
 

ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท       
คําอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 
ผลการดําเนนิงานไตรมาส 2 ปี 2562 

จัดทําโดย บรษัิท ซพีเีอ็น รที แมเนจเมนท ์จํากดั  หนา้ที, 1 จาก 7 

ทรัสตเ์พื,อการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท (“CPNREIT”) จัดตั >งขึ>นจากการแปลงสภาพ
จากกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท (“CPNRF”) เมื,อวนัที, 1 ธันวาคม 2560 และไดล้งทนุ
เพิ,มเตมิในสทิธกิารเชา่เซ็นทรัลเฟสตวิัล พัทยา บชี และโรงแรมฮลิตัน พัทยา เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี สิ>นสดุ
วันที, 31 สงิหาคม 2580 และหน่วยทรัสต ์CPNREIT ไดเ้ขา้ซื>อขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นครั>ง
แรกเมื,อวนัที, 14 ธันวาคม 2560 เป็นตน้มา  ปัจจบุนั CPNREIT มกีารลงทนุในสทิธกิารเชา่ศนูยก์ารคา้ 5 แหง่ ไดแ้ก ่
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ,นเกลา้ เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ แอร์
พอร์ต และเซ็นทรัลเฟสตวิัล พัทยา บชี พื>นที,ใหเ้ชา่รวม 213,980 ตร.ม. อาคารสํานักงาน 2 แห่ง คอื เซ็นทรัล
พลาซา ปิ,นเกลา้ ทาวเวอร ์เอ และทาวเวอร ์บ ีพื>นที,ใหเ้ชา่รวม 34,320 ตร.ม. และโรงแรมฮลิตนั พัทยา 

ภาพรวมเศรษฐกจิและผลการดําเนนิงาน 

ภาวะเศรษฐกจิไทยในไตรมาส 2 ปี 2562 ชะลอตัวลง โดยมีปัจจัยหลักจากอุปสงคต์่างประเทศเป็นสําคัญ การ
สง่ออกสนิคา้หดตวัตอ่เนื,องเป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิคูค่า้และปรมิาณการคา้โลกที,ชะลอลงจากมาตรการกดีกันทาง
การคา้ที,รุนแรงขึ>น โดยเฉพาะระหวา่งสหรัฐฯ และจนี ภาคการทอ่งเที,ยวขยายตัวเล็กนอ้ยจากนักทอ่งเที,ยวอนิเดยี
เป็นหลกั ขณะที,นักทอ่งเที,ยวจนียังหดตัวตอ่เนื,อง และการทอ่งเที,ยวมแีนวโนม้ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกจิโลกและ
การแข่งขันจากประเทศภูมภิาคที,รุนแรงขึ>น อย่างไรก็ตาม อุปสงคใ์นประเทศโดยรวมยังขยายตัวได ้แต่มทีศิทาง
ชะลอลงเชน่กัน การบรโิภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงในเกอืบทกุหมวด ยกเวน้หมวดสนิคา้ไม่คงทน และการใช ้
จา่ยภาครัฐมแีนวโนม้ขยายตัวตํ,ากวา่ที,ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ประเมนิไวเ้นื,องจากการประกาศใช ้พ.ร.บ. 
งบประมาณฯ ปี 2563 ที,คาดวา่จะลา่ชา้  

เหตุการณ์สําคญัในไตรมาส 2 ปี 2562 

• CPNREIT ประกาศจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยสําหรับผลการดําเนนิงานระหวา่งวนัที, 1 มกราคม 2562 – 31 มนีาคม 
2562 จํานวน 0.4055 บาทตอ่หน่วย ซึ,งกําหนดจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยในวนัที, 11 มถินุายน 2562 

• วันที, 25 มิถุนายน 2562 ทริสเรทติ>งคงอันดับเครดติองค์กรและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มีหลักประกัน ของ 
CPNREIT ที,ระดบั “AA” และแนวโนม้อนัดบัเครดติ “คงที,” โดยสะทอ้นถงึสนิทรัพยท์ี,มคีณุภาพสงู สรา้งกระแส
เงนิสดที,สมํ,าเสมอจากรายไดค้า่เชา่และบรกิาร อกีทั >งนโยบายทางการเงนิที,ระมัดระวงั ตลอดจนโอกาสในการ
เตบิโตในอนาคตของ CPNREIT ที,ไดรั้บการสนับสนุนสนิทรัพยท์ี,เขา้ลงทนุจาก บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะ
ผูส้นับสนุน 

