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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอรท์ในเครือเซน็ทารา (CTARAF) ประจ าปี 2565  

(คร้ังทีเ่ลื่อนมา) 

____________________ 

ประชมุเมื่อวนัองัคารท่ี 14 มิถนุายน 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. โดยเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-
AGM) ผ่านระบบ Zoom meeting โดยการถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมของบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย 
จ ากดั เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

การแนะน าก่อนประชุม 

นายบณัฑิต ประทมุตะ ผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยไดม้ี
การชีแ้จงถึงการเลือ่นประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุในครัง้ก่อน และไดชี้แ้จงเพิ่มเติมวา่การประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ
ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่เลื่อนมา) ครัง้นี ้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ
จากนัน้จึงไดแ้นะน าตวัแทนจากบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบรษัิทจดัการ
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์รงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทารา (CTARAF) (“กองทุนรวม”) บริษัท 
โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) และที่ปรกึษาดา้นตา่ง ๆ ที่เขา้รว่มประชมุในวนันี ้ดงันี ้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยโ์รงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซ็นทารา  

คณุวิทวสั  อจัฉรยิวนิช  รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั 

คณุกณัฑสทิธ์ิ  ยงกฤตมขุ ผูบ้รหิารฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์3 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

คณุกรองจิต  อ ่าบญุธรรม ผูจ้ดัการบรกิารผูด้แูลผลประโยชนแ์ละบรกิารบญัชีกองทนุ 

3. ผูบ้ริหารโครงการอสงัหาริมทรพัย์ บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

คณุกนัย ์ ศรสีมพงษ์  ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน และ รองประธานฝ่ายการเงินและบรหิาร 

4. ผูส้อบบญัชี บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่เขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

คณุภาณพุงศ ์ หลั่งสวุรรณ  ผูจ้ดัการ 

5. ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท แชนดเ์ลอ่ร ์เอ็มเอชเอ็ม จ ากดั ซึง่เขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

คณุวงศกฤต กระจ่างสนธ์ิ ทนายความหุน้สว่น 

 และบรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั รบัหนา้ที่ในเรือ่งของการลงทะเบียนและบนัทกึจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
พรอ้มจ านวนหนว่ยลงทนุ  
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ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า  ตามที่บริษัทจัดการไดจ้ดัใหม้ีการ
ประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. ที่ผา่นมานัน้ ปรากฏวา่เมื่อลว่งเลยเวลานดัประชมุไปแลว้หนึง่ชั่วโมง มีผูถื้อหนว่ยลงทนุเขา้รว่มประชมุ ทัง้
ที่มาประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะ ทัง้หมดจ านวนทัง้สิน้ 103 ราย นบัจ านวนหน่วยลงทุนได ้93,740,114 หน่วย
ลงทุน คิดเป็นรอ้ยละ 29.2938 ของหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม (320,000,000 หน่วย) ซึ่งมี
จ านวนนอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของกองทุนรวม จึงไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ตาม
โครงการจดัการกองทนุรวม และมาตรา 129/2 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) เป็นเหตใุหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุไดต้ามกฎหมาย และมีความ
จ าเป็นตอ้งเลือ่นการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2565 มาเป็นการประชมุในครัง้นี ้ 

บริษัทจดัการไดม้ีการแจง้ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 2565 (ครัง้ที่เลื่อน
มา) ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ ลงวนัที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจง้วนัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์รงแรมและรสีอรท์ในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ประจ าปี2565 (ครัง้ใหม)่ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และแจง้วนัก าหนดรายช่ือของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสทิธิในการเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ
ประจ าปี 2565 (ครัง้ใหม่) ซึ่งไดก้ าหนดการประชุมในวนันี ้กล่าวคือ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุม แถลงว่า ณ เวลาเปิดประชมุ มีผูถื้อหน่วยลงทนุและผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ มา
เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 103 ราย โดยเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 3 ราย รวมถือหน่วยลงทุน 201,200 หน่วย และโดยการมอบ
ฉันทะ 100 ราย รวมถือหน่วยลงทุน 99,340,014 หน่วย รวมจ านวนหน่วยลงทุนทัง้สิน้ 99,541,214 หน่วย จากจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 320,000,000 คิดเป็นรอ้ยละ 31.1066 ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุใน
ครัง้นี ้ซึ่งเป็นครัง้ที่เลื่อนมา ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทุนและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมไม่
นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด และตอ้งมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ดงันัน้ จ านวนผูถื้อ
หน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุม และจ านวนหน่วยลงทุนในขณะนี ้ถือว่าครบองคป์ระชุมตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้  ผูด้  าเนินการประชุมเรียนเชิญประธานในที่ประชุม คุณวิทวสั 
อจัฉรยิวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“ประธานฯ”) ใหเ้กียรติกลา่วตอ้นรบั
ผูถื้อหนว่ยลงทนุและผูเ้ขา้รว่มประชมุ ตลอดจนกลา่วเปิดการประชมุ 

เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุและผูเ้ขา้รว่มประชมุเขา้สูก่ารประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซ็นทารา (CTARAF) ประจ าปี 2565 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อให้
ผูถื้อหนว่ยลงทนุไดพ้ิจารณารบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั แนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต ผล
การด าเนินงานของกองทนุรวมในปีที่ผ่านมา การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุ รวมไปถึงรบัทราบเรือ่งการจ่ายเงินปันผล 
และการจดทะเบียนลดทนุ 
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ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุแจง้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุดงันี ้

วาระการประชุม 

ที่ประชมุพิจารณาวาระการประชมุ ซึง่ประกอบไปดว้ย 5 วาระ ไดแ้ก่ 

วาระท่ี 1 รบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรือ่งที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

วาระท่ี 2 รบัทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระท่ี 3 รบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมและคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2565 

วาระท่ี 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

เนื่องจากการประชมุสามญัประจ าปี 2565 นีท้กุวาระเป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงใด ๆ 

เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในสว่นของการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุและให้
การประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ผูด้  าเนินการประชุมไดชี้แ้จงขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชุมทัง้หมดแก่ผูถื้อ
หนว่ยลงทนุในที่ประชมุ ดงันี ้ 

1. การประชมุสามญัประจ าปี 2565 นี ้ทกุวาระเป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

2. การน าเสนอวาระ จะเสนอเป็นรายวาระ  

3. เมื่อน าเสนอวาระเรียบรอ้ยแลว้ จึงเป็นช่วงการถาม ตอบ หากผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือตอ้งการ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ผูถื้อหนว่ยลงทนุสามารถสอบถามได ้2 วิธี 

3.1 วิธีแรก สอบถามโดยการพิมพเ์ขา้มาทางแชท ใหท้่านเขา้ไปที่เมน ูChat ในโปรแกรม Zoom โดยเลือกสง่
ให ้CTARAF Q&A พิมพข์อ้ความ และกดปุ่ ม Enter เพื่อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ ในการถามค าถามแต่
ละครัง้ ขอความกรุณาใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล พรอ้มระบุว่าท่านเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริม่ถามค าถามทกุครัง้ เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชมุ
ใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

3.2 วิธีที่ 2 สอบถามโดยการสนทนา ใหท้่านไปที่เมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise 
Hand) เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่าน ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิดไมคใ์นอปุกรณข์องทา่น 
พรอ้มแจง้ช่ือและนามสกลุ และระบวุา่ท่านเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บั
มอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครัง้ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายใน
ระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของ ท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อใหผู้จ้ัดการ
กองทนุท าการอา่นค าถามแทนทา่น 
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4. ผูจ้ดัการกองทนุจะอ่านค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุ และจะตอบค าถามหรือมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบ
ตอบค าถามดงักลา่ว 

5. ขอสงวนสทิธิพิจารณาตอบเฉพาะค าถามที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่น าเสนอเทา่นัน้ หากเป็นเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัวาระ
อื่น จะพิจารณาตอบในวาระนั้น ๆ และหากค าถามนัน้ไม่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมที่น  าเสนอในครัง้นี ้
ผูจ้ดัการกองทนุรวมจะชีแ้จงเพิ่มเติมภายหลงัการประชมุ ผา่นทางเว็บไซตข์องกองทนุรวม 

