยงัไม่เกิดขึHนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน

ค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ประจาํรอบระยะเวลาบญัชีนัHน 

ในกรณีทีDกองทุนรวมฯมีกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลจากกาํไร

สะสม โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไม่ทาํให้กองทุนรวมฯเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิDมขึHนในรอบระยะเวลา

บญัชีทีDมีการจ่ายเงินปันผลนัHน 

บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนันบัตัHงแต่วนัถดัจาก

วนัทีDมีการปิดสมุดทะเบียนเพืDอจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีทีDมีเหตุจาํเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลไดใ้น

ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัจดัการไดแ้กไ้ขเพิDมเติมโครงการเรืDองหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติ

ของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึD งมีผลบงัคบัใชต้ัHงแต่วนัทีD 8 มีนาคม 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเดน็ทีDสาํคญัดงันีH  
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การลดทุน 

ในกรณีทีDกองทุนรวมฯมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึDงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปนีH  

ก) กองทุนรวมฯมีการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์และ/หรือ 

ข) อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์Dกองทุนรวมฯลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการประเมิน

ค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 

ค) กองทุนรวมฯมีรายการทางบญัชีทีDเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซึDงทยอยตดัจ่าย  

หากบริษทัจดัการประสงคจ์ะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะจ่าย

สภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

3. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

 งบการเงินนีH จดัทาํขึHนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พืDอการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพืHนฐานและทรัสตเ์พืDอการลงทุนในโครงสร้างพืHนฐานทีDกาํหนด

โดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีDกองทุนรวมฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนีH  

4. นโยบายการบัญชีทีFสําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค่้าเช่าจะบนัทึกเป็นรายไดต้ามอตัราทีDระบุในสญัญาเช่าโดยถือตามเกณฑค์งคา้ง 

รายได้ดอกเบี /ย 

รายไดด้อกเบีHยถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีDแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่ายอื3น 

 ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัทีDกองทุนรวมฯมีสิทธิในเงินลงทุน  

ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซืH อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัH งสิHนทีDกองทุนรวมฯ        

จ่ายเพืDอใหไ้ดม้าซึDงเงินลงทุนนัHน 
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 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเสืDอมราคา ผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ

กาํหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัทีDในงบการเงินงวดแรกทีDได้ลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยโ์ดยใช้ราคาทุนของสิทธิการเช่าดังกล่าว และจะกาํหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุน

ดังกล่าว ณ วนัทีDในงบการเงินงวดถดัไป โดยใช้ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระทีDได้รับความ

เห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย (ตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยว์่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพืDอวตัถุประสงคส์าธารณะ) ซึD งการประเมินราคาจะทาํเมืDอสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจเปลีDยนแปลง แต่อยา่งนอ้ยจะจดัใหมี้การประเมินราคาทุกสองปีนบัตัHงแต่วนัทีDมีการประเมินราคา

เพืDอลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์และจดัให้มีการสอบทานการประเมินราคาทุกหนึD งปีนับแต่วนัทีDมีการ

ประเมินราคาครัH งล่าสุดไปแลว้ โดยการประเมินราคาจะตอ้งไม่กระทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระรายเดียวกนั

ติดต่อกนัเกินสองครัH ง 

 กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

(ถา้มี) ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทีDยงัไม่เกิดขึHนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.3      เครืFองมือทางการเงนิ 

กองทุนรวมฯรับรู้รายการเริDมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหนีH สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม                       

โดยตน้ทุนในการทาํรายการซึD งเกีDยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีH สินทาง

การเงินนัHนจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีเมืDอเกิดขึHน  

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

กองทุนรวมฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีDรับรู้รายการเริDมแรกเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีD             

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

กองทุนรวมฯจดัประเภทหนีH สินทางการเงินเป็นหนีH สินทางการเงินทีDวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่ายโดยใชว้ธีิดอกเบีHยทีDแทจ้ริง 

การตัดรายการของเครืFองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมืDอสิทธิทีDจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัHนได้

สิHนสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิทีDจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัHน รวมถึงไดมี้การโอนความเสีDยง

และผลตอบแทนเกือบทัHงหมดของสินทรัพยน์ัHน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ัHน แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไม่ไดค้งไวซึ้DงความเสีDยงและผลตอบแทนเกือบทัHงหมดของสินทรัพยน์ัHน   

