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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

(กองทุนรวมฯ) ซึL งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 

2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีLยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิQนสุด   

วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีทีLสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีQ แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและ    

รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัทีL 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน การเปลีLยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และ

กระแสเงินสดสําหรับปีสิQนสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีLควรในสาระสําคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พืLอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพืQนฐานและทรัสต์

เพืLอการลงทุนในโครงสร้างพืQนฐานทีLกาํหนดโดยสมาคมบริษัทจดัการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น                  

วรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกองทุนรวมฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีLกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนทีL

เกีLยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืLนๆตามทีLระบุใน

ขอ้กาํหนดนัQนดว้ย ขา้พเจา้เชืLอวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีLขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพืLอใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืAองสําคญัในการตรวจสอบ  

เรืLองสาํคญัในการตรวจสอบ คือ เรืLองต่างๆ ทีLมีนยัสาํคญัทีLสุดตามดุลยพินิจเยีLยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้         

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืLองเหล่านีQมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัQงนีQ  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรืLองเหล่านีQ   
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบทีLไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ  

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึL งไดร้วมความรับผดิชอบทีLเกีLยวกบัเรืLองเหล่านีQดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบทีLออกแบบมาเพืLอตอบสนองต่อการประเมินความเสีLยงจากการแสดงขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึL งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรืLองเหล่านีQ

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืLองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืLองมีดงัต่อไปนีQ  

การวดัมูลค่าของเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเรืLองการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม ตามทีL

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 และนโยบายการบญัชีขอ้ 4.2 ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 2564 กองทุนรวมฯ 

มีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรมคิดเป็นร้อยละ 94 ของยอดสินทรัพยใ์นงบแสดง

ฐานะการเงินและกองทุนรวมฯตอ้งรับรู้การเปลีLยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวเป็นกาํไรหรือ

ขาดทุนทีLยงัไม่เกิดขึQนจริงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ซึL งในการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึL งแต่งตัQงโดยกองทุนรวมฯ โดยใชว้ธีิรายไดจ้ากการคิดลด

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซึL งขอ้สมมติทีLสาํคญัต่าง ๆ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาจึงทาํใหเ้กิด

ความเสีLยงเกีLยวกบัการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

ในการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายุติธรรม ขา้พเจา้พิจารณาการประเมิน

รายงานการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยขา้พเจา้ประเมินคุณสมบติั 

ความสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาอิสระ รวมถึงพิจารณาขอ้สมมติและวิธีการทีLผูป้ระเมินราคา

อิสระใช้ในการคาํนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดทีLใช้โดย

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลทีLมีอยู่ในอุตสาหกรรมทีLเปรียบเทียบได ้และขา้พเจา้ไดพิ้จารณาถึงความเพียงพอในการ

เปิดเผยขอ้มูลให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพืLอการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพืQนฐานและทรัสต์เพืLอการลงทุนในโครงสร้างพืQนฐานทีLกาํหนดโดย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ            

ตลาดหลกัทรัพย ์

ข้อมูลอืAน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอืLน ซึL งรวมถึงขอ้มูลทีLรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกองทุนรวมฯ (แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีLแสดงอยูใ่นรายงานนัQน) ซึL งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้

ภายหลงัวนัทีLในรายงานของผูส้อบบญัชีนีQ  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืLนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชืLอมัLนในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอืLนนัQน 
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีLเกีLยวเนืLองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืLนนัQน                

มีความขดัแยง้ทีLมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีLไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอืLนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมืLอขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกองทุนรวมฯตามทีLกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีL             

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสืLอสารเรืLองดงักล่าวใหผู้บ้ริหารทราบเพืLอใหมี้การดาํเนินการแกไ้ข        

ทีLเหมาะสมต่อไป  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีLรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีQโดยถูกตอ้งตามทีLควรตามแนวปฏิบติัทาง

บญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พืLอการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพืQนฐาน

และทรัสตเ์พืLอการลงทุนในโครงสร้างพืQนฐานทีLกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผดิชอบเกีLยวกบัการควบคุมภายใน      

ทีLผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพืLอใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินทีLปราศจากการแสดงขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริง            

อนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมฯในการดาํเนินงาน

ต่อเนืLอง การเปิดเผยเรืLองทีLเกีLยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืLองในกรณีทีLมีเรืLองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สาํหรับกิจการทีLดาํเนินงานต่อเนืLองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัQงใจทีLจะเลิกกองทุนรวมฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่

สามารถดาํเนินงานต่อเนืLองอีกต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พืLอใหไ้ดค้วามเชืLอมัLนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึLงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชืLอมัLนอยา่งสมเหตุสมผล คือ ความเชืLอมัLน

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีLมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมืLอคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านีQ  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีLยง                

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีQดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสีLยงทีLอาจมีการแสดงขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่

วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพืLอตอบสนองต่อ

ความเสีLยงเหล่านัQน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีLเพียงพอและเหมาะสมเพืLอเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีLยงทีLไม่พบขอ้มูลทีLขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึLงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเสีLยงทีLเกิดจากขอ้ผดิพลาด เนืLองจากการทุจริตอาจเกีLยวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตัQงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีLไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกีLยวกบัระบบการควบคุมภายในทีLเกีLยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืLอออกแบบวธีิการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืLอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกองทุนรวมฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีLผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีLเกีLยวขอ้งทีLผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกีLยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีLดาํเนินงานต่อเนืLองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีLไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีLมีสาระสาํคญัทีLเกีLยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีLอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ                                  

ในการดาํเนินงานต่อเนืLองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีLมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้

จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีLเกีLยวขอ้งในงบการเงิน 

หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีLเปลีLยนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ขึQนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีLไดรั้บจนถึงวนัทีLในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็

ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนรวมฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืLองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนืQอหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีLเกีLยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีLเกิดขึQนโดยถูกตอ้งตามทีLควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดสื้Lอสารกบัผูบ้ริหารในเรืLองต่างๆซึLงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีLไดว้างแผนไว ้

ประเดน็ทีLมีนยัสาํคญัทีLพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีLมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 



 

5 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูบ้ริหารวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีLเกีLยวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และไดสื้Lอสารกบัผูบ้ริหารเกีLยวกบัความสมัพนัธ์ทัQงหมดตลอดจนเรืLองอืLนซึLงขา้พเจา้เชืLอวา่มีเหตุผล                      

ทีLบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีLขา้พเจา้ใชเ้พืLอป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืLองทัQงหลายทีLสืLอสารกบัผูบ้ริหาร ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืLองต่าง ๆ ทีLมีนยัสาํคญัทีLสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืLองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืLองเหล่านีQไวใ้นรายงานของผูส้อบ

บญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืLองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทีLยากทีLจะเกิดขึQน 

ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสืLอสารเรืLองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้

อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีLผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสืLอสาร

ดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีQ  

วชิาติ โลเกศกระว ี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 21 กมุภาพนัธ์ 2565 



(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
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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 
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