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 วนัท่ี 1 เมษายน 2564 
เร่ือง รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบแทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ

ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา  (CTARAF)                   
ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์รงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทารา 
(CTARAF) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2563 ใ น รู ป แ บบ แ ผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  ( ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ดที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์   
http://www.kasikornasset.com) 

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อความปลอดภยัของผูถื้อหน่วยลงทนุและป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั รวมทัง้
เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ ประกอบกบัวาระการประชมุสามญั
ผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2564 มีเพียงวาระเพื่อรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์รงแรมและ 
รีสอรท์ในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ("กองทุนรวม") เห็นสมควรรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ
แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2564 ทัง้นีเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน/จ. 
10/2564 เรือ่ง การผอ่นผนัการด าเนินการของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ลงวนัท่ี 21 มกราคม 2564 

ในการนี ้บริษัทจัดการขอแจง้เรื่องต่าง ๆ ที่จะรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ แทนการจัดประชุม
สามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2564 ดงันี ้ 

เร่ืองที่ 1 การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรแจง้เรือ่งดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบโดย

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1.1 รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมและทรัพยส์ินหลักที่กองทุนรวมลงทุนในปัจจุบัน 

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 

ชื่อกองทุน  
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์รงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซ็นทารา 
(CTARAF) 

เงนิทุนจดทะเบียน 3,200 ลา้นบาท (สามพนัสองรอ้ยลา้นบาท) 

มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วยลงทุน  10.00 บาท ณ วนัท่ีเริม่ลงทนุ 

มูลค่าทีต่ราไว้  9.1266 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทจดัการกองทุน บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ผู้เช่าช่วง บรษัิท เซ็นทรลัสมยุโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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ผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย ์ บรษัิท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
 

ทรัพยส์ินหลักของกองทุนรวม 
1.1.1 กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอรท์ สมุย ตัง้อยู่

บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขที่ 38/2 หมู่ 3 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จังหวดัสุราษฎรธ์านี มี
รายละเอียดดงันี ้

ทรัพยส์ินหลัก โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รสีอรท์ สมยุ  
ลักษณะการลงทุน สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในที่ดิน, สิ่งปลกูสรา้งและระบบสาธารณปูโภค 

(ประเภทโรงแรม) และกรรมสิทธ์ิในเฟอรน์ิเจอรพ์รอ้มอปุกรณเ์ก่ียวเนื่องกับ
การด าเนินธุรกิจโรงแรม 

ราคาที่ลงทุน ณ วันจดทะเบียน 3,200 ลา้นบาท (สามพนัสองรอ้ยลา้นบาท) 
ลักษณะการจัดหาผลประโยชน ์ ใหเ้ช่าช่วงระยะยาวแก่บรษัิท เซ็นทรลัสมยุโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  

 
1.1.2 การจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

การจัดหารายได้ ใหเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิเพื่อด าเนินกิจการในโรงแรม 
ผู้เช่าช่วง บรษัิท เซ็นทรลัสมยุโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ บรษัิท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
สรุปสาระส าคัญการเช่าช่วง 
- วัตถุประสงคก์ารเช่า ผูเ้ช่าช่วงจะด าเนินการใด ๆ กบัทรพัยส์นิเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม 
- ระยะเวลาการเช่า 1 มกราคม 2561 – 25 กนัยายน 2581 
- ลักษณะรายได้ คา่เช่าคงที่ เริม่ที่ 168 ลา้นในปีแรก โดยมีอตัราการเติบโต 3% ทกุ ๆ 3 ปี 
- ห น้ าที่ แล ะค่ า ใช้ จ่ าย ในการ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน 

ผูเ้ช่าช่วง 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส าคัญ ในปี 2563 
ตามที่มีมติอนุมัติปรบัปรุงอาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอรท์ สมุย ในการประชุมสามัญ

ประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์รงแรมและรีสอรท์ในเครอืเซ็นทารา (CTARAF) ประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยบริษัท เซ็นทรลัสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากัด ซึ่งเป็นผูเ้ช่าช่วง ไดท้ าการปิด
ปรบัปรุงโรงแรมตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2562 ซึง่ ณ สิน้ปี 2563 มีความคืบหนา้งานปรบัปรุงอาคารโรงแรมอยูท่ี่ประมาณรอ้ย
ละ 72 และคาดการณว์า่จะเปิดด าเนินการโรงแรมไดภ้ายในไตรมาสสอง ปี 2564 