ภาพรวมธุรกจิ 

ณ สิ>นไตรมาส 2 ปี 2562 อัตราการเชา่พื>นที,เฉลี,ยของศนูยก์ารคา้และอาคารสํานักงานของ CPNREIT อยู่ที,รอ้ยละ 
95.3 เพิ,มขึ>นจากรอ้ยละ 94.8 ณ สิ>นไตรมาสกอ่นหนา้ โดยสนิทรัพยท์ี,มอีัตราการเชา่พื>นที,เพิ,มขึ>น ไดแ้ก ่เซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3 (รอ้ยละ 97.0) เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (รอ้ยละ 95.5) เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 
(รอ้ยละ 94.9) และอาคารสํานักงานปิ,นเกลา้ ทาวเวอร ์เอ และทาวเวอร ์บ ี(รอ้ยละ 90.2) ขณะที,เซ็นทรัลเฟสตวิลั 
พัทยา บชี มอีัตราการเชา่พื>นที,คงที,ที,รอ้ยละ 98.4 และเซ็นทรัลพลาซา ปิ,นเกลา้ มอีัตราการเชา่พื>นที,ลดลงเป็น   
รอ้ยละ 96.5 เนื,องจากอยู่ในชว่งการตกแต่งรา้นคา้ของผูเ้ชา่รายใหม่ที,มาแทนผูเ้ชา่รายเดมิที,หมดสัญญาการเชา่ 
สําหรับอัตราการเขา้พักเฉลี,ยของโรงแรมฮลิตัน พัทยา ในไตรมาส 2 ปี 2562 เทา่กับรอ้ยละ 90.3 ลดลงเล็กนอ้ย
จากไตรมาสกอ่นหนา้เนื,องจากเป็นชว่งนอกฤดกูาลทอ่งเที,ยว 

การเปลี
ยนแปลงนโยบายบญัชใีนปี 2562 

CPNREIT ไดนํ้ามาตรฐานการบัญชฉีบับที, 17 เรื,องสญัญาเชา่ ที,ระบวุา่ “ผูใ้หเ้ชา่รับรูร้ายไดค้า่เชา่จากสญัญาเชา่
ดําเนนิงานโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่” มาใชก้ับการรับรูร้ายไดค้า่เชา่แบบคงที,สําหรับระยะเวลาสญัญา 9 
ปีที,กําหนดในสัญญาเชา่ชว่งของโรงแรมฮลิตัน พัทยา ดังนั>น ตั >งแต่ไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นตน้ไป รายไดค้่าเชา่
แบบคงที,จะรับรูโ้ดยวธิเีสน้ตรง และรายไดค้า่เชา่แบบคงที,ที,บันทกึในปี 2561 จะถูกปรับปรุงดว้ยจํานวนเทา่กันทุก
ไตรมาสตลอดปี 2562 ดังนั>น รายไดค้่าเชา่และบรกิารจะไดรั้บผลกระทบเชงิบวกในปี 2562 เปรียบเทยีบกับในปี 
2561 
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ผลการดําเนนิงานไตรมาส 2 ปี 2562 

รายได ้

ไตรมาส 2 ปี 2562 CPNREIT มีรายไดร้วม 1,275.6 ลา้นบาท เพิ,มขึ>น 44.1     
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.6 จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน โดยรายไดค้่าเชา่และ
คา่บรกิารมจํีานวน 1,228.7 ลา้นบาท เพิ,มขึ>นรอ้ยละ 5.7 จากไตรมาสเดยีวกันของ
ปีกอ่น เป็นผลจากผลการดําเนินงานที,ดขีองเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ภายหลัง
การปรับปรุงแลว้เสร็จในปี 2561 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรัลเฟสตวิลั 
พัทยา บีช มีอัตราการเช่าพื>นที,เพิ,มขึ>น และการปรับขึ>นค่าเช่าไดต้ามสัญญา 
นอกจากนี> รายไดค้า่เชา่คงที,ในสว่นของโรงแรมฮลิตัน พัทยา เพิ,มขึ>นตามสัญญา 
อกีทั >งการเปลี,ยนแปลงนโยบายบัญชใีนการรับรูร้ายไดค้่าเช่าแบบคงที,ช่วยเพิ,ม
อตัราการเตบิโตของรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 1.1 หรอืเทา่กบั 14.1 ลา้นบาท ซึ,งเป็น
รายการปรับปรุงที,ไมใ่ชเ่งนิสดสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และไตรมาส 2 ปี 2562 