หนีH สินทางการเงินจะถูกตดัรายการเมืDอไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหนีH สินนัHนแลว้ มีการยกเลิกภาระ

ผกูพนันัHน หรือมีการสิHนสุดลงของภาระผกูพนันัHน 
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4.4 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมฯจะบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัทีDมีการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

4.5 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริDมตน้ของสัญญาเช่า กองทุนฯรวมจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมืDอสัญญานัHนมีการให้สิทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์Dระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึDงเพืDอเป็นการแลกเปลีDยนกบัสิDงตอบแทน 

กองทุนรวมฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าทีDความเสีDยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กองทุนฯรวมบนัทึกจาํนวนเงินทีDไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริDมแรกทีDเกิดขึHนจากการไดม้า

ซึD งสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญา

เช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

4.6 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีFเกีFยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการทีDเกีDยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีDลงทุนในส่วนไดเ้สียของ

กองทุนรวมฯตัHงแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทัHงหมดทีDมีสิทธิออกเสียง มีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ   

ถูกกองทุนรวมฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับ

กองทุนรวมฯ 

 นอกจากนีH  บุคคลหรือกิจการทีDเกีDยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการทีDมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางอ้อมซึD งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกองทุนรวมฯ บริษัทจดัการ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัจดัการทีDมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกองทุน

รวมฯ 
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 ความสมัพนัธ์ทีDมีกบับุคคลหรือกิจการทีDเกีDยวขอ้งกนัมีดงันีH  

ชื#อกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ รายละเอียดการทาํธุรกรรม 

- บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 

จาํกดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ# งถือหน่วย

ลงทุนรวมร้อยละ 25.34 

-    เป็นผูใ้หเ้ช่าอาคาร 

- บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย - เป็นผูใ้หเ้ช่าที#ดิน 

- บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจ

เมน้ท ์จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นผูเ้ช่าช่วงที#ดินและอาคาร 

- เป็นผูเ้ช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 

- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 

- บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

กสิกรไทย จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัจดัการ 

- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุนรวมฯ

ซึ#งถือหุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทัจดัการ

กองทุนรวมฯ 

- เป็นนายทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

- เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 

4.7 ประมาณการหนีDสิน 

 กองทุนรวมฯจะบนัทึกประมาณการหนีH สินไวใ้นบญัชีเมืDอภาระผูกพนัซึD งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ไดเ้กิดขึHนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กองทุนรวมฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพืDอ     

ปลดเปลืHองภาระผกูพนันัHน และกองทุนรวมฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันัHนไดอ้ยา่งน่าเชืDอถือ 

4.8 ภาษเีงนิได้ 

 กองทุนรวมฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เนืDองจากกองทุนรวมฯไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39       

แห่งประมวลรัษฎากร 

4.9  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีDคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีDจะตอ้งจ่ายเพืDอโอน

หนีH สินให้ผูอื้Dนโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีDเกิดขึHนในสภาพปกติระหว่างผูซื้Hอและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัทีDวดัมูลค่า กองทุนรวมฯใชร้าคาเสนอซืHอขายในตลาดทีDมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหนีH สินซึDงแนวปฏิบติัทางบญัชีกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีทีD

ไม่มีตลาดทีDมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีH สินทีDมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซืHอ

ขายในตลาดทีDมีสภาพคล่องไดก้องทุนรวมฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีD

เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลทีDสามารถสังเกตได้ทีD เกีDยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ

หนีH สินทีDจะวดัมูลค่ายติุธรรมนัHนใหม้ากทีDสุด  
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 ลาํดบัชัHนของมูลค่ายติุธรรมทีDใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีH สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีDนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันีH  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซืHอขายของสินทรัพยห์รือหนีH สินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีDมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอืDนทีDสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนีH สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีDไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกีDยวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีDกิจการประมาณขึHน  

 ทุกวนัสิHนรอบระยะเวลารายงาน กองทุนรวมฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัHน

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีH สินทีDถืออยู่ ณ วนัสิHนรอบระยะเวลารายงานทีDมีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดขึHนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีFสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯจาํเป็นตอ้งใช ้      

ดุลยพินิจและการประมาณการในเรืDองทีDมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ดงักล่าวนีH ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีDแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีDแสดงในหมายเหตุประกอบ     

งบการเงิน ผลทีDเกิดขึHนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีDประมาณการไว ้

6. เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

  (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้ปี 1,907,763 1,966,409 

หกั: ขาดทุนสุทธิทีDยงัไม่เกิดขึHนจากการเปลีDยนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ (61,905) (58,646) 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ลายปี 1,845,858 1,907,763 

ในระหว่างเดือนกันยายน 2551 กองทุนรวมฯ ได้เข้าทาํสัญญาต่าง ๆ เพืDอการลงทุนในธุรกิจโรงแรม       

เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย โดยมีสาระสาํคญั ดงันีH  

1) สัญญาเช่าทีDดินจากบริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั (“CSBR”) และสัญญาเช่าอาคารโรงแรม                

เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และระบบสาธารณูปโภคจากบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 

จาํกดั (มหาชน) (“CPH”) เป็นระยะเวลา 30 ปี ตัHงแต่วนัทีD 26 กนัยายน 2551 ถึงวนัทีD 25 กนัยายน 

2581 ซึD งกองทุนรวมฯ ได้จ่ายชาํระค่าเช่าทีDดินเป็นจาํนวนเงิน 1,500 ลา้นบาท ให้แก่ CSBR และ

กองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสญัญาเช่าทีDดินอีกเป็นจาํนวนเงิน 16.5 ลา้นบาท 

นอกจากนีH  กองทุนรวมฯ ไดจ่้ายชาํระค่าเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภคเป็นจาํนวนเงิน 1,510 

ลา้นบาท ให้แก่ CPH และกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาเช่าอาคารอีก

เป็นจาํนวนเงิน 16.61 ลา้นบาท 
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 ทัHงนีH  หากกองทุนรวมฯ ประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาเช่าทีDดิน และสัญญาเช่าอาคารขา้งตน้ต่อไปอีกนบั

จากวนัครบระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมฯ ตอ้งแจง้ความประสงคด์งักล่าวให้แก่ CSBR และ CPH 

แล้วแต่กรณีทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรภายในปีทีD  26 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และ

คู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจารายละเอียดในการต่ออายสุัญญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จภายในปีทีD 27 นบัจากปีแรก

ของระยะเวลาการเช่า 

2) สัญญาซืHอขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย จาก 

CSBR โดยกองทุนรวมฯตกลงชาํระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธิ_ ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์

ดงักล่าว โดยชาํระทัHงจาํนวนในวนัโอนกรรมสิทธิ_  (วนัทีD 26 กนัยายน 2551) เป็นจาํนวนเงิน 80 ลา้น

บาท  

 ในระหว่างปี ปัจจุบัน  กองทุนรวมฯได้ว่าจ้างผู ้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์ซึD งกองทุนรวมฯไดป้รับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ขาดทุน 

ทีDยงัไม่เกิดขึHนจากเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิHนสุดวนัทีD 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

มีรายละเอียดดงันีH  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงการ วธีิการประเมิน 

มูลค่าตามราคาประเมิน                         

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 

ขาดทุนที;ยงัไม่เกิดขึAนจาก

การเปลี;ยนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนที;

รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสิAนสุดวนัที;             

31 ธนัวาคม 

  2564 2563 2564 2563 

โครงการจดัการกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท

ในเครือเซ็นทารา 

วธีิพิจารณาจาก

รายได ้

1,846 1,908 62 59 

 ขอ้สมมติฐานหลกัทีDใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยส์รุปไดด้งันีH   

 

 

  ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม 

ขอ้สมมติฐาน 2564 และ 2563 เมื;ออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิ;มขึAน 

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 6.50 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
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7. เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 

 ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กองทุนรวมฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงันีH  

ธนาคาร เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบีHยต่อปี (%) 

 2564 2563 2564 2563 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั     

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2 2 - - 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 37,403 35,997 0.100 0.100 

รวมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 37,405 35,999   

8. ลูกหนีDจากการให้เช่าและลูกหนีDอืFน 

 ยอดคงเหลือของลูกหนีHจากการใหเ้ช่าและลูกหนีH อืDน ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แยกตามอายหุนีH ทีD

คงคา้งนบัจากวนัทีDถึงกาํหนดชาํระไดด้งันีH  

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ลูกหนีDจากการให้เช่ากจิการทีFเกีFยวข้องกนั   

อายหุนีHคา้งชาํระ   

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 14,484 14,061 

รวม 14,484 14,061 

ลูกหนีDอืFน   

ค่าเช่าคา้งรับกิจการทีDเกีDยวขอ้งกนั 57,142 46,637 

รวมลูกหนีHจากการใหเ้ช่าและลูกหนีH อืDน 71,626 60,698 

9. ทุนทีFได้รับจากหน่วยลงทุน/การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 2564 2563 2564 2563 

