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รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  2,022,454,429.33  97.14  2,038,000,000.00  98.58 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  37,448,523.15  1.80  29,575,433.55  1.43 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  -  0.00  -  0.00 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ  29,612,706.55  1.42  14,363,225.80  0.69 

ลูกหนี้อื่น  11,750.82  0.00  15,508.79  0.00 

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  250,837.00  0.01  122,266.94  0.01 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  -  0.00  -  0.00 

รวมทรัพย์สิน 2,089,778,246.85 100.37 2,082,076,435.08 100.71

หนี้สิน (7,696,004.49) (0.37) (14,770,977.84) (0.71) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,082,082,242.36 100.00 2,067,305,457.24 100.00
 
สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
มูลค่าทรัพย์สิน  2,089,778,246.85  บาท    
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  2,082,082,242.36  บาท    
จำนวนหน่วย  320,000,000.0000  บาท    
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 6.5065 บาท    

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(PTR):N/A
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ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 กันยายน 2551 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,044.48 ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2561 
จำนวนหน่วยลงทุนจดทะเบียน 320 ล้านหน่วย  
รอบระยะเวลาบัญช ี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี  
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่ ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือ เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์  
โดยกองทุนจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง 
อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง 
โอน และ/หรือ จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียงการนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื่อให้ผู้ประกอบการนำอสังหาริมทรัพย์ออกหา
ประโยชน์ในลักษณะโรงแรม ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดำเนินการก่อสร้าง 
และ/หรือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือ ดำเนินการขอหรือรับ
โอนใบอนุญาตอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตเปิดโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้) 
และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่ง  
ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 
นโยบายการลงทุน
 ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินของ ”โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
บีช รีสอร์ท สมุย” โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังนี้ 
1.  สิทธิการเช่าที่ดินจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด เป็นระยะเวลา 30 ปี  
2.  สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้แก่อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รวมถึง

ระบบสาธารณูปโภคจากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 30 ปี  
3.  กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม  
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 นโยบายการจ่ายเงินปันผลโครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 
(1) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี ใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก  
การประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ประจำรอบระยะเวลาบัญชี  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผล  
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล หากเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อ  
หน่วยลงทุนในงวดที่พิจารณาจ่ายมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท  

 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบั
กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซน็ทารา
สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1มกราคม2561ถงึวนัที่31ธนัวาคม2561

 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

วสุ หาญนันทอนันต์ 
เขมชาติ สุวรรณกุล 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์  
ชัยพร ดิเรกโภคา 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
มนต์ชัย อนันตกูล  

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 ไม่มี 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
เอกสารแนบ 1 รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา





กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561ถึงวันที่31ธันวาคม2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,698.61 0.08 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 339.72 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 566.20 0.03 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 (Operation Fee) 4,486.86 0.21 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 
 (Market Valuation Fee) 177.46 0.01 
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า 
 (Trademark Permission Fee) 200.47 0.01 
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Fee) 855.14 0.04 
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Expense) 156.75 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 275.51 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 8,756.72 0.42 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
 

เอกสารแนบ 2 ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561ถึงวันที่31ธันวาคม2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3,388.21 0.16 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 677.64 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,129.40 0.05 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพย์  
 (Operation Fee) 20,695.00 0.98 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 165.00 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ (Market Valuation Fee) 333.06 0.02 
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า 
 (Trademark Permission Fee) 299.62 0.01 
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Fee) 855.14 0.04 
ค่าใช้จ่ายในการแก้ ไขโครงการ (Amend Fund Porfile Expense) 129.48 0.01 
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ (SET Annual Listing Fee) 106.89 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ 
 (Building Inspection Expense) 153.83 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Expense) 310.08 0.01 
ค่าบริการงานทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar service Expense) 148.99 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 176.20 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 28,568.54 1.36

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 20




