
(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

เงนิลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม

   (ราคาทนุ 30 มิถุนายน 2565: 3,136 ล้านบาท และ 

     31 ธนัวาคม 2564: 3,136 ล้านบาท) 4 1,814,570                   1,845,858                    

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 5 35,113                         37,405                          

ลูกหนีEจากการให้เช่าและลูกหนีEอืGน 6, 11 76,844                         71,626                          

ดอกเบีEยค้างรับ 1                                    1                                     

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ 74                                  162                                

สินทรัพยอ์ืGน 17                                  14                                   

รวมสินทรัพย์ 1,926,619                   1,955,066                    

หนี.สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 11 673                               3,998                             

หนีEสินอืGน 12                                  12                                   

รวมหนี.สิน 685                               4,010                             

สินทรัพย์สุทธิ 1,925,934                   1,951,056                    

สินทรัพย์สุทธ:ิ 

ทนุจดทะเบยีน

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

ทนุทีGได้รับจากผูถ้ ือหนว่ยลงทนุ

   หนว่ยลงทนุ 320,000,000 หนว่ย มูลค่าหนว่ยละ 8.7601 บาท

      (31 ธนัวาคม 2564: หนว่ยลงทนุ 320,000,000 หนว่ย 

      มูลค่าหนว่ยละ 8.9371 บาท) 7 2,803,232                   2,859,872                    

ขาดทนุสะสม 8 (877,298)                     (908,816)                      

สินทรัพย์สุทธิ 1,925,934                   1,951,056                    

-                                     -                                      

สินทรัพยสุ์ทธติ่อหนว่ย (บาท) 6.0185                         6.0970                          

จํานวนหนว่ยลงทนุทีGจําหนา่ยแล้วทัEงหมด ณ วนัสิEนงวด (พนัหนว่ย) 320,000                       320,000                        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึGงของงบการเงนินีE

กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วนัทีE 30 มถุินายน 2565



กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

ร้อยละของ ร้อยละของ

พืEนทีG ราคาทนุ มูลค่ายตุิธรรม* มูลค่าเงนิลงทนุ ราคาทนุ มูลค่ายตุิธรรม* มูลค่าเงนิลงทนุ

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)

   โครงการจัดการกองทนุรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรม

       และรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา

       ทีGตัE ง  บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขทีG 38/2 หมู่ 3 ตําบลบอ่ผดุ

                   อําเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี

               สิทธกิารเช่าทีGดินซ ึGงเป็นทีGตัE งโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บชี

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

               สิทธกิารเช่าอาคารโรงแรม และงานระบบสาธารณปูโภค

                   ทีGเกีGยวข้องกับอาคารโรงแรม 1,526,610              1,526,610              

               กรรมสิทธิUในเฟอร์นเิจอร์และอุปกรณท์ีGเกีGยวเนืGอง

                  กับการดําเนนิธรุกิจโรงแรม 80,000                    80,000                    

               ส่วนปรับปรุงสิทธกิารเช่า 12,866                    12,866                    

รวมเงินลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3,135,976              1,814,570 100.00 3,135,976              1,845,858 100.00

รวมเงินลงทุน 3,135,976              1,814,570 100.00 3,135,976              1,845,858 100.00

* เป็นมูลค่าทีGไม่รวมค่าเช่าค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึGงของงบการเงนินีE

ประเภทเงนิลงทนุ

ณ วนัทีE 30 มถุินายน 2565

ณ วนัทีG 30 มิถุนายน 2565 ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)



(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการลงทุน

รายได้ค่าเช่า 11 45,887                          45,887                          

รายได้ดอกเบีEย 11 14                                  12                                  

รายได้อืGน -                                      1                                     

รวมรายได้ 45,901                          45,900                          

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจัดการ 10.1, 11 800                                800                                

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 10.2, 11 258                                265                                

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 10.3, 11 155                                159                                

ค่าธรรมเนยีมวชิาชีพ 90                                  80                                  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานและการบริหารกองทนุ 579                                435                                

รวมค่าใช้จ่าย 1,882                            1,739                            

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 44,019                          44,161                          

รายการขาดทุนสุทธทิ ีEยงัไม่เกดิข ึ.นจากเงินลงทุน

รายการขาดทนุสุทธทิ ีGยงัไม่เกิดขึEนจากเงนิลงทนุในสิทธกิารเช่า

   อสังหาริมทรัพย ์ 4 (15,644)                        (15,243)                        