 มูลค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน 

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

ทุนที;จดทะเบียน 10 10 320,000 3,200,000 320,000 3,200,000 

ทุนที;ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน      

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

หกั  คืนมูลค่าหน่วยลงทุน (0.1895) (0.1808) - (60,640) - (57,856) 

ณ วนัปลายปี 8.9371 9.1266 320,000 2,859,872 320,000 2,920,512 
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เมืDอวนัทีD 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีDประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 14.24 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0445 บาท จากเดิม 9.3074 บาท เหลือ 9.2629 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัทีD 27 มีนาคม 2563 

เมืDอวนัทีD 21 พฤษภาคม 2563 ทีDประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 14.40 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0450 บาท จากเดิม 9.2629 บาท เหลือ 9.2179 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัทีD 19 มิถุนายน 2563 

เมืDอวนัทีD 20 สิงหาคม 2563 ทีDประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 14.56 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0455 บาท จากเดิม 9.2179 บาท เหลือ 9.1724 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัทีD 18 กนัยายน 2563 

เมืDอวนัทีD 23 พฤศจิกายน 2563 ทีDประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 14.67 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0458 บาท จากเดิม 9.1724 บาท เหลือ 9.1266 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัทีD 21 ธนัวาคม 2563 

เมืDอวนัทีD 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีDประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 14.88 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0465 บาท จากเดิม 9.1266 บาท เหลือ 9.0801 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัทีD 22 มีนาคม 2564 

เมืDอวนัทีD 21 พฤษภาคม 2564 ทีDประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 15.04 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0470 บาท จากเดิม 9.0801 บาท เหลือ 9.0331 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัทีD 18 มิถุนายน 2564 

เมืDอวนัทีD 23 สิงหาคม 2564 ทีDประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 15.20 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0475 บาท จากเดิม 9.0331 บาท เหลือ 8.9856 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัทีD 20 กนัยายน 2564 

เมืDอวนัทีD 23 พฤศจิกายน 2564 ทีDประชุมคณะกรรมการลงทุนไดมี้มติให้คืนทุนเป็นจาํนวน 15.52 ลา้นบาท 

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0485 บาท จากเดิม 8.9856 บาท เหลือ 8.9371 บาท และจ่ายเงินคืน

ทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในวนัทีD 21 ธนัวาคม 2564 
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10. ขาดทุนสะสม 

 รายการเคลืDอนไหวของขาดทุนสะสมมีดงันีH  

  (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

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

หกั: การเพิDมขึHนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ   

     ดาํเนินงานในระหวา่งปี 115,137 119,044 

 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (104,928) (104,320) 

ณ วนัปลายปี (908,816) (919,025) 

11. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ประโยชน์ตอบแทนทีDจ่ายในระหวา่งปีสิHนสุดวนัทีD 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดงันีH  

2564 

วนัที;อนุมติั ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี อตัราหน่วยละ  รวม 

  (บาท) (พนับาท) 

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

21 พฤษภาคม 2564 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 0.0830 26,560 

23 สิงหาคม 2564 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 0.0820 26,240 

23 พฤศจิกายน 2564 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที; 30 กนัยายน 2564 0.0815 26,080 

   104,928 

2563 

วนัที;อนุมติั ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 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 ถึงวนัที; 30 กนัยายน 2563 0.0795 25,440 

   104,320 
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12. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ มีรายละเอียดดงันีH  

12.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการคิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิDม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวมฯ ทัHงนีHตอ้งไม่ตํDากวา่ 3,000,000 บาทต่อปี 

12.2 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิDม) ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวมฯ ทัHงนีH ไม่ตํDากวา่ 300,000 บาทต่อปี 

12.3 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คิดอตัราไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิDม) ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ ทัHงนีHตอ้งไม่ตํDากวา่ 300,000 บาทต่อปี 

13. รายการธุรกจิกบักจิการทีFเกีFยวข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กองทุนรวมฯมีรายการธุรกิจทีDสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีDเกีDยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงืDอนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีDตกลงกนัระหว่างกองทุนรวมฯ และบุคคลหรือกิจการทีD

เกีDยวขอ้งกนัเหล่านัHน ซึD งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันีH  

