
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคม
บริษทัจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง 
ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทาน
น้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบ
เร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
  



 

2 

 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 
 
 
 
 
(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4098 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม 2564 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 4 1,071,694 1,072,799            

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 5, 12 74,616,507          68,269,714          

รายการเทียบเท่าเงินสด 6, 12 992,234 1,162,097 

ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 7, 12 864,362               644,432               

ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน 409,243 319,033 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 34,064                 27,766                 

สินทรัพยอ่ื์น 33,477 81,333                 

รวมสินทรัพย์ 78,021,581          71,577,174          

หน้ีสิน

เจา้หน้ีการคา้ 12 174,994               166,894               

เจา้หน้ีอ่ืน 12 29,843                 25,875                 

เจา้หน้ีภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 861                      1,562                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 629,020               631,532               

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 48,577                 34,351                 

เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่า 12 1,780,132            1,664,026            

เงินกูย้มื 8 7,144,253            8,524,033            

หุ้นกู้ 9 15,324,997          14,510,677          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 12 18,094,621          17,727,116          

ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอนและการบูรณะ 88,673                 -                       

หน้ีสินอ่ืน 12 296,815               247,127               

รวมหนีสิ้น 43,612,786          43,533,193 

สินทรัพย์สุทธิ 34,408,795          28,043,981          

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10 32,469,451          28,551,791          
ส่วนเกินทุน 10 2,201,431            216,093               

ขาดทุนสะสม 10 (262,087)             (723,903)             

สินทรัพย์สุทธิ 34,408,795          28,043,981          

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 13.3988               12.6753               

จํานวนหน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันส้ินงวด / ปี (หน่วย) 2,568,034,000     2,212,476,700     

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน หมายเหตุ พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตารางวา) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 5

สิทธิการเช่าและเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทที่ดินพร้อม
อาคารศูนยก์ารคา้และระบบสาธารณูปโภค โรงแรม และอาคารสาํนกังาน
จาํนวน 10 โครงการ

1. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 2
  ที่ตั้ง   ถนนพระรามที่ 2 เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ 
งานระบบสาธารณูปโภค เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 53-2-38.4 7,186,000 7,186,000 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า 136 136 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 429,574 325,521 
สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 16,821,324 16,821,324             

24,437,034 24,577,871             32.47 24,332,981 24,220,714             34.93                    
2. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 3

  ที่ตั้ง   ถนนรัชดาภิเษก เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมพื้นที่จอดรถ
งานระบบสาธารณูปโภค เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 12-2-44.6 9,179,000 9,179,000 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า 249 249 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 527,613 524,691 

9,706,862 11,888,000             15.71 9,703,940 11,888,000             17.14                    

3. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ปิ่นเกลา้
  ที่ตั้ง   ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ 
อาคารสาํนกังาน งานระบบสาธารณูปโภค เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 24-2-84 5,542,995 5,542,995 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า 112 112 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 106,865 105,444 

5,649,972 4,226,000               5.58 5,648,551 4,226,000               6.09                      

31 มีนาคม 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2563

(พันบาท) (พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
5



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน หมายเหตุ พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตารางวา) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 5
4. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

  ที่ตั้ง   ถนนมหิดลและถนนววัลาย ตาํบลหายยา
        อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
สิทธิการเช่าที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ
อาคารอเนกประสงค ์งานระบบสาธารณูปโภค เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ 32-3-56.85 10,494,000 10,494,000 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า 153 153 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 38,064 37,585 

10,532,217 10,287,000             13.59 10,531,738 10,287,000             14.84                    

5. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พทัยา
  ที่ตั้ง   ถนนพทัยาสาย 1 ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี

สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมพื้นที่จอดรถ 4,892,300 4,892,300 
สิทธิการเช่าในงานระบบสาธารณูปโภค 3,246,533 3,246,533 
ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า 176,123 176,123 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 15,525 15,525 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 12,355                    12,355                    

8,342,836 7,145,000               9.44 8,342,836 7,145,000               10.30                    

6. โครงการโรงแรมฮิลตนั พทัยา
  ที่ตั้ง   ถนนพทัยาสาย 1 ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี

สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม พร้อมอาคารจอดรถ 1,501,667 1,501,667 
สิทธิการเช่าในงานระบบสาธารณูปโภค 2,192,501 2,192,501 
ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า 72,831 72,831 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 60,000 60,000 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 210,500                  119,557 

4,037,499 3,546,000               4.68 3,946,556 3,452,000               4.98                      

(พันบาท) (พันบาท)

31 มีนาคม 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2563

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน หมายเหตุ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 5
7. โครงการอาคารสาํนกังานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส

  ที่ตั้ง   ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าพื้นที่สาํนกังานพร้อมพื้นที่จอดรถ 3,385,368 3,385,368               
สิทธิการเช่าในงานระบบสาธารณูปโภค 2,631,134 2,631,134               
ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า 90,575 90,575                    
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 37 37                           
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 31,560                    6,270                      

6,138,674 5,704,000               7.54 6,113,384               5,704,000               8.23                      

8. โครงการอาคารสาํนกังานยนูิลีเวอร์ เฮา้ส์ 
  ที่ตั้ง   ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าพื้นที่สาํนกังานพร้อมพื้นที่จอดรถ 936,458 936,458                  
สิทธิการเช่าในงานระบบสาธารณูปโภค 712,350 712,350                  
ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า 24,522 24,522                    