รวมรายการขาดทุนสุทธทิ ีEยงัไม่เกดิข ึ.นจากเงินลงทุน (15,644)                        (15,243)                        

การเพ ิEมข ึ.นในสินทรัพย์สุทธจิากการดาํเนนิงาน 28,375                          28,918                          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึGงของงบการเงนินีE

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัทีE 30 มถุินายน 2565



(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการลงทุน

รายได้ค่าเช่า 11 91,773                          91,773                          

รายได้ดอกเบีEย 11 28                                  25                                  

รายได้อืGน 30                                  120                                

รวมรายได้ 91,831                          91,918                          

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจัดการ 10.1, 11 1,591                            1,590                            

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 10.2, 11 516                                528                                

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 10.3, 11 310                                317                                

ค่าธรรมเนยีมวชิาชีพ 180                                160                                

ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานและการบริหารกองทนุ 828                                732                                

รวมค่าใช้จ่าย 3,425                            3,327                            

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 88,406                          88,591                          

รายการขาดทุนสุทธทิ ีEยงัไม่เกดิข ึ.นจากเงินลงทุน

รายการขาดทนุสุทธทิ ีGยงัไม่เกิดขึEนจากเงนิลงทนุในสิทธกิารเช่า

   อสังหาริมทรัพย ์ 4 (31,288)                        (30,387)                        

รวมรายการขาดทุนสุทธทิ ีEยงัไม่เกดิข ึ.นจากเงินลงทุน (31,288)                        (30,387)                        

การเพ ิEมข ึ.นในสินทรัพย์สุทธจิากการดาํเนนิงาน 57,118                          58,204                          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึGงของงบการเงนินีE

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัทีE 30 มถุินายน 2565



สําหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัทีE 30 มถุินายน 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

การเพ ิEมข ึ.นในสินทรัพย์สุทธจิากการดาํเนนิงานในระหว่างงวด

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 88,406                         88,591                         

รายการขาดทนุสุทธทิ ีGยงัไม่เกิดขึEนจากเงนิลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย ์ (31,288)                       (30,387)                       

การเพ ิEมข ึ.นในสินทรัพย์สุทธจิากการดาํเนนิงาน 57,118                         58,204                         

คืนมูลค่าหนว่ยลงทนุ 7 (56,640)                       (29,920)                       

การจ่ายประโยชนต์อบแทนให้แก่ผูถ้ ือหนว่ยลงทนุ 9 (25,600)                       (52,608)                       

การลดลงของสินทรัพย์สุทธริะหว่างงวด (25,122)                       (24,324)                       

สินทรัพยสุ์ทธติ้นงวด 1,951,056                   2,001,487                   

สินทรัพย์สุทธปิลายงวด 1,925,934                   1,977,163                   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึGงของงบการเงนินีE

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลีEยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา



กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

สําหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัทีE 30 มถุินายน 2565

(หนว่ย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

การเพิGมขึEนในสินทรัพยสุ์ทธจิากการดําเนนิงาน 57,118                            58,204                            

ปรับกระทบรายการเพิGมขึEนในสินทรัพยสุ์ทธจิากการดําเนนิงานให้เป็น

   เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน:

   ลูกหนีEจากการเช่าเพิGมขึEน (5,218)                             (5,640)                             

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ (เพิGมขึEน) ลดลง 88                                    (60)                                   

   สินทรัพยอ์ืGนเพิGมขึEน (3)                                     (1)                                     

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิGมขึEน (ลดลง) (3,325) 160

   หนีEสินอืGนลดลง -                                        (43)                                   

   ขาดทนุสุทธทิ ีGยงัไม่เกิดขึEนจากเงนิลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 31,288                            30,387                            

เงินสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนนิงาน 79,948                            83,007                            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

การจ่ายคืนมูลค่าหนว่ยลงทนุ (56,640)                          (29,920)                          

เงนิสดจ่ายประโยชนต์อบแทนให้แก่ผูถ้ ือหนว่ยลงทนุ (25,600)                          (52,608)                          

เงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (82,240)                          (82,528)                          

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ ิEมข ึ.น (ลดลง) สุทธิ (2,292)                             479                                  

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารต้นงวด 37,405                            35,999                            

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 5) 35,113                            36,478                            

-                                        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึGงของงบการเงนินีE

งบกระแสเงินสด

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)