   (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเม้นท์ จาํกดั    

รายไดค้่าเช่า 183,546 183,546 ราคาที;ตกลงกนัตามสญัญา 

บริษทั หลกัทรัพย์จดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,206 3,245 ตามที;ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12.1 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)    

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,058 1,082 ตามที;ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12.2 

ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน)    

ดอกเบีAยรับ 52 74  ตามที;ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 635 649 ตามที;ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12.3 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกองทุนรวมฯและบุคคลหรือกิจการทีDเกีDยวขอ้งกนั ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

มีรายละเอียดดงันีH  

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากดั   

ลูกหนีHจากการใหเ้ช่าและลูกหนีH อืDน (หมายเหตุ 8) 71,626 60,698 

ธนาคารไทยพาณชิย์ จํากดั (มหาชน)   

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 7) 37,403 35,997 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 159 54 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 7) 2 2 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 264 91 

บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากดั   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 809 272 

สัญญาสําคญัทีFทาํกบักจิการทีFเกีFยวข้องกนั 

รายได้ค่าเช่า 

เมืDอวนัทีD 25 กนัยายน 2551 กองทุนรวมฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท 

สมุย (“สัญญาเช่าช่วง”)  เพืDอให้เช่าทีD ดิน อาคาร และระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ทีD เกีDยวข้อง และ

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท ์จาํกดั (“CSHM”)  เพืDอให้ CSHM ใชใ้น

การดาํเนินธุรกิจโรงแรมโดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นบัจากวนัทีD 26 กนัยายน 2551 ทัHงนีHกองทุนรวมฯตกลงให้

คาํมัDนแก่ CSHM เพืDอให้ CSHM มีสิทธิเช่าทรัพยที์D เช่าต่อไปอีก 3 ปี นับจากวนัครบระยะเวลาการเช่า โดย 

CSHM ตอ้งแจง้ใหก้องทุนรวมฯทราบถึงการใชสิ้ทธิตามคาํมัDนใหสิ้ทธิการเช่าล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดือนก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพืDอเจรจาร่วมกนัในการกาํหนดค่าเช่าคงทีDใหม่ ทัHงนีH  กองทุนรวมฯ

สามารถใชสิ้ทธิระงบัการเช่าโดยแจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามสัญญาฉบบันีH  CSHM ตกลงชาํระค่าเช่า

เป็นรายเดือน ซึD งประกอบดว้ย ค่าเช่าคงทีDในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปี และค่าเช่าผนัแปร ซึD งคิดเป็นร้อยละ

ตามอตัราทีDกาํหนดในสญัญาของรายไดห้ลงัหกัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายอืDนๆ และค่าเช่า

คงทีD 
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เมืDอวนัทีD  28 พฤศจิกายน 2560 ทีDประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติเลือกข้อเสนอการเช่าช่วงอาคาร

โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย จาก CSHM โดยมีค่าเช่าคงทีDในปีแรก 168 ลา้นบาท 

และมีอตัราการเติบโตของค่าเช่าคงทีDร้อยละ 3 ทุก 3 ปี และมีผลนับจากวนัทีDสัญญาเช่าช่วงใหม่จะมีผล

บงัคบัใชจ้นถึงวนัทีD 25 กนัยายน 2581 รวมถึงอนุมติัค่าเช่าสําหรับระยะเวลาตัHงแต่วนัทีD 26 กนัยายน 2557 

จนถึงวนัทีDกองทุนรวมฯลงนามในสญัญาเช่าช่วงฉบบัใหม่กบั CSHM ในอตัราร้อยละ 100 ของ EBITDA ทีD

คาํนวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ระหวา่งช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

ทัHงนีHสัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ตามมติทีDประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดจ้ดัทาํและมีผลบงัคบัใชเ้มืDอวนัทีD 

1 มกราคม 2561  

14. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีDนาํเสนอนีHสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทุนรวมฯทีDผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํDาเสมอเพืDอใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กองทุนรวมฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานทีDรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทุนรวมฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึD งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์

เดียวกับทีDใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดังนัHน รายได้ กาํไรจากการ

ดาํเนินงาน และสินทรัพยที์Dแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขต

ภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในปี 2564 และ 2563 กองทุนรวมฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายรายใหญ่จาํนวนหนึDงรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

184 ลา้นบาท และ 184 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

15. ภาระผูกพนั 

 กองทุนรวมฯมีภาระผกูพนัทีDจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเงืDอนไขทีDระบุในสัญญาและ

