
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบก าไรขาดทุนส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแส         
เงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบ  
งบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN  
รีเทล โกรท ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง  
ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทาน
น้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบ
เร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34  เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4098 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
8 สิงหาคม 2562 



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบดุล

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม

(ราคาทุน 45,160.98 ลา้นบาท ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และ

45,113.03 ลา้นบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561) 4 44,750,000         44,750,000         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม (ราคาทุน 990 ลา้นบาท

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561) 1,005,840 999,424              

เงินฝากธนาคาร 3, 5 427,552 341,666 

ลูกหนีค่าเช่าและบริการ 3, 6 124,621              130,918              

ดอกเบียคา้งรับ 3 5 11 

ภาษีมูลค่าเพิมขอคืน 392,805 392,805 

สินทรัพยอื์น 254,157 234,959 

รวมสินทรัพย์ 46,954,980         46,849,783         

หนีสิน

เจา้หนีการคา้ 3 141,628              139,294              

เจา้หนีอืน 3 29,912                32,157                

เจา้หนีภาษีหกั ณ ทีจ่าย 75,200                76,016                

เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ 3 1,557,216           1,543,591           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3 295,021              280,877              

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 55,129                52,952                

เงินกูย้มื 3, 7 -                      4,468,697           

หุน้กู้ 8 14,522,309         10,030,361         

หนีสินอืน 3 255,848              230,627              

รวมหนีสิน 16,932,263 16,854,572 

สินทรัพย์สุทธิ 30,022,717         29,995,211         

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบดุล

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน 29,016,411         29,016,411         

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 9 29,016,411         29,016,411         

บญัชีปรับสมดุล 9 216,093              216,093              

กาํไรสะสม 9 790,213              762,707              

สินทรัพย์สุทธิ 30,022,717         29,995,211         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 13.5697              13.5573              

จาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด / ปี (หน่วย) 2,212,476,700    2,212,476,700    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

พนืทีเฉพาะส่วน ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ของกองทรัสต์ ราคาทุน ราคายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน ราคายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตารางวา)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)

สิทธิการเช่าและเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยป์ระเภททีดินพร้อม

อาคารศูนยก์ารคา้และระบบสาธารณูปโภค และโรงแรม 

จาํนวน 6 โครงการ

1. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

  ทีตงั   ถนนพระรามที 2 เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าช่วงทีดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ 

งานระบบสาธารณูปโภค เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์ 53-2-38.4 7,186,000 7,186,000 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการเช่า 136 136 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 75,827 62,510 

7,261,963 6,962,000               15.22                 7,248,646 6,962,000               15.22                 

2. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

  ทีตงั   ถนนรัชดาภิเษก เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าทีดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมพืนทีจอดรถ

งานระบบสาธารณูปโภค เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์ 12-2-44.6 9,179,000 9,179,000 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการเช่า 249 249 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 417,505 400,306 

9,596,754 10,698,000             23.38                 9,579,555 10,698,000             23.38                 

3. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ปินเกลา้

  ทีตงั   ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าช่วงทีดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ 

อาคารสาํนกังาน งานระบบสาธารณูปโภค เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์ 24-2-84 5,542,995 5,542,995 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการเช่า 112 112 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 84,687 73,290 

5,627,794 5,678,000               12.41                 5,616,397 5,678,000               12.41                 

30 มิถนุายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท) (พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

พนืทีเฉพาะส่วน ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ของกองทรัสต์ ราคาทุน ราคายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน ราคายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตารางวา)

4. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

  ทีตงั   ถนนมหิดลและถนนววัลาย ตาํบลหายยา

        อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 สิทธิการเช่าทีดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ

อาคารอเนกประสงค ์งานระบบสาธารณูปโภค เครืองตกแต่ง ติดตงั และอุปกรณ์ 32-3-56.85 10,494,000 10,494,000 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการเช่า 153 153 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 18,437 14,985 

10,512,590 10,658,000             23.29                 10,509,138 10,658,000             23.30                 

5. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช

  ทีตงั   ถนนพทัยาสาย 1 ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมุง

        จงัหวดัชลบุรี

สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมพืนทีจอดรถ 4,892,300 4,892,300 