รายไดอ้ื,นลดลง 21.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 32.3 เป็นผลจากการรับรูร้ายไดภ้าษี
โรงเรอืนและรายไดค้่าเบี>ยประกัน การลดลงของรายไดภ้าษีโรงเรือนเนื,องจาก 1) 
การเรียกเก็บรายไดภ้าษีโรงเรือนจากรา้นคา้คนละชว่งเวลา โดยในปี 2561 เรียก
เก็บเดอืนเมษายน แตใ่นปี 2562 เรยีกเก็บในเดอืนมนีาคม และ 2) การปรับปรุงสว่น
ตา่งที,เกดิจากคา่ใชจ้่ายภาษีโรงเรอืนที,จ่ายจรงิกับสว่นที,บนัทกึเป็นรายไดค้า้งรับใน
ชว่งเวลานั>น ๆ และดอกเบี>ยรับลดลง 0.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.6 ตามเงนิสด
และเงนิฝากธนาคารที,ลดลง 

เทยีบกับไตรมาส 1 ปี 2562 รายไดร้วมลดลง 37.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.8 เป็น
ผลจากการลดลงของรายไดอ้ื,น 36.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 44.3 จากการรับรู ้
รายไดภ้าษีโรงเรอืนที,เกดิจากสว่นตา่งระหวา่งรายไดท้ี,เกดิขึ>นจรงิกับที,ประมาณการ
ไว ้ขณะที,รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิารคงที,และดอกเบี>ยรับเพิ,มขึ>นเล็กนอ้ยตามเงนิ
สดและเงนิฝากธนาคารที,เพิ,มขึ>น  

คา่ใชจ้า่ย 

ไตรมาส 2 ปี 2562 CPNREIT มคีา่ใชจ้่ายรวม 340.3 ลา้นบาท เพิ,มขึ>น 23.2 ลา้น
บาท หรือรอ้ยละ 7.3 จากไตรมาส 2 ปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการเพิ,มขึ>นของ
ดอกเบี>ยจ่าย 34.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 38.6 จากการออกหุน้กูร้ะยะยาวที,มอีัตรา
ดอกเบี>ยสงูขึ>นเพื,อจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั >นที,มอีตัราดอกเบี>ยตํ,ากวา่  

ขณะที,ค่าใชจ้่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์จํานวน 173.9 ลา้นบาท ลดลง    
รอ้ยละ 6.2 เมื,อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึ,งประกอบดว้ย ตน้ทุนเช่าและ
บรกิาร 32.6 ลา้นบาท ลดลง 4.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.5 จากคา่ใชจ้่ายในการ
ซอ่มแซมและบํารุงรักษาที,ลดลง คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรัพย ์114.0 ลา้น
บาท ลดลง 11.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.8 เป็นผลจากคา่นายหนา้การจัดหาผูเ้ชา่
และบริการที,ลดลงตามปริมาณการต่อสัญญาเช่าและสัญญาเช่าใหม่ที,ลดลงใน
เกอืบทกุศนูยก์ารคา้ยกเวน้เซ็นทรัลพลาซา ปิ,นเกลา้ ขณะที,คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร
จํานวน 27.2 ลา้นบาท เพิ,มขึ>นรอ้ยละ 15.3 จากค่าใชจ้่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
และการตลาดตามปรมิาณการจัดกจิกรรมที,เพิ,มขึ>น 

นอกจากนี> ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทรัสต์จํานวน 44.1      
ลา้นบาท เกือบจะไม่เปลี,ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ,งประกอบดว้ย
คา่ธรรมเนยีมการจัดการและคา่ธรรมเนยีมทรัสต ีซึ,งเป็นไปตามมลูคา่ทรัพยส์นิรวม 

  

