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รายไดจ้ากการลงทุนสุทธใินไตรมาสที ่3 ปี 2557 เพิม่ข ึน้ 36.3% จากไตร
มาสเดยีวกนัในปีกอ่น ในไตรมาสที ่2 ปี 2557 กองทุนรวมมรีายไดจ้ากการลงทุน
สทุธเิทา่กบั 727.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 36.3% จากไตรมาสที ่3 ปี 2556 ซึง่เป็นผล
หลักมาจากกองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ แอร์
พอรต์  

รายไดร้วมเพิม่ข ึน้ 31.9% จากไตรมาสเดยีวกนัในปีกอ่น กองทนุรวมมรีายได ้
รวมในไตรมาสที ่3 ปี 2557 รวม 884.4 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ 31.9% จาก 670.7 
ลา้นบาท   ในไตรมาสที ่3 ปี 2556 ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายรวมสําหรับไตรมาสนี้เท่ากับ 
157.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14.8% จากไตรมาสเดยีวกนัในปีกอ่น  

เงนิปนัสว่นแบง่กําไรเพิม่ข ึน้ 2.0% จากไตรมาสเดยีวกนัในปีกอ่น ในไตรมาส
ที ่3 ปี 2557 กองทนุรวมประกาศจ่ายเงนิปันผลสว่นแบง่กําไร 714.6 ลา้นบาท หรอื 
0.3230 บาท ตอ่หน่วย โดยคดิเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 7.8% ตอ่ปี ทีร่าคา
หน่วยลงทนุ 16.40 บาท ณ วนัที ่13 พฤศจกิายน 2557 

 

สือ่นกัลงทนุสมัพนัธ์
ไตรมาสที ่3 ปี 2557 
กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท 

 14 พฤศจกิายน 2557จัดทําโดย บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน)  ในฐานะผูบ้รหิารอสังหารมิทรัพยก์องทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท 

ทีม่า:   CPNRF อา้งองิจากงบการเงนิระหวา่งกาลและรายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต สําหรับไตรมาสที ่
3 ปี 2557, ไตรมาสที ่2 ปี 2557 และงบการเงนิประจําปีและรายงานของผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต สําหรับไตรมาสที ่3 ปี 
2556  

หมายเหต:ุ *กองทนุรวมจา่ยเงนิปันผลสว่นแบง่กําไรสําหรับงวดผลการดําเนนิงานวันที ่1 ถงึ 15 เมษายน 2557 เทา่กบั 0.05 บาท  
ตอ่หน่วย และประกาศจ่ายเงนิปันผลสว่นแบง่กําไรสําหรับงวดผลการดําเนนิงานวันที ่16 เมษายน ถงึ 30 มถิุนายน 
2557 เทา่กบั 0.2730 บาทตอ่หน่วย  
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 ขอ้มลูหนว่ยลงทนุ ณ วนัที ่13 พ.ย. 2557  
 
 
ราคาลา่สดุ (บาท)                             16.40 
  
จํานวนหน่วยลงทนุ (ลา้นหน่วย)         2,212.5   
 
มลูคา่ตามราคาตลาด (ลา้นบาท)      36,284.6 
 
มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ(ลา้นบาท) /1     27,730.6    
 
มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย (บาท)/1 12.5337 
 
สว่นเกนิ/(สว่นลด) มลูคา่ /1              30.85% 
 

หมายเหต:ุ 

/1  มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 



 
กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท สือ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาสที ่3 ปี 2557 
 

 Page 2 of 8 
 

 
 