6. ผูจ้ดัการกองทนุรวมจะเวน้ช่วงเวลาในการสง่ค าถามประมาณ 1 นาที หากไมม่ีผูถื้อหนว่ยลงทนุสง่ค าถามเขา้มา
ภายใน 1 นาทีหลงัจากการน าเสนอแต่ละวาระแลว้ จะถือว่าไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าถาม และการประชุมจะ
ด าเนินการตอ่ไป  

7. หากผูถื้อหน่วยลงทุนมีขอ้สงสยัเก่ียวกับวาระการประชุม และขัน้ตอนวิธีการด าเนินการประชุม ท่ีระบุขา้งตน้
สามารถพิมพเ์ขา้มาทางแชท  

8. หากผูถื้อหน่วยลงทุนมีขอ้สงสยัหรือขัดขอ้งทางเทคนิค เก่ียวกับระบบ E-meeting โทรศัพทต์ิดต่อขอความ
ช่วยเหลอืที่หมายเลขโทรศพัท ์097-087-2591 และ 094-128-4893 

 

ผูด้  าเนินการประชุม สอบถามผูถื้อหน่วยลงทุนในที่ประชุมแลว้ ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดขดัขอ้งหรือมีขอ้
สงสยัเก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธีการดงักลา่ว จึงขอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี  ้

เร่ิมการประชุม 

วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

คณุกณัฑสิทธ์ิ ยงกฤตมขุ (“คุณกัณฑสิทธ์ิ”) ผูจ้ดัการกองทนุรวม เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ โดย
ชีแ้จงวา่ บรษัิทจดัการเห็นสมควรแจง้รายละเอียดการจดัการกองทนุรวมที่ส  าคัญ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมรบัทราบ โดยมีรายละเอียดที่ส  าคญั ดงันี ้

รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมและทรัพยส์ินหลักที่กองทุนรวมลงทุนในปัจจุบัน 

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 

ช่ือกองทนุรวม  กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์รงแรม
และรสีอรท์ในเครอืเซ็นทารา 

ช่ือยอ่ CTARAF 
เงินทนุจดทะเบียน 3,200 ลา้นบาท (สามพนัสองรอ้ยลา้นบาท) 
มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีเริม่ลงทนุ 10.00 บาท 
มลูคา่ที่ตราไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 8.9371 บาท 
บรษัิทจดัการกองทนุ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
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ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่าช่วง บรษัิท เซ็นทรลัสมยุโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูบ้รหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ บรษัิท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

ทรัพยส์ินหลักของกองทุนรวม 

กองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอรท์ สมยุ  ตัง้อยู่บริเวณหาด
เฉวง อาคารเลขท่ี 38/2 หมู ่3 ต าบลบอ่ผดุ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี มีรายละเอียดดงันี ้

ทรพัยส์นิหลกั โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รสีอรท์ สมยุ  
(ปัจจบุนั เปลีย่นช่ือเป็น โรงแรมเซ็นทารา รเีซิรฟ์ สมยุ) 

ลกัษณะการลงทนุ สทิธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในท่ีดิน, สิง่ปลกูสรา้งและระบบ
สาธารณูปโภค (ประเภทโรงแรม)  และกรรมสิท ธ์ิใน
เฟอรน์ิเจอรพ์รอ้มอุปกรณ์เก่ียวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจ
โรงแรม 

ราคาที่ลงทนุ ณ วนัจดทะเบียน 3,200 ลา้นบาท (สามพนัสองรอ้ยลา้นบาท) 
ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน ์ ใหเ้ช่าช่วงระยะยาวแก่บริษัท เซ็นทรลัสมุยโฮเต็ลแมนเนจ

เมน้ท ์จ ากดั  

การจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุน 

การจดัหารายได ้ ใหเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิเพื่อด าเนินกิจการในโรงแรม 
ผูเ้ช่าช่วง บรษัิท เซ็นทรลัสมยุโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูบ้รหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ บรษัิท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
สรุปสาระส าคญัการเช่าช่วง 
-  วตัถปุระสงคก์ารเช่า ผูเ้ช่าช่วงจะด าเนินการใด ๆ กบัทรพัยส์ินเพื่อประกอบธุรกิจ