1,673,330 1,347,000               1.78 1,673,330               1,347,000               1.94                      

9. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลมารีนา
  ที่ตั้ง   ถนนพทัยาสาย 2 ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี

สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมพื้นที่จอดรถ 1,941,067 -                          
สิทธิการเช่าในงานระบบสาธารณูปโภค 639,983 -                          
ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า 39,925 -                          
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 14,450 -                          

2,635,425 2,635,425               3.48 -                          -                          -                       

31 มีนาคม 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2563

(พันบาท) (พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
7



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน หมายเหตุ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 5

10. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ลาํปาง
  ที่ตั้ง   ถนนซุปเปอร์ไฮเวยส์าย ลาํปาง-งาว ตาํบลสวนดอก อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมพื้นที่จอดรถ 2,429,587 -                          
สิทธิการเช่าในงานระบบสาธารณูปโภค 771,889 -                          
ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า 48,053 -                          
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 10,682 -                          

3,260,211 3,260,211               4.31 -                          -                          -                       

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 76,414,060 74,616,507 98.58 70,293,316 68,269,714 98.45 

31 มีนาคม 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2563

(พันบาท) (พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
8



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ
หมายเหตุ วนัครบกาํหนด เงินตน้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน เงินตน้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 4

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
   กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 171,772 173,117                  171,772                  173,050                  

เงินฝากประจาํ
   ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ เมษายน 2564 300,000                  300,000                  300,000                  300,000                  

พนัธบตัร
   ธนาคารแห่งประเทศไทย มกราคม 2564 -                          -                          99,885                    99,996                    
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กุมภาพนัธ ์2564 -                          -                          499,485                  499,753                  
   ธนาคารแห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2564 598,574 598,577 -                          -                          
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,070,346 1,071,694 1.42 1,071,142 1,072,799 1.55                      

รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 77,484,406 75,688,201 100.00 71,364,458 69,342,513 100.00 

* เป็นราคาที่ยงัไม่ไดร้วมดอกเบี้ยคา้งรับ

(พันบาท) (พันบาท)

31 มีนาคม 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2563

**

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
9



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้
รายไดค้่าเช่าและบริการ 12 1,020,488 1,171,658 
รายไดด้อกเบ้ีย 12 747 2,894 
รายไดอ่ื้น 12 3,650 5,988 
รวมรายได้ 1,024,885               1,180,540 

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11, 12 39,567 35,036 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 11, 12 10,709 9,555 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11 1,147 1,035 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 310 191 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 11, 12 118,549 109,112 
ตน้ทุนเช่าและบริการ 12 55,028 44,468 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 12 24,024 33,839 
ตน้ทุนทางการเงิน 12 540,104 132,491 
รวมค่าใช้จ่าย 789,438                  365,727 

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 235,447                  814,813                  

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 4 630 171                         
รายการกาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 5 225,739 (14,069)                  
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน 226,369                  (13,898)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 461,816                  800,915 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
10



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 235,447               814,813               

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 226,369               (13,898)                

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 461,816               800,915               

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 13 -                       (898,266)              

การคืนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 10 (577,899)              -                       

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 10 6,577,810            -                       

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 10 (96,913)                -                       

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 6,364,814            (97,351)                

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 28,043,981          29,701,188          

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 34,408,795          29,603,837          

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหน่วยทรัสต์

หน่วยทรัสต ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม (หน่วย) 2,212,476,700 2,212,476,700

หน่วยทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม (หน่วย) 2,568,034,000 2,212,476,700

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
11



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 461,816 800,915              
ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน
   ใ ห้เป็นเงินสดสุทธิใ ช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน
รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 4 (630) (171)                    
รายการ (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 5 (225,739) 14,069                
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 4 (598,574) (845,000)             
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 4 600,000 780,012              
ซ้ือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 5 (6,032,299) (8,004,589)          
ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับเพิ่มข้ึน (219,190) (91,338)               
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนเพิ่มข้ึน (90,210) (378,187)             
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพิ่มข้ึน (6,298) (9,125)                 
สินทรัพยอ่ื์นลดลง 47,856 53,575                
เจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึน 8,100 33,627                
เจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 3,968 195                     
เจา้หน้ีภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายลดลง (701) (231)                    
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 131,174 19,687                
ค่าเช่ารับล่วงหนา้เพิ่มข้ึน (ลดลง) 14,226 (3,760)                 
เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าเพิ่มข้ึน 116,106 119,607              
หน้ีสินอ่ืนเพิ่มข้ึน 49,688 36,220                
ดอกเบ้ียรับ (747) (2,894)                 
รับดอกเบ้ีย 7 338                     
ตน้ทุนทางการเงิน 540,104 132,491              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (5,201,343) (7,344,559)

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
12



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มื 7 7,490,000           8,171,188           
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื (8,870,398)          -                      
ค่าธรรมเนียมการใหสิ้นเช่ือ 7 (250)                    (8,500)                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้กู ้ 3,500,000           -                      
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู ้ (2,700,000)          -                      
ค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหุน้กู ้ 8 (2,895)                 -                      
จ่ายดอกเบ้ีย (281,805)             (242,219)
การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 13 -                      (898,266)             
การคืนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 10 (577,899)             -                      
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 10 6,577,810           -                      
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 10 (96,913)               -                      
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (6,170) (5,960)                 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 5,031,480 7,016,243 

รายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (169,863) (328,316)
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,162,097           509,938              
รายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 992,234 181,622 

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
13



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

 14 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
4  เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
5  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
6  รายการเทียบเท่าเงินสด 
7  ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 
8  เงินกูย้มื 
9  หุน้กู ้
10  ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละขาดทุนสะสม 
11  ค่าใชจ่้าย 
12  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
13  การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์
14  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
15  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงาน 
16  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
17  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

     



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต”์) เป็นกองทรัสตท่ี์เกิดจากการ
แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) และรับโอนสินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ภาระผูกพนัจากกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตเ์ป็นประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยทรัสต ์ซ่ึงไม่มีการ
ก าหนดอายุโครงการ จดทะเบียนเป็นกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 
29,653.38 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 2,212,476,700 หน่วยทรัสต ์มูลค่าหน่วยละ 13.4028 บาท)  

 
บริษทั ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต์”) ท าหน้าท่ีดูแลจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ โดยมี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต ์บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) ท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 2 โครงการศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัล พระราม 3 โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ป่ินเกลา้ โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
โครงการศูนยก์ารค้าเซ็นทรัล พทัยา โครงการโรงแรมฮิลตนั พทัยา โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล มารีนา และ
โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ล าปาง ส่วนบริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ  ากดั (มหาชน) ท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยโ์ครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และบริษทั สเตอร์ลิง อีควิต้ี จ  ากดั ท าหน้าท่ีเป็น
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการอาคารส านกังานยนิูลีเวอร์ เฮา้ส์ 
 
กองทรัสตมี์วตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงินทุนและน าเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 
กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทุน (“สมาคม”) ก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทรัสตต์อ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทรัสตส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 
 
กองทรัสต์ไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผล
บังคบัใช้มาถือปฎิบัติก่อนวนัท่ีมีผลบังคบัใช้ ทั้ งน้ี การถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงิน 

 
(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีของกองทรัสต ์ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการ
ไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอน
นั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แมว้่าจะเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีน
ในระหว่างปี 2564 แต่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด โดยในเดือนเมษายน 2564 ไดเ้กิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ท าให้ส่วนงานราชการได้
ก าหนดให้มีการจ ากดัเวลาการเปิดให้บริการศูนยก์ารคา้ของกองทรัสตแ์ละปิดร้านคา้บางประเภทชัว่คราวในแต่ละ
สถานท่ีและในระยะเวลาท่ีขอ้ก าหนดของแต่ละจงัหวดัไดร้ะบุไว ้เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ สถานท่ีออกก าลงักาย 
ฟิตเนส เป็นตน้ 
 
กองทรัสต์ไดมี้การพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าในศูนยก์ารคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบ รายการดงักล่าวถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่าตาม TFRS 16 และตอ้งทยอยรับรู้ส่วนลดค่าเช่าตลอดอายุท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเช่าโดย 
วิธีเส้นตรง ทั้งน้ี กองทรัสต์ไดรั้บรู้รายไดค่้าเช่าจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 ดงัน้ี 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564     
    (ล้านบาท) 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
รายไดค่้าเช่าและบริการหลงัค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจริง    999 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าตาม TFRS 16    21 
รายไดค่้าเช่าและบริการภายหลงัปรับปรุงตาม TFRS 16    1,020 

     

ก าไรจากการลงทุนสุทธิก่อนปรับปรุงตาม TFRS 16    214 

ก าไรจากการลงทุนสุทธิภายหลงัปรับปรุงตาม TFRS 16    235 
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4 เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,073  902 
เพิ่มข้ึน 598  2,334 
จ าหน่าย (600)  (2,165) 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 1  2 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม/ 31 ธันวาคม 1,072  1,073 

 
5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

 
การลงทุนเพ่ิมเติมในเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 
 
เม่ือวนัท่ี 1 และ 2 มีนาคม 2563 กองทรัสตไ์ดล้งทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
และโครงการอาคารส านักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ตามล าดับ โดยกองทรัสต์ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพื่อรับโอน 
สิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพยท์ั้งสองโครงการจาก GLANDRT แลว้เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส  
 
-  เช่าพื้นท่ีส านกังานและพื้นท่ีจอดรถ เฉพาะพื้นท่ีส่วนส านกังาน 
 

-  เช่างานระบบสาธารณูปโภค เฉพาะพื้นท่ีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีส่วนส านกังาน 
 
-  ซ้ือเคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ 
 
-   สญัญาเช่าระยะเวลาคงเหลือ 27 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 18 เมษายน 2590 
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โครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร์ เฮ้าส์ 
 
-  เช่าพื้นท่ีส านกังาน และพื้นท่ีจอดรถ เฉพาะพื้นท่ีส่วนส านกังาน 
 
-  เช่างานระบบสาธารณูปโภค เฉพาะพื้นท่ีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีส่วนส านกังาน 
 