คาํอธบิาย & วเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงาน 

งบกาํไรขาดทนุ                                             
 
รายได ้

 
กองทุนรวมมีรายไดร้วมสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ทัง้ส ิน้ 884.4 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 213.7 ลา้นบาท หรอื 31.9% จากไตรมาสเดยีวกันของปี 2556 เป็นผล
หลักมาจากกองทุนรวมไดล้งทุนเพิม่เตมิในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม ่
แอรพ์อรต์ รวมถงึการเพิม่ขึน้ของอัตราค่าเชา่จากทรัพยส์นิเดมิทีม่อียู่ รายไดค้่า
เชา่และคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 215.4 ลา้นบาท หรอื 33.7% นอกจากนี้รายไดอ้ืน่ของ
ไตรมาสนี้เพิม่ขึน้ 0.7 ลา้นบาท หรอื 2.5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันในปี 
2556  ในขณะทีร่ายไดด้อกเบีย้รับลดลง 2.3 ลา้นบาทหรอื 44.2% เนือ่งมาจากมี
การใชเ้งนิทีม่อียูใ่นการลงทนุในเซน็ทรัลพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ กองทุนรวมมรีายไดร้วมเพิม่ขึน้ 53.7 ลา้นบาท หรอื 
6.5% โดยเป็นผลหลักมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 55.5 
ลา้นบาท หรอื 6.9% และรายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้ 1.2 ลา้นบาท หรอื 4.6% ปัจจัยหลัก
คอื ในเดอืนเมษายน 2557 กองทุนรวมไดล้งทุนเพิม่เตมิในพื้นที่บางส่วนของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต นอกจากนี้ รายไดด้อกเบี้ยรับ
ลดลง 2.8 ลา้นบาท หรอื 49.4% มาจากกองทนุรวมไดใ้ชเ้งนิสดลงทนุ จงึทําให ้
มเีงนิมาใชป้ระโยชนไ์ดน้อ้ยลง อัตราการเชา่โดยเฉลีย่ในไตรมาสนี ้(หลังจากการ
ลงทุนเพิม่เตมิ) เท่ากับ 96.3% ขณะทีอ่ัตราการเพิม่โดยเฉลีย่ของคา่เชา่สําหรับ
สญัญาเชา่ทีม่กีารตอ่อายหุรอืสญัญาเชา่ใหมต่ัง้แตต่น้ปี 2557 อยูท่ี ่6.0%  

 
คา่ใชจ้า่ย 

 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กองทุนรวมมีค่าใชจ้่ายรวมทัง้ส ิน้ 157.3 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 20.3 ลา้นบาท หรอื 14.8% จากไตรมาสเดยีวกันในปี 2556 การลงทุน
เพิม่เตมิในพื้นที่บางส่วนของศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลาซาเชยีงใหม่ แอร์พอร์ต
ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใชจ้่ายเนื่องจาก CPN ไดใ้หก้าร
สนับสนุนในสว่นของคา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงาน ในขณะเดยีวกันก็ไดใ้หส้ว่นลด
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหารมิทรัพย์เป็นการชั่วคราวตามขอ้ตกลงในสัญญา
ระหว่างกองทุนและ CPN การเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้จ่าย 13.0 ลา้นบาท หรือ 
237.6% เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงแผนเงนิกู ้ในขณะเดยีวกนัคา่ใชจ้่ายใน
การบรหิารอสังหารมิทรัพยเ์พิม่ขึน้ 3.5 ลา้นบาท หรอื 2.9% เป็นผลหลักมาจาก
การเพิม่ขึน้ของคา่ธรรมเนียมบรหิารอสังหารมิทรัพย ์9.3 ลา้นบาท หรอื 11.0% 
นอกจากนีค้า่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 2.9 ลา้นบาท หรอื 29.8% และ
ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิารลดลง 2.9 ลา้นบาท หรอื 9.5% โดยสาเหตหุลักมา
จากการลดลงของคา่เบีย้ประกนั 

 

 

 

ไตรมาสที ่3 ปี 2557 รายไดร้วม
เทา่กบั 884.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
213.7 ลา้นบาท หรือ 31.9% 
จากไตรมาสที ่3 ปี 2556 