โรงแรม 
-  ระยะเวลาการเช่า 1 มกราคม 2561 – 25 กนัยายน 2581 
-  ลกัษณะรายได ้ ค่าเช่าคงที่ เริ่มที่ 168 ลา้นในปีแรก โดยมีอตัราการเติบโต 

3% ทกุ ๆ 3 ปี 
-  หนา้ที่และคา่ใชจ้่ายในการ

บ ารุงรกัษา ทรพัยส์นิ 
ผูเ้ช่าช่วง 

ต่อมาคุณกันย ์ศรีสมพงษ์ (“คุณกันย์”) ตัวแทนจากผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้เป็นผู้ชีแ้จง
เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงและพฒันาที่ส  าคญัในปี 2564 ว่า ตามที่มีมติอนมุตัิปรบัปรุงอาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช 
รีสอรท์ สมยุ ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์รงแรมและรีสอรท์ใน
เครอืเซ็นทารา (CTARAF) ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2562 โดยบรษัิท เซ็นทรลัสมยุโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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(“เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล”) ซึ่งเป็นผูเ้ช่าช่วง ไดท้ าการปิดปรบัปรุงโรงแรมตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2562 ซึ่งการก่อสรา้งไดแ้ลว้
เสรจ็ในไตรมาสสีข่องปี 2564 

โดยการก่อสรา้งเนน้การปรบัปรุงงานระบบสาธารณูปโภคและงานระบบอื่น ๆ ใหม้ีสภาพเหมาะสมและ
เพียงพอตอ่การด าเนินงานของโรงแรม รวมถึงการปรบัภาพลกัษณข์องโรงแรมใหส้อดคลอ้งตอ่กลยทุธร์ะยะยาว โดยมีการ
รีแบรนดโ์รงแรมใหเ้ป็นระดบั Luxury ที่มีมาตรฐานการบริหารโรงแรมสงูกว่าการบริหารโรงแรมในช่ือเซ็นทารา แกรนด ์
ดงันัน้ เซ็นทรลัสมุยโฮเต็ลจึงเห็นสมควรแก่การเปลี่ยนช่ือโรงแรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เดิมช่ือ 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รสีอรท์ สมยุ เป็น โรงแรม เซ็นทารา รเีซิรฟ์ สมยุ  

การเปิดด าเนินการโรงแรมหลังจากการปรับปรุง  

ปัจจุบัน โรงแรมเริ่มเปิดให้บริการแลว้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสสี่ ของปี 2564 และท าการเปลี่ยนช่ือเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการรแีบรนด ์จากเดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รสีอรท์ สมยุ เป็น ช่ือ โรงแรม เซ็นทารา รเีซิรฟ์ สมยุ 

คณุกนัย ์ตวัแทนจากผูบ้รหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ไดน้ าเสนอรูปภาพโรงแรมหลงัจากการปรบัปรุง ดงันี  ้

รูปภาพโรงแรมหลังจากการปรับปรุง  

• รูปบรเิวณประตทูางเขา้ Lobby ของโรงแรมเซ็นทารา รเีซิรฟ์ สมยุ 

• รูปบรเิวณ Lobby ของโรงแรม การตกแตง่ภายในของโรงแรมออกแบบโดย AvroKo Studio 

• หอ้ง The Reserve Ocean Pool Villa ซึง่เป็นหอ้งพกัที่ติดกบัแนวชายหาด 

• พืน้ท่ีชายหาดมีหนา้กวา้งติดทะเลและพืน้ท่ีสเีขียวขนาดใหญ่ติดกบัชายหาดดงักลา่ว 

• โรงแรมมีห้องพักหลากหลายรูปแบบ และส่วนใหญ่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ จากรูปภาพคือห้อง 

Reserve Suite 

• โรงแรมมีสระวา่ยถึง 3 สระ เพื่อใหร้องรบัและตอบโจทยก์ลุม่ลกูคา้ที่หลากหลาย 

• High-end Personalized Guest Experience สรา้งประสบการณก์ารเขา้พกัที่แตกต่าง โดยมาตรฐานการ