สิทธิการเช่าในงานระบบสาธารณูปโภค 3,246,533 3,246,533 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการเช่า 176,123 176,123 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์ 15,525 15,525 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 4,400                      1,817                      

8,334,881 7,289,000               15.93                 8,332,298 7,289,000               15.93                 

6. โครงการโรงแรมฮิลตนั พทัยา

  ทีตงั   ถนนพทัยาสาย 1 ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมุง

        จงัหวดัชลบุรี

สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม พร้อมอาคารจอดรถ 1,501,667 1,501,667 

สิทธิการเช่าในงานระบบสาธารณูปโภค 2,192,501 2,192,501 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการเช่า 72,831 72,831 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์ 60,000 60,000 

3,826,999 3,465,000               7.57                   3,826,999 3,465,000               7.57                   

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 45,160,981 44,750,000 97.80 45,113,033 44,750,000 97.81 

(พันบาท) (พันบาท)

30 มิถนุายน 2562 31 ธันวาคม 2561

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ร้อยละของ ร้อยละของ

จํานวนเงินต้น  ราคายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน จํานวนเงินต้น  ราคายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 990,000 1,005,840 990,000 999,424 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 990,000 1,005,840 2.20                   990,000 999,424 2.19                   

รวมเงินลงทุน 46,150,981 45,755,840 100.00 46,103,033 45,749,424 100.00 

30 มิถนุายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท) (พันบาท)

**

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

7



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 3 1,228,711 1,162,576 

ดอกเบียรบั 3 1,023 1,157 

รายไดอื้น 3 45,892 67,797 

รวมรายได้ 1,275,626                 1,231,530 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนเช่าและบริการ 3 32,593 36,823 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 33,498 33,370 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3 9,136 8,495 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,288 1,290 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3 114,042 125,012 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 190 225 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 27,217 23,601 

ตน้ทุนทางการเงิน 3 122,364 88,285 

รวมค่าใช้จ่าย 340,328 317,101 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 935,298                    914,429 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (8,165) (325)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 4 (17,966) 338,917 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,381 2,090 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน (22,750)                     340,682 

การเพมิขึนสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 912,548                    1,255,111 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

8



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 3 2,458,500 2,312,685 

ดอกเบียรบั 3 1,682 2,081 

รายไดอื้น 3 128,249 101,171 

รวมรายได้ 2,588,431 2,415,937 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนเช่าและบริการ 3 63,755 67,955 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 66,544 66,211 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3 18,149 16,854 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,563 2,566 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3 237,508 261,626 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 380 418 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 51,952 53,423 

ตน้ทุนทางการเงิน 3 252,107 175,582 

รวมค่าใช้จ่าย 692,958 644,635 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,895,473                 1,771,302 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (8,223) (1,970)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 4 (47,948) 312,338 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 6,417 4,246 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน (49,754)                     314,614 

การเพมิขึนสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,845,719                 2,085,916 

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

9



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนนิงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,895,473             1,771,302             

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (8,223)                   (1,970)                   

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 4 (47,948)                 312,338                

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 6,417                    4,246                    

การเพมิขึนสุทธิของสินทรัพย์สุทธทิีเกดิจากการดาํเนินงาน 1,845,719             2,085,916             

หัก ลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตโ์ดยจ่ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 9 -                        (636,972)               

หัก การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10 (1,818,213)            (839,635)               

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 27,506                  609,309                

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 29,995,211           29,462,148           

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 30,022,717           30,071,457           

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

10



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,845,719 2,085,916 

ปรับกระทบรายการเพมิขนึ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การซือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (56,228) (54,703)

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 57 71 

การลดลงในลูกหนีค่าเช่าและบริการ 6,297 28,067 

การเพมิขึนในสินทรัพยอื์น (19,198) (58,313)

การเพมิขึนในเจา้หนีการคา้ 2,334 56,008 

การลดลงในเจา้หนีอืน (2,245) (17,731)

การลดลงในเจา้หนีภาษีหกั ณ ทีจ่าย (816) (527,920)