-   สญัญาเช่าระยะเวลาคงเหลือ 14 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2577  
 
ทั้งน้ีกองทรัสตไ์ดจ่้ายช าระเงินท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติมเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 7,780 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นของ
โครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส จ านวนเงิน 5,847 ลา้นบาท และโครงการอาคารส านกังานยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ จ านวนเงิน 1,583 ล้านบาท และจ่ายช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอีกเป็นจ านวนเงิน 350 ลา้นบาท ซ่ึงรายการดงักล่าวไดบ้นัทึกรวมเป็นเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์
 
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออาย)ุ 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ไดด้ าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นกบับริษทั เซ็นทรัลพฒันา 
พระราม 2 จ  ากดั โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2568 ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2598 กองทรัสต์
จะจ่ายช าระค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 25,394 ลา้นบาทในปี 2568 และไดว้างหลกัประกนั
การช าระค่าเช่าแก่บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ  ากดั แลว้ ในจ านวนเงิน 1,800 ลา้นบาทภายในระยะเวลาท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญา สัญญาเช่าสามารถต่ออายุต่อไปได้อีกตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงร่วมกัน โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 12 เดือน ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่า ทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่ามีดงัน้ี 
 

- เช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 2 ประกอบดว้ยอาคารศูนยก์ารคา้และพื้นท่ีจอด
รถยนตภ์ายในอาคาร 
 

- เช่างานระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารและส่ิงปลูกสร้างในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 2  
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

 20 

การลงทุนเพ่ิมเติมในเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2564 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 กองทรัสต์ได้ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นโครงการศูนยก์ารค้าเซ็นทรัล มารีนา และ
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล ล าปาง โดยกองทรัสต์ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพื่อรับโอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพยจ์ากบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากัด (มหาชน) และบริษทั เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากัด
ตามล าดบัแลว้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีนา 
 
-  เช่าพื้นท่ีอาคารศูนยก์ารคา้บางส่วน พื้นท่ีส่วนกลาง และพื้นท่ีจอดรถ 
 

-  เช่างานระบบสาธารณูปโภค  
 

-  ซ้ือเคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ 
 

-  สญัญาเช่าระยะเวลา 14 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2578 
 

โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล ล าปาง 
 

-  เช่าพื้นท่ีอาคารศูนยก์ารคา้บางส่วน พื้นท่ีส่วนกลาง และพื้นท่ีจอดรถ 
 

-  เช่างานระบบสาธารณูปโภค  
 
-  ซ้ือเคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ 
 

-   สญัญาเช่าระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2584 
 

ทั้งน้ีกองทรัสตไ์ดจ่้ายช าระเงินท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติมเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 5,808 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นของ
โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล มารีนา จ านวนเงิน 2,574 ลา้นบาท และโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ล าปาง จ านวนเงิน 
3,098 ลา้นบาท และจ่ายช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอีก
เป็นจ านวนเงิน 136 ลา้นบาท ทั้งน้ีกองทรัสต์ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอนและการบูรณะส าหรับ
โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ล าปาง เป็นจ านวนเงิน 88 ลา้นบาท ซ่ึงรายการดงักล่าวไดบ้นัทึกรวมเป็นเงินลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
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 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  68,270  44,472 
ซ้ือ -  2 
เพิ่มข้ึนจากการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย ์ 225  431 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี -  34 
การลงทุนเพิ่มเติมในเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 5,896  7,780 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  16,787 
จ าหน่าย -  (1) 
ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน -  (12) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 226  (1,223) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม 74,617  68,270 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด
โดยใช้อัตราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง ตามรายงานของผู ้ประเมินราคาอิสระท่ีประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

 
 ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลง          

ในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี   ส้ินสุดวนัท่ี 

โครงการ 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 (ล้านบาท) 

เซ็นทรัล พระราม 2 253  802 
เซ็นทรัล พระราม 3 (3)  417 
เซ็นทรัล ป่ินเกลา้ (1)  (999) 

เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (1)  (386) 
เซ็นทรัล พทัยา -  (149) 
โรงแรมฮิลตนั พทัยา 3  (173) 
อาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส (25)  (409) 
อาคารส านกังานยนิูลีเวอร์ เฮา้ส์ -  (326) 
รวม 226  (1,223) 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยต์ลอดจนปัจจยัน าเขา้ท่ีไม่สามารถสงัเกตไดซ่ึ้งมีนยัส าคญั 
 

ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคญั 
ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคญั 

และการวดัมูลค่ายุติธรรม 
• อตัราการเพิ่มข้ึนของค่าเช่าในตลาดท่ี
ประมาณการไว ้(ถวัเฉล่ีย 3.05% - 5.09% ) 

• อตัราการครอบครอง (ถวัเฉล่ีย 79% - 100%) 
• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงแลว้  (ถวัเฉล่ีย 

9% - 11%) 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะเพิ่มข้ึน (ลดลง) หาก 
• อตัราการเพิ่มข้ึนของค่าเช่าในตลาดท่ีประมาณการไวสู้งข้ึน 

(ลดลง) 
• อตัราการครอบครองเพิ่มข้ึน (ลดลง)  
• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงแลว้ต ่าลง (สูงข้ึน) 

 
6 รายการเทียบเท่าเงินสด 

 