บรกิารระดบั Luxury 

• เพิ่มความหลากหลายของหอ้งอาหาร เพื่อสรา้งทางเลอืกใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั โดยในแตล่ะห้องอาหารจะใหบ้รกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มแตกตา่งกนัไป จากรูปภาพคือหอ้งอาหาร Salt Society 

• ใหค้วามส าคญักบัเทรนดก์ารท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีนโยบาย Plastic Free, In-house Organic Herb 

garden, Recycling Food waste ภายในโรงแรม 

การลดพลาสติกที่ใช้แล้วทิง้  

• โรงแรมไดล้ดการใชพ้ลาสติกแบบใชแ้ลว้ทิง้ทัง้ในสว่นของ อปุกรณใ์นหอ้งพกัและรวมถึงอปุกรณใ์นหอ้งน า้ 

 



 

หนา้ 7 ของ 12 

แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต  

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงสง่ผลตอ่การชะลอการรบั
นกัท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทย เซ็นทรลัสมยุโฮเต็ลซึ่งเป็นผูเ้ช่าช่วงมีแผนเตรียมพรอ้มส าหรบัการเปิดด าเนินการ
โรงแรมในปี 2565 ในระยะสัน้และระยะยาวดงันี ้

1.  ในระยะสัน้ ทางเซ็นทรลัสมยุโฮเต็ลมีแผนด าเนินการโดยเนน้ การตลาดภายในประเทศเป็นหลกั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นปัจจบุนั และนโยบายของรฐับาล 

2.  ในระยะยาว หากสถานการณ์การชะลอการเดินทางระหว่างประเทศ สามารถผ่อนคลายได ้ทาง
เซ็นทรลัสมุยโฮเต็ลจะกลบัมาด าเนินแผนการตลาดโดยเนน้ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศในอนาคต โดยมีกลุม่
ประเทศที่โฟกสัคือ Israel, Germany, UK, France, Italy, Spain, Russia และ Ukraine  

ก่อนท่ีจะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญคณุกณัฑสทิธ์ิ 
ในฐานะผูจ้ัดการกองทุนรวม ไดม้ีการน าเสนอเก่ียวกับการปฏิบัติตามสญัญาของผูเ้ช่าช่วงท าใหก้องทุนมีรายไดจ้น
สามารถจ่ายปันผลได ้แลว้จึงน าเสนอความเห็นของบริษัทจดัการต่อมา โดยคณุกณัฑสิทธ์ิชีแ้จงวา่ ในวาระที่ 1 นี ้บริษัท
จดัการมีความเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุ
รวมในเรื่องที่ส  าคัญในปี 2564 (ซึ่งรวมถึงการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน และการเปิดการ
ด าเนินการและการจดัการเก่ียวกบัโรงแรม เซ็นทารา รเีซิรฟ์ สมยุ) และแนวทางในการจดัการกองทนุรวมในอนาคต เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์(และที่ได้
แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานเรื่องการจดัการกองทนุรวมดงักลา่วตอ่ที่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุ
ใหร้บัทราบ  

เนื่องจากการประชุมในครัง้นี ้ไดม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุสง่ค าถามมาก่อนลว่งหนา้ แต่ปรากฏวา่ไมม่ี
ค  าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชุมไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง ดงันัน้ ถือว่าที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการเปิด
ด าเนินงานของกองทนุรวม และการเปลีย่นแปลงและพฒันาที่ส  าคญัของกองทนุรวม รวมไปถึงการด าเนินงานของ โรงแรม 
เซ็นทารา รเีซิรฟ์ สมยุ และการจดัการกองทนุรวมในอนาคต  

วาระที่ 2 รับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

คณุกณัฑสิทธ์ิ ผูจ้ดัการกองทนุรวม เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ โดยชีแ้จงว่า บริษัทจดัการไดจ้ดัท า
สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี 2564 ส  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2561 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรสัต์ที่มีการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐาน (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ 
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วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของกองทนุรวม (สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี) ตามมาตรฐานหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป
และผา่นการตรวจสอบจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จากดั แลว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 
ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี  ้