การเพมิขึนในเงินมดัจาํรับล่วงหนา้ 13,625 64,644 

การลดลงในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (31,109) (360,943)

การเพมิขึนในรายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 2,177 32,053 

การเพมิขึนในหนีสินอืน 25,221 20,508 

ดอกเบียรับ (1,682) (2,081)

รับดอกเบีย 1,689 2,139 

ตน้ทุนทางการเงิน 252,107 175,582 

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 8,223 1,970 

รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 4 47,948 (312,338)

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (6,417) (4,246)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,087,702 1,128,683 

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายคืนเงินกูย้มื 7 (4,478,477) -                          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุ้นกู ้ 8 4,495,000 -                          

ค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหุ้นกู้ (4,593) -                          

จ่ายดอกเบีย (195,533) (193,966)

ลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตโ์ดยจ่ายคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 9 -                          (636,972)                  

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10 (1,818,213) (839,635)                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (2,001,816) (1,670,573)

เงนิฝากธนาคารเพมิขนึ (ลดลง) - สุทธิ 85,886 (541,890)

เงินฝากธนาคารตน้งวด 341,666                   1,052,359                

เงนิฝากธนาคารปลายงวด 427,552 510,469 

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

ข้อมูลทางการเงินทสํีาคญั (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 13.5573                13.3164                

รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.8567                  0.8006                  

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (0.0037)                (0.0009)                

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (0.0217)                0.1411                  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 0.0029                  0.0019                  

รวมรายไดจ้ากกิจกรรมการลงทุน 0.8342                  0.9427                  

หัก ลดทนุชาํระแลว้ของกองทรัสตโ์ดยจ่ายคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                       (0.2879)                

หัก การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.8218)                (0.3795)                

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 13.5697                13.5917                

อัตราส่วนของการเพมิขึนสุทธิของสินทรัพย์สุทธิทีเกิดจากการดาํเนนิงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ) 6.15                      7.02                      

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญและข้อมูลประกอบเพมิเติมทีสําคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พันบาท) 30,022,717           30,071,457           

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 2.31                      2.17                      

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 8.63                      8.14                      

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 0.21                      0.19                      

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (พันบาท) 30,008,534           29,697,692           

* มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร

และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

(บาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

 14 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ลกัษณะของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
5  เงินฝากธนาคาร 
6  ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการ 
7  เงินกูย้ืม 
8  หุน้กู ้
9  ส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
10  การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
11  ส่วนงานด าเนินงาน 
12  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
13  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
14  การจดัประเภทรายการใหม่ 

     



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 
8 สิงหาคม 2562 
 

1 ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ตาม
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบญัญติัฯ”) ท่ีก่อตั้งข้ึนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 โดยเป็นกองทรัสต์ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์CPN   
รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) และรับโอนสินทรัพย ์หน้ีสิน และภาระผูกพนัจากกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 
2560 กองทรัสตเ์ป็นประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตแ์ละไม่มีก าหนดอายุโครงการ กองทรัสตมี์วตัถุประสงคเ์พ่ือ
ระดมเงินทุนและน าเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัหา
ผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตไ์ดล้งทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 6 โครงการ คือ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
 
บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต์”) ท าหนา้ท่ีดูแลจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ โดยมี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ และบริษทั เซ็นทรัลพฒันา 
จ ากดั (มหาชน) (“เซ็นทรัลพฒันา”) ท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

 
2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท า  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวข้อง นอกจากน้ี งบการเงิน         
ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการ     
ท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561         
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดังนั้ นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของกองทรัสต์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2561 

 
(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี  
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกองทรัสต์ ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้ งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใช้ในการจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายได้ท่ีต้องใช้วิจารณญาณ
เพ่ิมเติมในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ 
รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท า
กับลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกองทรัสต์ถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 
18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง   
มีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

 
นอกจากน้ีกองทรัสต์ไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวดปัจจุบนั     
มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
ใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 13 
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3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
สรุปไดด้งัน้ี 

 

 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รายได้        
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ        