คา่ใชจ้่ายรวมในไตรมาสที ่3 ปี 
2557 เท่ากับ 157.3 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 20.3 ลา้นบาท หรือ 
14.8% จากไตรมาสที ่3 ในปี 
2556 
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เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ ค่าใชจ้่ายรวมในไตรมาสที ่3 ปี 2557 เพิม่ขึน้ 7.5 
ลา้นบาท หรอื 5.0% สาเหตุหลักเกดิจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้จ่าย 3.7 ลา้น
บาท หรอื 24.7% และการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย ์2.9 
ลา้นบาท หรอื 2.3% เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ 7.7 ลา้นบาท หรอื 8.9% ของ
ค่าธรรมเนียมบรหิารอสังหารมิทรัพย ์ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
ลดลง 4.1 ลา้นบาท หรอื 37.7% เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการ
โฆษณา ในขณะเดยีวกันการลดลงของตน้ทุนค่าเชา่และคา่บรกิาร 0.7 ลา้นบาท 
หรอื 2.3% โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของคา่เบีย้ประกนั 

 
 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธแิละเงนิปนัสว่นแบง่กาํไร 
 
กองทุนรวมมรีายไดจ้ากการลงทุนสทุธใินไตรมาสที ่3 ปี 2557 ทัง้ส ิน้ 727.1 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 193.5 ลา้นบาท หรอื 36.3% จาก 533.6 ลา้นบาทในไตรมาสที ่3 ปี 
2556 กองทนุรวมประกาศจา่ยเงนิปันสว่นแบง่กําไรสําหรับไตรมาสที ่3 ปี 2557 ใน
อัตรา 0.3230 บาทต่อหน่วย กองทุนรวมไดข้ึน้เครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 
พฤศจกิายน 2557 กําหนดวันปิดสมุดทะเบยีนในวันที ่12 พฤศจกิายน 2557 และ
จะจา่ยเงนิปันสว่นแบง่กําไรในวนัที ่26 พฤศจกิายน 2557 
 
เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ กองทุนรวมมรีายไดจ้ากการลงทุนสุทธเิพิม่ขึน้ 46.2 
ลา้นบาท หรือ 6.8% เป็นผลจากรายไดร้วมเพิม่ขึน้ 53.7 ลา้นบาท หรือ 6.5% 
โดยเพิม่ขึน้สงูกวา่เมือ่เทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยรวมทีเ่พิม่ขึน้ 7.5 ลา้นบาท หรอื 5.0% 
 

ความสามารถในการทาํกาํไร 
 
อัตราสว่นรายไดจ้ากอสังหารมิทรัพยส์ทุธขิองไตรมาสที ่3 ปี 2557เพิม่ขึน้ 4.2% 
เมือ่เทยีบกับในไตรมาสที ่3 ปี 2556 และอยู่ที ่85.4% เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้
ของรายไดจ้ากอสงัหารมิทรัพย ์216.0 ลา้นบาท หรอื 32.5% ในขณะทีค่า่ใชจ้่าย
ในการบรหิารอสังหารมิทรัพยเ์พิม่ขึน้ 3.5 ลา้นบาท หรอื 2.9% อัตราสว่นรายได ้
จากการลงทุนสทุธเิพิม่ขึน้ 2.3% และอยู่ที ่82.5% ซึง่เป็นผลมาจากรายไดจ้าก
อสงัหารมิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้สงูกวา่คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย ์
 
เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ อัตราสว่นรายไดจ้ากอสังหารมิทรัพยส์ทุธเิพิม่ขึน้จาก 
84.8% ในไตรมาสที ่2 ปี 2557 อยู่ที ่85.4% ในขณะทีอ่ัตราสว่นรายไดจ้ากการ
ลงทนุสทุธอิยูท่ี ่82.5% ซึง่เทา่กนักบัในไตรมาสทีแ่ลว้ รายไดจ้ากอสงัหารมิทรัพย์
เพิม่ขึน้ ทําใหอ้ตัรากําไรในไตรมาสนี ้สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่2 ปี 2557  
 
 