 
1.3 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

จากความคืบหนา้การก่อสรา้ง ณ สิน้ปี 2563 บริษัท เซ็นทรลัสมยุโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะ
ผูเ้ช่าช่วงคาดการณว์่าจะเปิดด าเนินการโรงแรมไดใ้นไตรมาสสองของปี 2564 อย่างไรก็ดี การเปิดโรงแรมจะเป็นแบบ
ทยอยเปิดหอ้งตามจ านวนนกัทอ่งเที่ยวที่เขา้พกั ซึง่รวมถึงนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาต ิ(หากมี) ซึง่ผูเ้ช่าช่วงมีแผนเตรยีมพรอ้ม
ส าหรบัการเปิดด าเนินการโรงแรมในปี 2564 ดงันี ้
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1.3.1 ด าเนินงานดา้นการตลาดส าหรบัแบรนดใ์หม่ คือ เซ็นทารา รีเซิรฟ์ ซึ่งมีมาตรฐานการบริหาร
โรงแรมสงูกวา่หรอืเทียบเทา่แบรนด ์เซ็นทารา แกรนด ์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

1.3.2 การจดัหาบคุคลากร และอปุกรณเ์พื่อด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแบรนดด์งักลา่ว  
 
ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคญัใน               
ปี 2563 และแนวทางในการจดัการกองทนุรวมในอนาคต เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 
36/2562 เรือ่ง การจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัท่ี 25 เมษายน 2562 (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ 
ทน. 36/2562”) ซึง่ก าหนดใหต้อ้งรายงานเรือ่งการจดัการกองทนุรวมดงักลา่วตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุ
ใหร้บัทราบ 

เร่ืองที่ 2 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563   

บริษัทจดัการไดจ้ดัท าสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี  2563 ส าหรบั
รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งขอ้มูลดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2561 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุ
รวมและทรสัตท์ี่มีการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน ฉบบัลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 (และที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติม) รวมถึงงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของกองทนุรวม (สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี) ตามมาตรฐานหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปและผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด แลว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 
เอกสารแนบ 1) ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพรอ้มกบัรายงานฉบบันีแ้ลว้ 

ผลการด าเนินงาน (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รายไดจ้ากการลงทนุ 184,803,835 
คา่ใชจ้่าย 7,114,123 
ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 177,689,712 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการลงทนุ (58,645,571) 
การเพิ่มขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 119,044,141 

รายการ  (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รวมสนิทรพัย ์ 2,004,628,071 
รวมหนีส้นิ 3,141,338 
สนิทรพัยส์ทุธิ 2,001,486,733 
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย 6.2546 
จ านวนหนว่ยลงทนุคงคา้ง (หนว่ย) 320,000,000 
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ส าหรบัแนวทางการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุริตคอรปัชั่น บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะ บรษัิทจดัการ ไดล้งนามในค าประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทจุริต ซึ่งด าเนินการโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง  นอกจากนี  ้บริษัทจัดการได้รับ
ประกาศนียบตัรรบัรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC) ตัง้แตว่นัท่ี 
4 ตลุาคม 2556 และบรษัิทจดัการไดก้ าหนดเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติทกุรูปแบบ การหา้มรบัหรอืใหส้นิบนและสิง่จงูใจไว้
ในจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งกรรมการและพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ในปี 2556 
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดัการไดอ้นมุตัินโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชนใ์นหนา้ที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลมุ
เรือ่งสนิบนและสิง่จงูใจ ของขวญัและผลประโยชน ์การบรจิาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุกิจกรรมและการมีสว่น
รว่มทางการเมือง 

 
ความเห็นของบริษัทจัดการ  

เห็นควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตแลว้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ  ทน. 36/2562 ซึ่งก าหนดให้ตอ้งรายงานฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ 

เร่ืองที่ 3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2564  
บริษัทจดัการไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมและก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบังบ

การเงินประจ าปี 2564 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

3.1 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทราบการแตง่ตัง้

ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายช่ือดา้นลา่ง เป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ประจ าปี 2564 โดย
ผูส้อบบญัชีดงักลา่วเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สช. 39/2553 เรื่อง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ 
ฉบบัลงวนัที่ 23 กนัยายน 2553 (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของ
ผูส้อบบญัชี จากหลกัเกณฑค์ุณวฒุิ คุณภาพของผูส้อบบญัชี และประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2564 ดงันี ้

บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที ่4451 

ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมมาแลว้จ านวน 3 ปี และเป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในงบการเงินของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี 2561, 2562 
และ 2563 และ/หรอื  

2. นางสาวกมลทิพย ์ เลศิวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4377 และ/หรอื  
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3. นางสาวสาธิดา รตันานรุกัษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4753 และ/หรอื  
4. นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 5906 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
กองทุนรวมได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ าวไม่สามารถปฏิบัติ งานได้  ให้บริ ษัท ส านักงาน  
อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตบคุคลอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของกองทนุรวมแทน 

ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ สว่นไดเ้สียกับบริษัทจดัการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 
3.2 การก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทราบการก าหนด
คา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ประจ าปี 2564 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

คา่ตรวจสอบบญัชี (Audit Fee) 

รอบระยะเวลาบัญชี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 
การเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 110,000 80,000 -27 

1 เมษายน 2564 – 30 มถินุายน 2564 110,000 80,000 -27 

1 กรกฎาคม 2564 – 30 กนัยายน 2564 110,000 80,000 -27 

1 ตลุาคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 200,000 157,000 -21.5 
รวม 530,000 397,000 -25 

ทัง้นี ้บรษัิทจดัการไมม่ีคา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ซึง่เป็นคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีแตอ่ยา่งใด 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมและค่าใชจ้่ายใน
การสอบบญัชีตามที่รายละเอียดขา้งตน้ เพื่อเป็นไปตามประกาศ ทน. 36/2562 ซึง่ก าหนดใหต้อ้งรายงานการแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชีของกองทนุรวม และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีต่อที่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุใหร้บัทราบ โดยผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ที ่สช. 39/2553 เรือ่ง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี ฉบบัลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2553 (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิ) 
ทัง้นีค้่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคล
ทั่วไปรายอื่น ๆ 
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เร่ืองที่ 4 การจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครัง้ หากกองทุนรวมมี
ก าไรตามเกณฑท์ี่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้รายละเอียดดงันี ้

1. ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาปีบญัชีใด ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หนว่ยลงทนุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ไมร่วมถึงก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการประเมินค่าหรือ
การสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ประจ ารอบระยะเวลา
บญัชีนัน้  

2. ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อ
หนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมได ้ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วตอ้งไมท่ าใหเ้กิดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ใน
รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

เงือ่นไขเพิ่มเติม : 
ก. ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี มี

มูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้ และใหส้ะสมเงินปันผล
ดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที่จะใหม้ีการจ่ายในงวดถดัไป 

ข. ส าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว บรษัิทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ระบไุว ้
เวน้แต่ กรณีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมาย ไดม้ีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศก าหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรอื ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บรษัิทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ ทัง้นี ้บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ
ด าเนินการดงักลา่วไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้บัมติจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหนว่ยลงทนุแลว้ทกุ
ประการ และไมถื่อเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการการจ่ายเงินปันผล 

 
4.2 หลักเกณฑก์ารลดเงนิทุนจดทะเบียน 

ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี ้บริษัท
จดัการจะจ่ายสภาพคลอ่งสว่นเกินดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม 

1. กองทนุรวมมีการจ าหนา่ยอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
2. มูลค่าอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการ

ประเมินคา่หรอืสอบทานการประเมินคา่ทรพัยส์นิ 
3. กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที่เป็นรายการคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชีซึง่ทยอยตดัจ่าย 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กองทนุรวมมีการ
จ่ายเงินปันผลรวมและลดเงินทนุจดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์รงแรมและรี
สอรท์ในเครอืเซ็นทารา (CTARAF) สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งันี ้
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วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิปันผล 
เงนิปันผลตอ่
หน่วยลงทุน 

(บาท) 

เงนิสภาพคลอ่ง
ส่วนเกนิจากการลด
เงนิทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมต่อ
หน่วยลงทุน (บาท) 

รอบผลประกอบการ 

5 มิถนุายน 2563 19 มิถนุายน 2563 0.0815 0.0450 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2563 

3 กนัยายน 2563 18 กนัยายน 2563 0.0805 0.0455 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 

8 ธนัวาคม  2563 21 ธนัวาคม 2563 0.0795 0.0458 1 ก.ค .– 30 ก.ย. 2563 

11 มีนาคม 2564 22 มีนาคม 2564 0.0814 0.0465 1 ต.ค. – 31 ธ.ค..2563 
 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 
เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทนุ

จดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2563 รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และหลกัเกณฑก์ารลดเงินทนุจดทะเบียนตามที่ปรากฎ
ในโครงการจดัการกองทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอเรียนใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า หากท่านตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม  
ห รื อ มี ข้ อ ส ง สัย อื่ น ใ ด เ ก่ี ย ว กั บ เ รื่ อ ง ที่ ร า ย ง า น ไป ข้ า ง ต้น ท่ า น ส า ม า ร ถ ส่ ง ค า ถ ามม า ยั ง ที่ อ ยู่ อี เ ม ล์ : 
KA_Propertyinfra_agm2021@kasikornasset.com  ได้ตั้งแต่วันนี ้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซตบ์รษัิทจดัการ www.kasikornasset.com ภายใน 30 เมษายน 2564 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
 กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์รงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซ็นทารา (CTARAF) 

 
 