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
   และบริษทัยอ่ย 

 
110,316 

  
90,764  

 
219,650 

  
180,966 

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)      
   และบริษทัยอ่ย 

 
13,515 

  
11,894  

 
27,986 

  
21,983 

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล 138,522  132,210  270,936  259,811 
รวม 262,353  234,868  518,572  462,760 
     

   

ดอกเบ้ียรับ     
   

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 298  1,143  546  2,050 
     

   

รายไดอ่ื้น     
   

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
   และบริษทัยอ่ย 

 
340 

  
2,299  

 
2,360 

  
2,742 

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล 61  15,270  20,757  15,605 
รวม 401  17,569  23,117  18,347 
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 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ค่าใช้จ่าย     
   

ตน้ทุนเช่าและบริการ        
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
   และบริษทัยอ่ย 

 
2,612 

  
4,126  

 
6,648 

  
11,935 

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล 837  934  1,668  1,324 
รวม 3,449  5,060  8,316  13,259 

     
   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ     
   

บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั 33,498  33,370  66,544  66,211 
        
ค่าธรรมเนียมทรัสตี        

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
   ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 
9,136 

  
8,495  

 
18,149 

  
16,854 

        
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์        

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  114,042  125,012  237,508  261,626 

     
   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     
   

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  
   และบริษทัยอ่ย 

 
5,004 

  
5,542  

 
5,103 

  
21,533 

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล 682  807  807  1,005 
รวม 5,686  6,349  5,910  22,538 

        
ตน้ทุนทางการเงิน        

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 125  11,714  2,115  23,296 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร     
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  95,991  178,921 

     

ลกูหน้ีค่าเช่าและบริการ     
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  21,364  44,682 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   2,646  81 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  8,939  17,175 

รวม  32,949  61,938 

     

ดอกเบี้ยค้างรับ     
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  5  11 

     

เจ้าหนี้การค้า     
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  106,850  96,246 
บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั  23,252  23,191 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  193  384 

รวม  130,295  119,821 

     

เจ้าหนี้อื่น     
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั  6,341  5,903 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  11  11 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  5  4 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  2,198  2,439 

รวม  8,555  8,357 
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  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 

เงินมัดจ ารับล่วงหน้า     
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  26,866  26,866 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  18,263  18,263 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  151,223  150,423 

รวม  196,352  195,552 
     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  -  1,648 
     

เงินกู้ยมื     
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  -  729,232 

     

หนี้สินอื่น     
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  660  838 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  1,924  1,924 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  12,432  11,503 

รวม  15,016  14,265 
 

สัญญาส าคัญกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตมี์ภาระผกูพนัจากการเช่าภายใตส้ัญญาเช่าระบบบ าบดั
น ้ าเสียกบับริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ภาระผูกพนัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเช่าอาคารศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 โดยมีระยะเวลาเช่า
คงเหลือ 6 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 15 สิงหาคม 2568 ดงัน้ี 
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  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี  5,960  6,370 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  26,980  24,620 
หลงัจากหา้ปี  3,420  11,740 
รวม  36,360  42,730 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้ยกเลิก
สญัญาเช่าช่วงท่ีดินและใหเ้ขา้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินฉบบัใหม่ของโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
กบับริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ ากดั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 กองทรัสตไ์ดด้ าเนินการจดทะเบียน
เลิกการเช่าช่วงท่ีดินของโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และไดจ้ดทะเบียนเช่าช่วงท่ีดินตามสญัญา
เช่าช่วงท่ีดินฉบบัใหม่ (ระยะเวลาการเช่าช่วงตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2568) กบับริษทั เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 จ ากดัแลว้ โดยมีเง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินเดิม เน่ืองจากบริษทั เซ็นทรัลพฒันา 
พระราม 2 จ ากดั ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเลิกการเช่าท่ีดินและจดทะเบียนเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่
กบัเจา้ของท่ีดินแลว้ 

 
4 เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 
เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ราคาทุน     
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้งวด / ปี  45,113,034  44,915,793 
บวก   เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุง 
             ในสิทธิการเช่าเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด / ปี 