 
และหลงัจากชีแ้จง ประธานฯ ไดก้ลา่วใหค้ณุภาณพุงศ ์หลั่งสวุรรณ (“คุณภาณุพงศ”์) ในฐานะตวัแทนของ

ผูส้อบบญัชีกองทนุรวมไดเ้ป็นผูชี้แ้จง “เรือ่งส  าคญัจากการสอบบญัชี (Key Audit Matter)” โดยมีเรือ่งส  าคญัดงันี ้

โดยคุณภาณุพงศ์ ผู้สอบบัญชี ได้สรุปเ ก่ียวกับเรื่องการวัดมูลค่าของเ งินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุิธรรม ตามที่กลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินของกองทนุรวมฯ และชีแ้จงรายละเอียด
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมลูค่าของเงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึง่
แตง่ตัง้โดยกองทนุรวม ดงันี ้ 

การวัดมูลค่าของเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายุติธรรม  

ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญเรื่องการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพยต์ามมูลค่า
ยุติธรรม ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 และนโยบายการบญัชีขอ้ 4.2 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
กองทนุรวมฯ มีเงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรมคิดเป็นรอ้ยละ 94 ของยอดสนิทรพัยใ์นงบแสดง
ฐานะการเงินและกองทนุรวมฯ ตอ้งรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุดงักลา่วเป็นก าไรหรอืขาดทุนที่ยงั
ไม่เกิดขึน้จรงิในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ซึ่งในการประเมินมลูคา่ของเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วท า
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ่งแต่งตัง้โดยกองทนุรวมฯ โดยใชว้ิธีรายไดจ้ากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
ซึ่งขอ้สมมติที่ส  าคญัต่าง ๆ ตอ้งใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาจึงทาใหเ้กิดความเสี่ยงเก่ียวกบัการวดัมลูค่าของเงินลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุิธรรม  

ผลการด าเนินงาน (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รายไดจ้ากการลงทนุ 183,797,289 

คา่ใชจ้า่ย 6,754,273 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 177,043,016 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการลงทนุ (61,905,571) 

การเพิ่มขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 115,137,445 
รายการ (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รวมสนิทรพัย ์ 1,955,065,720 

รวมหนีส้นิ 4,009,542 
สนิทรพัยส์ทุธิ 1,951,056,178 

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย 6.0970 

จ านวนหนว่ยลงทนุคงคา้ง (หนว่ย) 320,000,000 
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ผูส้อบบญัชีไดก้ลา่วอีกว่า ในการวดัมลูค่าของเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูคา่ยตุิธรรม 
ผูส้อบบญัชีจะพิจารณาการประเมินรายงานการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์ดย
ผูส้อบบญัชีประเมินคณุสมบตัิความสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาอิสระ รวมถึงพิจารณาขอ้สมมติและ
วิธีการที่ผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการค านวณหามลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัย ์ประเมินความเหมาะสมของอตัราคิดลดที่ใช้
โดยเปรียบเทียบกับขอ้มูลที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบได ้และผูส้อบบญัชีไดพ้ิจารณาถึงความ เพียงพอในการ
เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัตเ์พื่อการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานที่ก าหนดโดยสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุและไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

และในล าดบัถดัมาก่อนที่จะใหผู้ถื้อหนว่ยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รยีน
เชิญคณุกณัฑสิทธ์ิ ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุรวม น าเสนอความเห็นของบริษัทจดัการ โดยคณุกณัฑสิทธ์ิ ชีแ้จงว่า บริษัท
จดัการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุ
รวมรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่ก าหนดใหต้อ้งรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ  

เนื่องจากการประชุมในครัง้นี ้ไดม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุสง่ค าถามมาก่อนลว่งหนา้ แต่ปรากฏวา่ไมม่ี
ค  าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชุมไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสยีง ดงันัน้ ถือวา่ที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุไดร้บัทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวม รอบ
ระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แลว้ 