รายไดร้วม 1,275.6 ลา้น
บ า ท  เ พิ, ม ขึ> น ร ้อ ย ล ะ 
3 . 6yoy จาก เ ซ็นท รัล
พ ล า ซ า  พ ร ะ ร า ม  3 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 
2 และเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บชี 

ค่าใช จ้่ ายรวม 340 .3 
ลา้นบาท เพิ,มขึ>นรอ้ยละ 
7.3yoy จากดอกเบี>ยจา่ย 
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เทยีบกับไตรมาส 1 ปี 2562 ค่าใชจ้่ายรวมลดลง 12.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.5 
โดยเป็นการลดลงของคา่ใชจ้า่ยทกุประเภท ไดแ้ก ่ 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารอสงัหารมิทรัพยล์ดลงรอ้ยละ 2.6 จากคา่ธรรมเนียมบรหิาร
อสังหารมิทรัพยล์ดลง 9.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.6 จากค่านายหนา้การจัดหาผู ้
เชา่และบรกิารที,ลดลง ตามปรมิาณการตอ่สญัญาเชา่และสญัญาเชา่ใหม่ที,ลดลงใน
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ และเซ็นทรัลเฟส
ตวิัล พัทยา บชี ขณะที,ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ,มขึ>นรอ้ยละ 14.3 ตามปริมาณ
กจิกรรมการตลาด และตน้ทุนเชา่และบรกิารเพิ,มขึ>นรอ้ยละ 4.6 จากค่าใชจ้่ายใน
การซอ่มแซมปรับปรุงที,ทยอยทําในระหวา่งปี 

ดอกเบี>ยจ่ายลดลง 7.4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.7 เนื,องจากในไตรมาส 1 ปี 2562 
มกีารบนัทกึคา่ใชจ้า่ยและคา่ธรรมเนยีมสาํหรับการชําระคนืเงนิกูก้อ่นกําหนด  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ

ไตรมาส 2 ปี 2562 กองทรัสตม์รีายไดจ้ากการลงทนุสทุธทิั >งสิ>น 935.3 ลา้นบาท 
เพิ,มขึ>น 20.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.3 จาก 914.4 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 
2561 เป็นผลจากผลการดําเนนิงานที,ดใีนทกุโครงการ โดยเฉพาะเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 ภายหลังการปรับปรุงแลว้เสร็จ และการบริหารจัดการตน้ทุนและ
คา่ใชจ้า่ยอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เทยีบกับไตรมาส 1 ปี 2562 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธลิดลง 24.9 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 2.6 เป็นผลจากการลดลงของรายไดซ้ึ,งสว่นใหญ่เป็นการลดลงของรายได ้
ภาษีโรงเรอืนที,ที,เกดิจากสว่นตา่งระหวา่งรายไดท้ี,เกดิขึ>นจรงิกบัที,ประมาณการไว ้ 

หากพจิารณาผลการดําเนนิงานครึ,งปีแรกของปี 2562 เทยีบกับปี 2561 กองทรัสต์
มีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,895.5 ลา้นบาท เพิ,มขึ>นรอ้ยละ 7.0 เป็นผลจาก
รายไดจ้ากอสังหาริมทรัพย์และรายไดอ้ื,นๆ เพิ,มขึ>นตามอัตราการเช่าพื>นที,ใน
ระดับสูงและอัตราค่าเช่าที,เพิ,มขึ>น ประกอบกับการบริหารจัดการตน้ทุนและ
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

ความสามารถในการทํากําไร 

อัตราสว่นรายไดจ้ากอสงัหารมิทรัพยส์ทุธใินไตรมาส 2 ปี 2562 อยู่ที,รอ้ยละ 86.4 
เพิ,มขึ>นรอ้ยละ 1.4 จากไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิ,มขึ>นของรายได ้
จากอสังหาริมทรัพย์รอ้ยละ 3.6 และค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงรอ้ยละ 5.8 
สําหรับอัตราส่วนรายไดจ้ากการลงทุนสุทธอิยู่ที,รอ้ยละ 73.4 ลดลงเล็กนอ้ยจาก
รอ้ยละ 74.3 ในไตรมาส 2 ปี 2561 เนื,องจากรายไดจ้ากอสงัหารมิทรัพยเ์พิ,มขึ>นใน
อตัราที,นอ้ยกวา่คา่ใชจ้่ายที,เพิ,มขึ>นซึ,งสว่นใหญม่าจากคา่ใชจ้่ายดอกเบี>ย 

เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 อัตราส่วนรายไดจ้ากอสังหาริมทรัพย์สุทธิและ
อตัราสว่นรายไดจ้ากการลงทนุสทุธใิกลเ้คยีงระดับเดมิ 

  

อัตราส่วนรายได จ้ าก
อสังหาริมทรัพย์สุทธิอยู่
ที, ร ้อ ย ล ะ  86.4 แ ล ะ
อัตราสว่นรายไดจ้ากการ
ลทุนสุทธิเท่ากับรอ้ยละ 
73.4  
 

รายไดจ้ากการลงทุน
สุทธิทั >งสิ>น 935.3 ลา้น
บ า ท  เ พิ, ม ขึ>น ร ้อ ย ล ะ 
2.3yoy  



 

ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท       
คําอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 
ผลการดําเนนิงานไตรมาส 2 ปี 2562 

จัดทําโดย บรษัิท ซพีเีอ็น รที แมเนจเมนท ์จํากดั  หนา้ที, 4 จาก 7 

 

การเปลี
ยนแปลงในงบดุล 

ณ วันที, 30 มถิุนายน 2562 CPNREIT มสีนิทรัพยร์วม 46,955.0 ลา้นบาท เพิ,มขึ>น
31.4 ลา้นบาท จากสนิทรัพยร์วม ณ วนัที, 31 มนีาคม 2562 เป็นผลจากการเพิ,มขึ>น
ของสนิทรัพย์อื,น ไดแ้ก่ การบันทกึรายไดภ้าษีโรงเรือนและรายไดค้่าเบี>ยประกัน
คา้งรับ  

สนิทรัพย์สุทธิ ณ วันที, 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 30,022.7 ลา้นบาท คดิเป็น
สนิทรัพย์สุทธิ 13.5697 บาทต่อหน่วย เพิ,มขึ>นจาก 13.5627 บาทต่อหน่วย ณ 
วนัที, 31 มนีาคม 2562 

การจา่ยประโยชนต์อบแทนใหผู้ถ้อืหนว่ยทรสัต ์

CPNREIT ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรัสตส์ําหรับไตรมาส 2 ปี 
2562 เป็นจํานวน 897.16 ลา้นบาท หรอื 0.4055 บาทตอ่หน่วย โดย CPNREIT จะ
ขึ>นเครื,องหมาย XD ในวันที, 21 สงิหาคม 2562 กําหนดวันปิดสมุดทะเบยีนในวันที, 
23 สงิหาคม 2562 และจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้ ือหน่วยทรัสต์ในวันที, 6 
กนัยายน 2562 

  

สนิทรัพย์รวม 46,955.0 
ลา้นบาท เพิ,มขึ>น 31.4 
ลา้นบาท จากสิ>นเดือน
มนีาคม 2562 



 

ทรสัตเ์พื
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สรุปขอ้มูลทางการเงนิ 

ตารางที, 1: งบกําไรขาดทนุ  

 

 

ตารางที, 2: งบดลุ  

 

ท ี
มา: 1) งบการเงนิระหวา่งกาลสําหรับงวดสามเดอืน  2) งบการเงนิสําหรับรอบปีบญัช ี

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2  เปลี
ยน 
แปลง

ไตรมาส 1  เปลี
ยน 
แปลง

ครึ
งแรก ครึ
งแรก  เปลี
ยน 
แปลง

ปี 2562 ปี 2561 YoY ปี 2562 QoQ ปี 2562 ปี 2561 YoY
รายไดจ้ากอสังหารมิทรัพย์ 1,274.6  1,230.4  3.6% 1,312.1  (2.9%) 2,586.7   2,413.9     7.2%

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิาร 1,228.7  1,162.6  5.7% 1,229.8  (0.1%) 2,458.5    2,312.7     6.3%
รายไดอ้ ื,น 45.9  67.8  (32.3%) 82.4  (44.3%) 128.2      101.2        26.8%

ดอกเบี>ยรับ 1.0  1.2  (11.6%) 0.7  55.2% 1.7         2.1           (19.2%)
รวมรายได้ 1,275.6  1,231.5  3.6% 1,312.8  (2.8%) 2,588.4 2,415.9   7.1%
ค่าใชจ่้ายในการบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 173.9  185.4  (6.2%) 178.4  (2.6%) 352.3      383.0       (8.0%)