  
56,228 

  
200,682 

หัก     เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุง     
             ในสิทธิการเช่าลดลงระหวา่งงวด / ปี  (8,280)  (3,441) 
  45,160,982  45,113,034 

     



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
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   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในสิทธิการเช่า 
   อสังหาริมทรัพย์ 

    

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า 
   อสงัหาริมทรัพยต์น้งวด / ปี 

 
(363,034) 

 
(605,793) 

หัก     ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินราคา  
               ระหวา่งงวด / ปี 

  
(47,948) 

  
242,759 

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ปลายงวด / ปี  44,750,000  44,750,000 
 

กองทรัสตไ์ดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้
(Income Approach) ซ่ึงกองทรัสตไ์ดป้รับมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ใหเ้ป็นราคายติุธรรม ดงัน้ี 
 

  ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

  ส าหรับงวดหกเดือน  ส าหรับปี 
  ส้ินสุดวนัท่ี   ส้ินสุดวนัท่ี 

โครงการ  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (พันบาท) 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  (13,317)  (286,491) 
     

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  (17,199)  1,470,328 
     

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้  (11,397)  61,709 
     

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  (3,452)  153,031 
     

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  (2,583)  (866,650) 
     

โรงแรมฮิลตนั พทัยา  -  (289,168) 
     

รวม  (47,948)  242,759 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
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5 เงนิฝากธนาคาร 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตมี์เงินฝากธนาคาร ดงัน้ี 
 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2562  2561  2562  2561 

   อตัราดอกเบ้ีย   

   (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงนิฝากกระแสรายวนั          
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ   -  -  266,091  143,161 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั      
   (มหาชน) 

   
- 

  
- 

  
60 

  
60 

          

เงนิฝากออมทรัพย์          
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์  
   จ ากดั (มหาชน) 

   
0.375 

  
0.375 

  
95,991 

  
178,921 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั      
   (มหาชน) 

     
 

  
0.370 

  
0.370 

  
65,410 

  
19,524 

รวม       427,552  341,666 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
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6  ลูกหนีค่้าเช่าและบริการ 
  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  33,093  43,009 
เกินก าหนดช าระ     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  63,789  67,394 
   3 - 6 เดือน  13,421  8,043 
   6 - 12 เดือน  4,221  6,536 
   มากกวา่ 12 เดือน   10,996  6,996 
รวม  125,520  131,978 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (899)  (1,060) 
สุทธิ  124,621  130,918 

 
   โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการของกองทรัสตมี์ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วนั ถึง 30 วนั 
 
7  เงนิกู้ยืม 
  

    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
   2562  2561 
   (พันบาท) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินกลุ่มท่ี 1 
    - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 

   
- 

  
729,232 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินกลุ่มท่ี 2 
    - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 

   
- 

  
3,739,465 

รวม   -  4,468,697 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ 2.43 ต่อปี  

 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 
    (พันบาท) 
ยอดคงเหลือต้นงวด    4,468,697 
บวก ค่าธรรมเนียมการใหสิ้นเช่ือตดัจ าหน่าย    9,780 
หัก   จ่ายคืนเงินกูย้ืม    (4,478,477) 
ยอดคงเหลือปลายงวด    - 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กองทรัสตมี์วงเงินยงัไม่ไดเ้บิกใชร้วมเป็นจ านวนเงิน 3,100 ลา้นบาท ทั้งน้ีในสัญญาเงิน
กูย้ืมวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชด้งักล่าวจะใชช้ าระค่าใชจ่้ายส าหรับการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยสิ์น (31 ธันวาคม 2561: 
5,299 ล้านบาท ใช้เบิกถอนเพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมกลุ่มท่ี 2 และช าระค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สิน) 

 
8  หุ้นกู้ 
   

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2561 ไม่มีหลกัประกนั  2,648,078  2,647,630 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2561 ไม่มีหลกัประกนั  7,383,105  7,382,731 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2562 ไม่มีหลกัประกนั  2,697,781  - 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2562 ไม่มีหลกัประกนั  1,793,345  - 
รวม  14,522,309  10,030,361 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 กองทรัสตไ์ดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เป็นจ านวนเงินรวม 4,495 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 
-   หุ้นกู้ชุดท่ี 1 จ านวนเงิน 2,700 ล้านบาท มีอายุ 2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564 และมี 
   อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.54 ต่อปี 
 