กองทรัสตมี์รายละเอียดรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 
 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
   อตัราดอกเบ้ีย    อตัราดอกเบ้ีย 

 (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ) 
เงินฝากกระแสรายวนั        
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ 427  -  500  - 

        

เงินฝากออมทรัพย์        
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 432  0.100  581  0.125 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 55  0.100  12  0.050 
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 78  0.100  69  0.100 
รวม 992    1,162   
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7 ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 
  

31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ลูกหน้ีรายได ้

ค่าเช่าและ
บริการคา้งรับ 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 ลูกหน้ีรายได ้
ค่าเช่าและ

บริการคา้งรับ 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 39,098  -  31,688  - 
เกินก าหนดช าระ        
   1 - 90 วนั 207,399  223  206,135  136 
   91 - 180 วนั 157,759  38  57,643  52 
   181 - 360 วนั 29,157  16  27,211  100 
   มากกวา่ 360 วนั 49,791  108  25,375  171 
รวม 483,204  385  348,052  459 

รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน 380,448    296,484   
รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ 1,095    355   
รวม 864,747    644,891   
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่  
          จะเกิดข้ึน 

 
(385) 

    
(459) 

  

สุทธิ 864,362    644,432   
 

   โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการคา้งรับของกองทรัสตมี์ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วนั ถึง 30 วนั 
 

8 เงินกู้ยืม 
  

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
   2564  2563 
   (ล้านบาท) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินกลุ่มท่ี 1 
    - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 

   
5,757 

  
6,985 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินกลุ่มท่ี 2 
    - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 

   
1,387 

  
1,539 

รวม   7,144  8,524 
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 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   
 2564  2563   
สญัญาเงินกูย้มื จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดการจ่ายช าระคืน 
 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)  
เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินกลุ่มท่ี 1 
วงเงินท่ี ก 2,657  6,985 อตัราท่ีตกลงในสญัญา - ช าระเงินตน้งวดแรกภายในเดือน

มีนาคม 2564 และงวดถดัไป
ทุก 6 เดือน 

- ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินไตรมาสเร่ิม 
เดือนมิถุนายน 2563 

วงเงินท่ี ข 3,100  - อตัราท่ีตกลงในสญัญา - ช าระเงินตน้ทั้งหมดเม่ือครบ
ก าหนดภายในเดือนมีนาคม 
2565 

- ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินไตรมาสเร่ิม 
เดือนมีนาคม 2564 

เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินกลุ่มท่ี 2 
วงเงิน ก1 -  1,000 อตัราท่ีตกลงในสญัญา - ช าระเงินตน้ทั้งหมดเม่ือครบ

ก าหนดภายในเดือนมีนาคม 
2564 

- ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินไตรมาสเร่ิม
เดือนมิถุนายน 2563 

วงเงิน ก2 940  - อตัราท่ีตกลงในสญัญา - ช าระเงินตน้ทั้งหมดเม่ือครบ
ก าหนดภายในเดือนมีนาคม 
2565 

- ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินไตรมาสเร่ิม
เดือนมีนาคม 2564 

วงเงิน ก3 297  389 BIBORบวกอตัราท่ี 
   ตกลงในสญัญา 

- ตน้งวดแรกภายในเดือนมีนาคม 
2564 และงวดถดัไปทุก 6 เดือน 

- ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินไตรมาสนบั
จากวนัเร่ิมเดือนมิถุนายน 2563 
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 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   
 2564  2563   
สญัญาเงินกูย้มื จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดการจ่ายช าระคืน 
 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)  
วงเงิน ข 150  150 BIBORบวกอตัราท่ี 

   ตกลงในสญัญา 
- ช าระเงินตน้ทั้งหมดเม่ือครบ

ก าหนดภายในเดือนธนัวาคม 
2564 

- ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินไตรมาสนบั
จากวนัเร่ิมเดือนมีนาคม 2564 

รวม 7,144  8,524   

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ 1.35 - 1.79 ต่อปี 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  8,524  - 
บวก กูย้มืเพิ่มข้ึน  7,490  8,531 
หัก   จ่ายช าระคืนเงินกูย้มื  (8,870)  - 
หัก   ค่าธรรมเนียมการใหสิ้นเช่ือ  -  (9) 
  7,144 1 8,522 
บวก ค่าธรรมเนียมการใหสิ้นเช่ือตดัจ าหน่าย  -  2 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม  7,144  8,524 
 
ในระหว่างปี 2564 กองทรัสต์ไดเ้บิกถอนเงินกูย้ืมตามสัญญาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 เป็น
จ านวนเงิน 3,850 ลา้นบาท และ 940 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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นอกจากน้ีกองทรัสต์ได้ท าสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ในวงเงินกูร้ะยะสั้นเป็นจ านวน 2,700 ลา้น
บาท เพื่อจ่ายคืนเงินกูท่ี้ครบก าหนดในเดือนกุมภาพนัธ์และกองทรัสต์ได้ช าระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทรัสต์มีวงเงินยงัไม่ไดเ้บิกใชร้วมเป็นจ านวนเงิน 1,350 ลา้นบาท ทั้งน้ีในสัญญาเงิน
กูย้มืวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชด้งักลา่วจะใชใ้นการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยสิ์น 
 