หนงัสือชีHชวน 
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16. ลาํดบัชัDนของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัทีD 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนรวมฯมีสินทรัพยที์Dวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชัHนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีH   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - - 1,846 1,846 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - - 1,908 1,908 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัHนของมูลค่ายติุธรรม 

17. เครืFองมือทางการเงนิ 

17.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสีFยงทางการเงนิ 

 เครืDองมือทางการเงินทีDสาํคญัของกองทุนรวมฯตามทีDนิยามอยูใ่นแนวปฏิบติัทางบญัชี ประกอบดว้ย เงินสด

และเงินฝากธนาคาร ลูกหนีHจากการใหเ้ช่าและลูกหนีH อืDน ดอกเบีHยคา้งรับและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย กองทุนรวมฯ

มีความเสีDยงทีDเกีDยวขอ้งกบัเครืDองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสีDยงดงันีH  

ความเสี(ยงด้านเครดติ 

กองทุนรวมฯมีความเสีDยงดา้นการใหสิ้นเชืDอทีDเกีDยวเนืDองกบัลูกหนีHจากการใหเ้ช่าและลูกหนีH อืDน ฝ่ายบริหาร

ของกองทุนรวมฯควบคุมความเสีDยงนีHโดยการกาํหนดใหมี้การคํHาประกนัการปฏิบติัหนา้ทีDของกองทุนรวมฯ

ตามสัญญาเช่าช่วงจากบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) เพืDอเป็นประกนัในกรณีทีDกองทุน

รวมฯไม่สามารถเก็บค่าเช่าได ้ดงันัHนกองทุนรวมฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายทีDเป็นสาระสาํคญัจาก

การเรียกชาํระหนีHดงักล่าว จาํนวนเงินสูงสุดทีDกองทุนรวมฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชืDอ คือ มูลค่าตาม

บญัชีของลูกหนีHจากการใหเ้ช่าทีDแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ความเสี(ยงจากอัตราดอกเบี6ย 

กองทุนรวมฯมีความเสีDยงจากอตัราดอกเบีHยทีDสาํคญัอนัเกีDยวเนืDองกบัเงินฝากธนาคาร สินทรัพยแ์ละหนีH สิน

ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีHยทีDปรับขึHนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีHยคงทีDซึD งใกลเ้คียงกบั

อตัราตลาดในปัจจุบนั  
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ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหนีH สินทางการเงินทีDสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบีH ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีH สินทางการเงินทีDมีอตัราดอกเบีH ยคงทีDสามารถแยกตามวนัทีDครบ

กาํหนด หรือ วนัทีDมีการกาํหนดอตัราดอกเบีHยใหม่ (หากวนัทีDมีการกาํหนดอตัราดอกเบีHยใหม่ถึงก่อน) ได้

ดงันีH   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564  

 อตัรา อตัราดอกเบีAย    

 ดอกเบีAยคงที; ปรับขึAนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีAย 

 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบีAย รวม ที;แทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 37 - 37 0.100 

ลูกหนีAจากการใหเ้ช่าและลูกหนีA อื;น - - 72 72 - 

 - 37 72 109  

หนีEสินทางการเงนิ      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 4 4 - 

 - - 4 4  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563  

 อตัรา อตัราดอกเบีAย    

 ดอกเบีAยคงที; ปรับขึAนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีAย 

 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบีAย รวม ที;แทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 36 - 36 0.100 

ลูกหนีAจากการใหเ้ช่าและลูกหนีA อื;น - - 61 61 - 

 - 36 61 97  

หนีEสินทางการเงนิ      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 3 3 - 

 - - 3 3  

ความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยน 

ณ วนัทีD 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนรวมฯไม่มีสินทรัพยห์รือหนีH สินทีDเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ดงันัHนจึงไม่มีความเสีDยงจากอตัราแลกเปลีDยน 
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17.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืFองมือทางการเงนิ 

 เนืDองจากเครืDองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนรวมฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสัHนหรือมีอตัราดอกเบีH ย

ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบีH ยในตลาด กองทุนรวมฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืD องมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีDแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

18. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีDสาํคญัของกองทุนรวมฯ คือการจดัใหมี้ซึDงโครงสร้างทุนทีDเหมาะสม

เพืDอสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกองทุนรวมฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัทีD 

31 ธนัวาคม 2564 กองทุนรวมฯมีอตัราส่วนหนีH สินต่อทุนเท่ากบั 0.002:1 (2563: 0.002:1) 

19. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนีHไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ เมืDอวนัทีD 21 กมุภาพนัธ์ 2565 