-    หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 จ านวนเงิน 1,795 ลา้นบาท มีอายุ 4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2566 และ อตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 ต่อปี 

 
หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตระดบั “AA” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี
กองทรัสตไ์ดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
รายการเคล่ือนไหวของหุน้กูส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 

   (พันบาท) 
ยอดคงเหลือต้นงวด   10,030,361 
บวก ออกหุน้กู ้   4,495,000 
หัก   ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (4,593) 
   14,520,768 
บวก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูต้ดัจ าหน่าย   1,541 
ยอดคงเหลือปลายงวด   14,522,309 

 
หุน้กู ้แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการไถ่ถอน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,139,204  2,647,630 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 7,383,105  7,382,731 
รวม 14,522,309  10,030,361 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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9 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั
การลดทุนของกองทรัสต ์โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสตห์น่วยละ 0.2879 บาท เป็นจ านวนเงิน 636.97 ลา้นบาท โดยได้
จ่ายเงินคืนจากการลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในเดือนมีนาคม 2561 ทั้ งน้ีการลดทุนดงักล่าวเป็นไปตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์

 

 มูลค่า 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 หน่วยลงทุน จ านวน

หน่วย 
 จ านวนเงิน  จ านวน

หน่วย 
 จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับ 
     จากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 
 

       

หน่วยทรัสตต์น้งวด / ปี 13.4028 2,212,477  29,016,411  2,212,477  29,653,383 
หัก การลดทุนของกองทรัสต ์ (0.2879) -  -  -  (636,972) 
หน่วยลงทุนปลายงวด / ปี  2,212,477  29,016,411  2,212,477  29,016,411 

 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (พันบาท) 
ก าไรสะสม     
ยอดคงเหลือต้นงวด / ปี  762,707  (407,327) 
บวก  การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน

ระหวา่งงวด / ปี                                            
  

1,845,719 
  

3,826,555 
หัก    การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์  (1,818,213)  (2,656,521) 
ยอดคงเหลือปลายงวด / ปี  790,213  762,707 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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10       การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

คณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 

วนัท่ีอนุมติั 

 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย 
ประโยชนต์อบแทน 
ต่อหน่วยทรัสต ์

(บาท) 

 
 

จ านวนเงิน 
(พันบาท) 

1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2561 26 กมุภาพนัธ์ 2562 25 มีนาคม 2562 0.4163 921,054 
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562 11 มิถุนายน 2562 0.4055 897,159 
รวม    1,818,213 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 

วนัท่ีอนุมติั 

 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย 
ประโยชนต์อบแทน 
ต่อหน่วยทรัสต ์

(บาท) 

 
 

จ านวนเงิน 
(พันบาท) 

1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561  6 มิถุนายน 2561 0.3795 839,635 
รวม    839,635 

 
11 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กองทรัสต์ประกอบธุรกิจหลักประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า จัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย ์และใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ีกองทรัสตมี์ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวเน่ืองจาก
กองทรัสตด์ าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 กองทรัสตไ์ดเ้บิกถอนเงินกูย้ืมตามสัญญาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินกลุ่มท่ี 2 เป็นจ านวน
เงิน 726 ลา้นบาท 
  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั
ใหจ่้ายเงินปันผลของกองทรัสตจ์ากงวดผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอตัรา
หน่วยละ 0.4055 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 897.16 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ใน
เดือนกนัยายน 2562  

 
13 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสต ์และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทรัสต์ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   

 
14 การจดัประเภทรายการใหม่    
 

รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ซ่ึงรวมอยู่
ในงบการเงินระหว่างกาลปี 2562 เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ  ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลปี 2562 การจดัประเภทรายการอ่ืนท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

 

 2561 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุน      
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,249  (959)  1,290 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,642  959  23,601 

   -   
      

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3,525  (959)  2,566 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 52,464  959  53,423 

   -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกองทรัสตม์ากกวา่ 
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