เงินกูย้มื แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี 4,179  5,490 
ครบก าหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,965  1,078 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี -  1,956 
รวม 7,144  8,524 

 

9 หุ้นกู้ 
   

   วนัท่ีครบ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดไถ่ถอน 2564  2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2561 ไม่มีหลกัประกนั 2.70 17 ส.ค. 2564 2,650  2,645 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2561 ไม่มีหลกัประกนั 3.80 17 ส.ค. 2571 7,384  7,379 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2562 ไม่มีหลกัประกนั 2.54 8 ก.พ. 2564 -  2,695 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2562 ไม่มีหลกัประกนั 3.30 8 ก.พ. 2566 1,794  1,792 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2564 ไม่มีหลกัประกนั 1.50 31 มี.ค. 2567 1,998  - 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2564 ไม่มีหลกัประกนั 2.13 31 มี.ค. 2569 1,499  - 
รวม    15,325  14,511 

 

ทั้งน้ีหุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตระดบั “AA” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั และกองทรัสต์ไดน้ าหุ้นกู้
ดงักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตราสารหน้ีไทยแลว้ 
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รายการเคล่ือนไหวของหุน้กูส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 มีดงัน้ี 
  

2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,511  14,524 
บวก  ออกหุน้กู ้ 3,500  - 
หัก  ช าระคืนหุน้กู ้ (2,700)  - 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (3)  (17) 
 15,308  14,507 
บวก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูต้ดัจ าหน่าย 17  4 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม 15,325  14,511 

 
หุน้กู ้แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการไถ่ถอน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี 2,650  5,340 
ครบก าหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,291  1,792 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 7,384  7,379 
รวม 15,325  14,511 
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10 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์และขาดทุนสะสม 
 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่า 

หน่วยทรัสต ์
จ านวน
หน่วย 

  
จ านวนเงิน 

 มูลค่า 
หน่วยทรัสต ์

จ านวน 
หน่วย 

  
จ านวนเงิน 

 (บาท) (ล้านหน่วย / ล้านบาท)  (บาท) (ล้านหน่วย / ล้านบาท) 
ทุนจดทะเบียนและ 
  ทุนที่ได้รับจำก 
  ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 
 

        

หน่วยทรัสตต์น้ปี 12.9049 2,212  28,552  13.1149 2,212  29,016 
หัก การลดทุนหน่วยทรัสต ์ (0.2612) -  (578)  (0.2100) -  (464) 
บวก การเพ่ิมทุนหน่วยทรัสต ์  356  4,495   -  - 
หน่วยทรัสต์ปลายงวด / ปี  2,568  32,469   2,212  28,552 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการได้มีมติ
อนุมติัการจ่ายเงินให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมก่อนการเพิ่มทุนในรูปแบบของการลดทุน ส าหรับผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหน่วยละ 0.2612 บาท เป็นจ านวนเงิน 577.90 ลา้น
บาท โดยมีก าหนดการจ่ายเงินคืนจากการลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในเดือนมีนาคม 2564 ทั้ งน้ีการลดทุน
ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตั้งทรัสต ์

 
ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ด้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมจ านวน 355,557,300 
หน่วยทรัสต์ ในราคาเสนอขายหน่วยละ 18.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 6,577.81 ลา้นบาท ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพิ่มเติม และเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีกองทรัสตมี์ค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียจ านวน 96.91 ลา้นบาท 
ซ่ึงไดน้ ามาหักออกจากบญัชีส่วนเกินทุน ท าให้ในระหว่างปี 2564 กองทรัสต์ไดรั้บรู้ส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน
เพิ่มข้ึนจ านวนเงิน 1,985.34 ลา้นบาท 
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รายการเคล่ือนไหวของก าไร (ขาดทุน) สะสมระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (724)  468 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 235  815 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 1  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 226  (14) 
การแบ่งส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์ -  (898) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม  (262)  371 

 
11 ค่าใช้จ่าย 

 

(ก) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 
 

ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพยสิ์นรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) แต่ทั้ งน้ีจะไม่ 
นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาทต่อปี โดยทั้งน้ีค่าธรรมเนียมดงักล่าวมีอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี  

 

(ข) ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทรัสตจ์ะไดรั้บค่าธรรมเนียมทรัสตีจากกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 
ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) แต่ไม่นอ้ย
กวา่ 20 ลา้นบาทต่อปี  
 

(ค) ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค านวณเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.023 ต่อปีของเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต ์
แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี 
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(ง) ค่ำธรรมเนียมบริหำรอสังหำริมทรัพย์ 
 
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยจ์ะไดรั้บค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยจ์ากกองทรัสต ์โดยเรียก
เก็บจากกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนตามสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยท่ี์ท าข้ึนระหว่างกองทรัสตก์บัผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งสรุปไดด้งัน้ี 
 
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทรัสตไ์ดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 4 ของรายไดค่้า