วาระที่ 3  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2565 

คณุกณัฑสทิธ์ิ ผูจ้ดัการกองทนุรวม เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ โดยชีแ้จงวา่ บรษัิทจดัการไดท้ าการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2565 ซึ่งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรแตง่ตัง้ส  านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ซึ่ง
ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการไดพ้ิจารณาคุณสมบัติ และ
ความสามารถของผูส้อบบญัชี จากหลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คุณภาพของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีส่วนไดส้่วนเสีย หรือมีผลประโยชนข์ดักันในการท าหนา้ที่สอบบัญชีของกองทุนรวม โดยมี
รายช่ือผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีดงัตอ่ไปนี ้ 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  

บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะ
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ตอ้งหา้มตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สช.  39/2553 เรื่อง การใหค้วาม
เห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของ
ผูส้อบบญัชี จากหลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คณุภาพของผูส้อบบญัชี ประสทิธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่
ไมม่ีสว่นไดส้ว่นเสยี หรอืมีผลประโยชนข์ดักนัในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทนุรวมโดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงันี ้

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 ซึ่งเป็นผู้ลง
ลายมือช่ือในงบการเงินของกองทุนรวมในรอบปีบัญชี 
2561, 2562, 2563 และ 2564 และ/หรอื 

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

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
กองทนุรวมได ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัท สานกังาน อีวาย จ ากดั 
จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตบุคคลอื่นของบริษัท สานกังาน อีวาย จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกองทนุรวมแทน  

การก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี  

บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมรบัทราบการก าหนดคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ประจ าปี 2565 ซึง่มีรายละเอียดดงันี  

ประเภทคา่บรกิาร 
คา่บรกิาร (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 % การเปลีย่นแปลง 

คา่บรกิารตรวจสอบบญัชี 397,000.00 435,000.00 +9.57 
คา่บรกิารอื่น ๆ 0.00 0.00 - 
รวมค่าบริการ 397,000.00 435,000.00 +9.57 
 
ก่อนที่จะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี ้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญคุณกัณฑสิทธ์ิ

น าเสนอความเห็นของบริษัทจดัการ โดยคณุกณัฑสิทธ์ิ ชีแ้จงว่า บริษัทจดัการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ตามที่ได้
เสนอต่อที่ประชุมขา้งตน้ โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
ส านกังาน ก.ล.ต. และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบ
บญัชีใหก้บับคุคลทั่วไปรายอื่น ๆ  

เนื่องจากการประชุมในครัง้นี ้ไดม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนส่งค าถามมาก่อนล่วงหนา้ แต่ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชุมไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
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หน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง ดงันัน้ ถือว่าที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุไดร้บัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมและค่าใชจ้่ายใน
การสอบบญัชีประจ าปี 2565 แลว้ 

วาระที่ 4  เร่ืองรับทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง 1 มกราคม 2564 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

คุณกัณฑสิทธ์ิ ผูจ้ัดการกองทุนรวม เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชีแ้จงว่า บริษัทจัดการได้
ด าเนินการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนผูถื้อหนว่ยลงทนุ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุและหลกัเกณฑ์
การลดเงินทนุจดทะเบียนท่ีก าหนดไวต้ามโครงการจดัการกองทนุรวม 

ส าหรบัรอบบญัชีวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทนุรวมไดม้ีการจ่ายผลตอบแทน 4 
ครัง้ รวม 0.5165 บาท/หน่วย แบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผล 0.3265 บาท/หน่วย และการลดทุนจดทะเบียน 0.1900 บาท/
หน่วย ทัง้นี ้ในรอบบญัชีที่ผ่านมา กองทนุรวม CTARAF มีก าไรจากการด าเนินงาน แต่ขาดทนุจากการประเมินมลูค่า (ซึง่
เป็นการขาดทนุทางบญัชี) ประกอบกบักองทนุรวมมีขาดทนุสะสม สง่ผลใหไ้มส่ามารถจ่ายเงินจากก าไรจากการด าเนินงาน
บางสว่น ดงันัน้ จึงตอ้งลดทนุจดทะเบียนแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รอบผลประกอบการ 
เงนิปันผลตอ่หน่วย 