ตน้ทุนเช่าและบรกิาร 32.6  36.8  (11.5%) 31.2  4.6% 63.8        68.0          (6.2%)
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 27.2  23.6  15.3% 23.8  14.3% 51.0        53.4          (4.5%)
ค่าธรรมเนยีมบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 114.0  125.0  (8.8%) 123.5  (7.6%) 237.5      261.6        (9.2%)

ดอกเบี>ยจ่าย 122.4  88.3  38.6% 129.7  (5.7%) 252.1      175.6        43.6%
ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายในการบรหิารกองทรัสต์ 44.1  43.4  1.7% 44.4  (0.7%) 88.6        86.0          2.9%
รวมคา่ใชจ้า่ย 340.3  317.1  7.3% 352.6  (3.5%) 693.0     644.6       7.5%
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 935.3  914.4  2.3% 960.2  (2.6%) 1,895.5 1,771.3   7.0%

(8.2) (0.3) (2,412%) (0.1) (13,977.6%) (8.2) (2.0) (317.4%)

(14.6) 341.0  (104.3%) (26.9) 45.9% (41.5) 316.6  (113.1%)

กําไรที
สามารถนํามาปันส่วนแบง่กําไร 935.3  914.4  2.3% 960.2  (2.6%) 1,895.5 1,771.3   7.0%
เงนิปันส่วนแบง่กําไร 897.2  897.2       0.0% 897.2  0.0% 1,794.3 1,736.8 3.3%
เงนิปันส่วนแบง่กําไรตอ่หนว่ย (บาท) 0.4055  0.4055    0.0% 0.4055  0.0% 0.8 0.8 3.3%
อัตราส่วนรายไดจ้ากอสังหารมิทรัพย์สุทธิ 86.4% 84.9% 0.0  86.4% 0.0% 86.4% 84.1% 0.0  
อัตราส่วนรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 73.4% 74.3% (0.9%) 73.2% 0.2% 73.3% 73.4% (0.1%)

หนว่ย: ล้านบาท

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธทิ ี,เกดิขึ>นจากการ
เปลี,ยนแปลงในมูลค่าของเงนิลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธทิ ี,ยังไม่เกดิขึ>นจากการ
เปลี,ยนแปลงในมูลค่าของเงนิลงทุน

ล้านบาท 30 ม.ิย. 61 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 61 31 ม.ีค. 62 30 ม.ิย. 62

เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 6,997.0  6,900.0  6,962.0  6,962.0  6,962.0  
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 10,525.0  10,662.0  10,698.0  10,698.0  10,698.0  
เซ็นทรัลพลาซา ปิ,นเกลา้และปิ,นเกลา้ทาวเวอร์ 5,778.0  5,721.0  5,678.0  5,678.0  5,678.0  
เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่  แอรพ์อรต์ 10,653.0  10,658.0  10,658.0  10,658.0  10,658.0  
เซ็นทรัลเฟสตวัิล พัทยา บชี 7,272.0  7,283.0  7,289.0  7,289.0  7,289.0  
โรงแรมฮลิตันพัทยา 3,450.0  3,453.0  3,465.0  3,456.0  3,465.0  

รวมเงนิลงทุนในอสังหารมิทรัพย์ 44,675.0  44,677.0  44,750.0  44,750.0  44,750.0  
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 994.2  996.7  999.4  1,002.5  1,005.8  
เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 510.5  609.8  341.7  423.5  427.6  
สนิทรัพย์อ ื,น 733.4  740.7  758.7  747.7  771.6  
รวมสินทรพัย์ 46,913.1  47,034.3  46,849.8  46,923.6  46,955.0  

เงนิมัดจํารับล่วงหนา้ 1,488.7  1,528.8  1,543.6  1,545.0  1,557.2  
เงนิกูย้ืม 14,459.0  4,466.0  4,468.7  -            -           
หุน้กู ้ -           10,029.9  10,030.4  14,521.4  14,522.3  
หนี>สนิอ ื,น 893.9  941.5  811.9  849.8  852.7  
รวมหนีIสิน 16,841.6  16,966.3  16,854.6  16,916.3  16,932.3  