เช่าและค่าบริการสุทธิของกองทรัสต ์ 
 

2. ค่านายหนา้จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทรัสต ์เม่ือมีการท าสัญญาเช่ากบั
ผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญาเช่า โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้น ๆ ในอตัราไม่เกิน
0.5 - 1.5 เดือน และไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าไดรั้บจากผูเ้ช่า ซ่ึงอตัราดงักล่าวข้ึนอยู่กบั
ประเภทและอายขุองสญัญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปีของมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนจากรายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ท่ีรับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ในแต่ละเดือน ซ่ึง
ค านวณ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน ทั้งน้ีไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทโรงแรม และ
ไม่รวมมูลค่าอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออาย)ุ 

 

4. ค่าธรรมเนียมพิ เศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้สุทธิจาก
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงหมายถึงรายไดท้ั้งหมดท่ีกองทรัสตไ์ดรั้บจากอสังหาริมทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนและค่าใชจ่้าย
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย ์

 

5. ค่าธรรมเนียมการซ้ือและขายอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์ ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มีการลงทุนเพิ่ม และได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าการขาย
อสงัหาริมทรัพยอ์อกจากกองทรัสต ์ 

 

6. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานดา้นการปรับปรุง และ/หรือพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์ในอตัรา 
ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าตน้ทุนในการปรับปรุงและ/หรือพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์ทั้งน้ีตน้ทุน
การปรับปรุงและ/หรือพฒันาดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนในการซ้ือพื้นท่ีซ่ึงจะไดท้ าการปรับปรุงและ/หรือพฒันา
คืนจากผูเ้ช่ารายเดิมดว้ย แต่ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการออกแบบ ค่าท่ีปรึกษาหรือค่าธรรมเนียมวิชาชีพอ่ืน ๆ 
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12 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักองทรัสตใ์นระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
 สัญชาต ิ   
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา 
 จ ากดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ ซ่ึงถือ 
 หน่วยทรัสตร้์อยละ 25.77 ของ
 หน่วยทรัสตท่ี์ออกและช าระแลว้
 (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 26.69) 
- เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 

- ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
- รับค่าธรรมเนียมบริหาร 
 อสงัหาริมทรัพยจ์าก
 กองทรัสต ์
- เป็นผูใ้หเ้ช่าทรัพยสิ์นท่ี 
 กองทรัสตล์งทุนเพิ่มเติม 
 

บริษทั ซีพีเอน็ โคราช 
 จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต ์ร้อยละ 4.51 
 ของ หน่วยทรัสตท่ี์ออกและช าระ          
     แลว้ 
 

- 

บริษทั ซีพีเอน็ รีท 
 แมเนจเมนท ์จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์
- เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเซ็นทรัล
 พฒันา จ ากดั (มหาชน) 

- ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
- รับค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 จากกองทรัสต ์
 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ  
 กองทุน ไทยพาณิชย ์
 จ ากดั 
  

ประเทศไทย - เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ 
     กองทรัสต ์ 

- รับค่าธรรมเนียมผูดู้แล 
      ผลประโยชน์จากกองทรัสต ์ 

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ 
 จ ากดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั
 หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
 ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
- ใหบ้ริการเงินฝากธนาคาร 
- รับค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู ้
  

บริษทั หลกัทรัพย ์ 
 ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของธนาคาร 
    ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

- ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
 สัญชาต ิ   
บริษทั เซ็นทรัล 
 พระราม 2 จ  ากดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั   

- ท าสัญญาใหเ้ช่าระบบบ าบดั 
 น ้าเสียแก่กองทรัสต ์
- ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
  

บริษทั เซ็นทรัล  
 พระราม 3 จ  ากดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 
  

- ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ  

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา  
 เชียงใหม่ จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 
 

- ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
 

บริษทั ซีพีเอน็ พทัยา  
 จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 
 

- ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
- เป็นผูใ้หเ้ช่าทรัพยสิ์นท่ี 
 กองทรัสตล์งทุนเพิ่มเติม 
 

บริษทั ซีพีเอน็ พทัยา 
 โฮเทล จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 
 

- ท าสญัญาเช่าช่วงอาคารและ 
 งานระบบ และสญัญาเช่า 
 สงัหาริมทรัพยก์บักองทรัสต ์
 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา 
    ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 
 

- ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
- เป็นผูใ้หเ้ช่าทรัพยสิ์นท่ี 
 กองทรัสตล์งทุนเพิ่มเติม 
 

บริษทั แกรนด ์คาแนล    
    แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
- เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 
 

- รับค่าธรรมเนียมบริหาร              
     อสงัหาริมทรัพยจ์าก 
     กองทรัสต ์
- ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
 สัญชาต ิ   
บริษทั สเตอร์ลิง อีควิต้ี 
    จ  ากดั 

ประเทศไทย - เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
- เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 
 

- รับค่าธรรมเนียมบริหาร              
     อสงัหาริมทรัพยจ์าก 
     กองทรัสต ์

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์
อาคารส านกังาน       
จีแลนด ์
(อยู่ระหว่างช าระ
บัญชี) 

 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัร่วมของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 

- เป็นผูโ้อนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล ประเทศไทย - มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจ 
 ควบคุมร่วมกนักบับริษทั เซ็นทรัล 
 พฒันา จ ากดั (มหาชน) 

- ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
 

 
รำยกำรที่ส ำคญักบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   งวดสามเดือน 

ส ำหรับงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม     2564  2563 

   (พันบาท) 