(บาท) 
เงนิทุนจดทะเบียน

ลดลงต่อหน่วย (บาท) 
วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิปันผล 

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564 0.0830 0.0470 7 มิถนุายน 2564 18 มิถนุายน 2564 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2564 0.0820 0.0475 6 กนัยายน 2564 20 กนัยายน 2564 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564 0.0815 0.0485 8 ธนัวาคม 2564 21 ธนัวาคม 2564 

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564 0.0800 0.0470 18 มีนาคม 2565 30 มีนาคม 2565 

 
ซึ่งเป็นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและหลกัเกณฑก์ารลดเงินทุนจดทะเบียนที่

ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม 

นอกจากนีผู้จ้ดัการกองทนุรวม ยงัไดก้ลา่วถึงประวตัิการจ่ายเงินปันผล และการลดทนุจดทะเบียนตัง้แตก่าร
จดัตัง้กองทนุรวมใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบวา่ ตัง้แตจ่ดัตัง้ กองทนุรวมไดจ้่ายผลตอบแทนทัง้สิน้ จ านวน 47 ครัง้ รวม 
7.9505 แบ่งเป็น จ่ายเงินปันผล รวม 42 ครัง้ จ านวน 6.8406 บาท/หน่วย และลดทนุจดทะเบียน 19 ครัง้ จ านวน 1.1099 
บาท/หนว่ย (หรอืคิดเป็น 6.00% ตอ่ราคาพารท์ี่ 10 บาท/หนว่ย) 

และในล าดบัถดัมาก่อนที่จะใหผู้ถื้อหนว่ยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รยีน
เชิญคณุกณัฑสทิธ์ิ น าเสนอความเห็นของบรษัิทจดัการ โดยคณุกณัฑสทิธ์ิ ชีแ้จงวา่ บรษัิทจดัการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุ
สามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุและการลดเงินทนุจด
ทะเบียนของกองทนุรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รายละเอียด
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และหลกัเกณฑก์ารลดเงินทนุจดทะเบียนท่ีปรากฎตามโครงการจดัการกองทนุ 
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เนื่องจากการประชุมในครัง้นี ้ไดม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุสง่ค าถามมาก่อนลว่งหนา้ แต่ปรากฏวา่ไมม่ี
ค  าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชุมไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง ดงันัน้ ถือว่าที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัทราบการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจัดการเก่ียวกับการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุและการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 
มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และหลกัเกณฑก์ารลด
เงินทนุจดทะเบียนท่ีปรากฎตามโครงการจดัการกองทนุ 

วาระที่ 5  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  

ผูถื้อหน่วยไม่มีการเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมใด ๆ ดงันัน้ผูด้  าเนินการ
ประชมุจึงไดเ้สนอใหป้ระธานฯ กลา่วปิดการประชมุ 

ประธานฯ จึงกลา่วขอบพระคณุทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุที่เขา้รว่มประชมุและขอปิดการประชมุสามญัประจ าปี
ผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์รงแรมและรสีอรท์ในเครือเซ็นทารา ประจ าปี 2565  

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

ประเด็นความเห็นเพิ่มเติมของผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

        เน่ืองจากมีผูถื้อหน่วยลงทุนรายช่ือ คุณจิตติศกัดิ์ เสนาจักร ์ผูถื้อหน่วยมาดว้ยตนเอง ส่งขอ้ความมาทาง 
Chat เสนอใหม้ีการระบหุมายเลขผูถื้อหนว่ยลงทนุในเอกสารที่น าสง่ใหแ้กผู่ถื้อหนว่ยลงทนุ ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้
รว่มประชุม E-AGM นัน้ บริษัทจดัการขอนอ้มรบัความคิดเห็นของท่านเพื่อน าไปพิจารณาปรบัปรุงส าหรบัการด าเนินการ
จดัประชมุตอ่ไป 

 
 (นายวิทวสั อจัฉรยิวนิช) 
 ประธานท่ีประชมุ 
 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
 กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์รงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซ็นทารา (CTARAF) 

 

 ผูบ้นัทกึการประชมุ 
 บรษัิท แชนเลอ่ร ์เอ็มเอชเอ็ม จ ากดั 
 