สินทรพัยสุ์ทธิ 30,071.5  30,068.0  29,995.2  30,007.3  30,022.7  
ทุนท ี,ไดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 29,016.4  29,016.4  29,016.4  29,016.4  29,016.4  
บัญชปีรับสมดุล 216.1  216.1  216.1  216.1  216.1  
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 839.0  835.5  762.7  774.8  790.2  

สินทรพัยสุ์ทธติอ่หนว่ย (บาท) 13.5917  13.5902  13.5573  13.5627  13.5697  



 

ทรสัตเ์พื
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สรุปขอ้มูลผลการดําเนนิงาน 

ตารางที, 3: พื>นที,ใหเ้ชา่และอตัราการเชา่ 

 
พืIนที
 (ตารางเมตร) อตัราการเชา่พืIนที
/1 

พืIนที
ใชส้อย พืIนที
ใหเ้ชา่/1 30 ม.ิย. 61 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 61 31 ม.ีค. 62 30 ม.ิย. 62 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 251,182 82,572 94.8% 94.5% 95.6% 95.3% 95.5% 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 169,740 36,528 90.3% 93.6% 94.3% 94.1% 97.0% 

เซ็นทรัลพลาซา ปิ,นเกลา้ 137,692 27,656 99.2% 99.4% 98.9% 98.3% 96.5% 

ปิ,นเกลา้ ทาวเวอร ์A & B 50,653 34,320 88.3% 88.9% 90.1% 89.8% 90.2% 

เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ แอร์
พอรต์ 

122,991 37,820 93.2% 92.2% 92.7% 93.7% 94.9% 

เซ็นทรัลเฟสตวัิลพัทยา บชี 70,095 29,404 95.7% 98.1% 98.4% 98.4% 98.4% 

รวม/เฉลี
ย 802,353 248,300 93.6% 94.2% 94.9% 94.8% 95.3% 

โรงแรมฮลิตัน พัทยา/2 49,686  302 หอ้ง 91.7% 92.4% 91.1% 92.5% 90.3% 

 
หมายเหต:ุ /1 เฉพาะผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้  

      /2 อตัราเขา้พกัเฉลี,ยรายไตรมาส 

 

ตารางที, 4: สญัญาที,ตอ่อายแุละสญัญาที,เกดิขึ>นใหม ่

 

ต ัIงแต ่ 1 มกราคม ถงึ 30 มถินุายน 2562 

สญัญาตอ่อายแุละสญัญาใหม/่1 

จํานวนสญัญา 
พืIนที
 

 (ตารางเมตร) 
% ของพืIนที
เชา่/2 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 52 2,987 4% 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 17 2,861 8% 

เซ็นทรัลพลาซา ปิ,นเกลา้ 20 6,169 23% 

ปิ,นเกลา้ ทาวเวอร ์A & B 23 4,688 15% 

เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม ่แอร์
พอรต์ 

35 4,724 13% 

เซ็นทรัลเฟสตวิลัพัทยา บชี 19 12,770 44% 

รวมท ัIงหมด 166 34,199 14% 
 
หมายเหต:ุ /1 ไมร่วมสญัญาเชา่ที,มอีายตํุ,ากวา่ 1 ปี  
                /2 สดัสว่นของพื>นที,ใหเ้ชา่ ณ วนัที, 30 มถินุายน 2562 
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คําอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 
ผลการดําเนนิงานไตรมาส 2 ปี 2562 

จัดทําโดย บรษัิท ซพีเีอ็น รที แมเนจเมนท ์จํากดั  หนา้ที, 7 จาก 7 

 

แผนภาพที, 1: โครงสรา้งคา่เชา่ 

 
หมายเหต:ุ  ขอ้มลู ณ วนัที, 30 มถินุายน 2562 

 

แผนภาพที, 2: ขอ้มลูการหมดอายขุองสญัญาเชา่ 

 
หมายเหต:ุ 

1. สดัสว่นของพื>นที,ที,มผีูเ้ชา่ ณ วนัที, 30 มถินุายน 2562 
2. ไมร่วมสญัญาเชา่ที,มอีายตํุ,ากวา่ 1 ปี  
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คา่เชา่แบบคงที, คา่เชา่แบบสว่นแบง่ยอดขาย