รำยได้        
รายไดค่้าเช่าและบริการ        

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย     76,080  83,468 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย     11,594  14,427 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน)     570  - 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล     68,190  134,953 

รวม     156,434  232,848 
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รำยกำรที่ส ำคญักบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   งวดสามเดือน 

ส ำหรับงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม     2564  2563 

   (พันบาท) 
รายไดด้อกเบ้ีย        

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     370  228 
        

รายไดอ่ื้น        
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย     2  8 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล     11  51 

รวม     13  59 
        

ค่ำใช้จ่ำย        
ค่าธรรมเนียมการจดัการ        

บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั     39,567  35,036 
        

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์        
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั     10,709  9,555 
        

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์        
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย     109,846  106,420 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน)     5,580  1,855 
บริษทั สเตอร์ลิง อีควิต้ี จ  ากดั     3,123  837 

รวม     118,549  109,112 

        

ตน้ทุนเช่าและบริการ        
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย     15,994  27,138 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน)     11,633  - 
บริษทั สเตอร์ลิง อีควิต้ี จ  ากดั     2,386  - 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล     24  845 

รวม     30,037  27,983 
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รำยกำรที่ส ำคญักบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   งวดสามเดือน 

ส ำหรับงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม     2564  2563 

   (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย     3,204  3,608 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล     82  202 

รวม     3,286  3,810 

        
ตน้ทุนทางการเงิน        

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     91  125 

 
ยอดคงเหลือกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที่  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

  (พันบาท) 

เงินลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ตำมมูลค่ำยตุิธรรม     
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     
อาคารส านกังาน จีแลนด ์(อยู่ระหว่างช าระบัญชี)  7,051,000  7,051,000 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  2,635,425  - 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  3,260,211  - 

รวม  12,946,636  7,051,000 

     

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  432,193  580,840 

     

ลูกหน้ีรำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรค้ำงรับ     
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  322,598  222,286 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   878  5,917 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน)  651  443 
บริษทั สเตอร์ลิง อีควิต้ี จ  ากดั  212  336 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  74,216  73,124 

รวม  398,555  302,106 
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ยอดคงเหลือกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที่  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

  (พันบาท) 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  86,317  108,715 
บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั  27,823  26,116 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน)  35,619  10,455 
บริษทั สเตอร์ลิง อีควิต้ี จ  ากดั  3,313  3,899 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  5  110 

รวม  153,077  149,295 

     

เจ้ำหน้ีอื่น     
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั  7,515  7,091 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  26  274 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  130  130 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  6,067  7,334 

รวม  13,738  14,829 

     

เงินมัดจ ำรับจำกผู้เช่ำ     
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  31,493  26,866 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  21,568  18,456 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน)  -  3,049 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  74,202  138,517 

รวม  127,263  186,888 

     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ     
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ  ากดั  18,094,621  17,727,116 
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ยอดคงเหลือกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที่  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

  (พันบาท) 

หน้ีสินอื่น     
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  7,824  6,262 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  1,915  1,910 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน)  81  77 
บริษทั สเตอร์ลิง อีควิต้ี จ  ากดั  20  29 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  16,833  17,656 

รวม  26,673  25,934 

 
13 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 
ในระหวา่งงวดกองทรัสตไ์ดมี้การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตด์งัน้ี 
 
วนัประกาศจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบระยะเวลา อตัราต่อหน่วย 31 มีนาคม 2563 

  (บาท/หน่วย) (ล้านบาท) 
21 กมุภาพนัธ์ 2563 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 0.4060 898 

  
14 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 

กองทรัสตไ์ดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคาร เป็นจ านวน 7,231 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 22.62 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด  
(31 มนีาคม 2563: จ านวน 9,325 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 31.42 ต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ระหว่างงวด) 

 
15 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 
 

กองทรัสต์ด าเนินธุรกิจในส่วนงานด าเนินงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
หลกัทรัพยใ์นส่วนงานด าเนินงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย โดยมีจงัหวะการรับรู้รายไดต้ลอด
ช่วงเวลาหน่ึง 
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16 ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัและวธิีวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
 
 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564        
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
    ตามมูลค่ายติุธรรม 

 
- 

  
- 

  
74,617 

  
74,617 

เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 

    ก าไรหรือขาดทุน 

 
- 

  
1,072 

  
- 

  
1,072 

        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563        
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
    ตามมูลค่ายติุธรรม 

 
- 

  
- 

  
68,270 

  
68,270 

เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 

    ก าไรหรือขาดทุน 

 
- 

  
1,073 

  
- 

  
1,073 

 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการ
อา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุน
จากขอ้มูลท่ีสังเกตได้จะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบด้วยตราสารหน้ีภาคเอกชนและ
รัฐบาลท่ีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุน 
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายุติธรรมท่ีถูกจัดประเภทในระดบัท่ี 3 มีขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีไม่
สามารถสงัเกตได ้

 
17 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการไดมี้มติ
อนุมติัการลดทุนของกองทรัสต ์โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสตห์น่วยละ 0.2006 บาท เป็นจ านวนเงิน 515.15 ลา้น
บาท โดยมีก าหนดการจ่ายเงินคืนจากการลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งน้ีการลดทุน
ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตั้งทรัสต ์
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