   การเปลีย่นแปลงในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กองทุนรวมมีเงนิลงทุนในอสังหารมิทรัพย์ทัง้ส ิน้ 
29,916.9 ลา้นบาท สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วันที ่30 กนัยายน 2557 เทา่กบั 27,730.6 
ลา้นบาท หรือคดิเป็นสนิทรัพย์สุทธติ่อหน่วย 12.5337 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 
12.4293 บาทตอ่หน่วย ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2557 กองทนุรวมไดร้ไีฟแนนซแ์ละ
กูเ้งนิเพิม่เพือ่การลงทนุในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ ทําใหม้ี
ยอดเงนิกูร้วมทัง้ส ิน้ 1,955 ลา้นบาท 
 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเพิ่ม
ขึน้อยู่ที ่12.5337 บาท เงนิ
กูย้มือยูท่ี ่1,955.0 ลา้นบาท  

อั ต ร า ส่ ว น ร า ย ไ ด ้ จ า ก
อสั งห า ริมท รัพย์สุท ธิป รั บ
เพิม่ขึน้ 4.2% และมอีัตราสว่น
รายได จ้ ากการลงทุนสุทธิ
เพิม่ขึน้ 2.3% เมือ่เทยีบกับ
ไตรมาสที ่3 ปี 2556 
 

เงนิปันส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วย 
สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557
เท่ากับ 0.3230 บาท เพิม่ขึน้ 
2.0% จากไตรมาสเดยีวกนัในปี
กอ่น 
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ปี 2556 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ปี 2557

เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม 18,374.6  19,178.7  19,622.3  30,265.8  30,486.9  
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 6,155.0  6,457.0  6,474.0  6,553.0  6,588.0  
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 6,241.0  6,412.0  6,629.0  6,729.0  6,899.0  
เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ 5,647.0  5,666.0  5,727.0  5,724.0  5,639.0  
เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่แอร์พอร์ต -             -             -             10,790.9  10,790.9  
   รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 18,043.0  18,535.0  18,830.0  29,796.9  29,916.9  
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 331.6  643.7  792.3  468.9  569.9  

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 654.1  351.3  203.5  226.7  207.4  
สนิทรัพย์อ ืน่ 285.6  249.7  257.7  266.9  294.0  
รวมสนิทรพัย ์ 19,314.2  19,779.7  20,083.5  30,759.5  30,988.3  
เงนิมัดจํารับล่วงหนา้ 796.2  801.9  799.6  1,010.7  1,003.5  
เงนิกูย้ืม 375.0  340.0  305.0  1,955.0  1,955.0  
หนีส้นิอ ืน่ 330.8  811.2  301.1  294.1  299.1  
รวมหนีส้นิ 1,501.9  1,953.1  1,405.7  3,259.7  3,257.6  
สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 17,812.3  17,826.6  18,677.8  27,499.7  27,730.6  
ทุนทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 15,764.0  15,764.0  15,764.0  24,406.2  24,406.2  
กําไรสะสม 2,048.3  2,062.6  2,913.8  3,093.5  3,324.4  

สนิทรพัยสุ์ทธติ่อหน่วย (บาท) 10.8854  10.8942  11.4144  12.4293  12.5337  

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง
QoQ YoY

รายไดจ้ากอสังหาริมทรัพย์ 881.5  825.0  6.9% 665.5  32.5%
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 855.1  799.6  6.9% 639.7  33.7%
รายไดอ้ ืน่ 26.5  25.3  4.6% 25.8  2.5%

ดอกเบีย้รับ 2.9  5.7  (49.4%) 5.2  (44.2%)
รวมรายได้ 884.4  830.7  6.5% 670.7  31.9%
ค่าใชจ่้ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 128.5  125.6  2.3% 125.0  2.9%

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 27.6  28.3  (2.3%) 30.5  (9.5%)
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 6.8  10.9  (37.7%) 9.7  (29.8%)
ค่าธรรมเนยีมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 94.1  86.4  8.9% 84.8  11.0%
ค่าใชจ่้ายอ ืน่ 0.0  0.0  (55.2%) 0.0  8.3%

ดอกเบีย้จ่าย 18.5  14.8  24.7% 5.5  237.6%
ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทุน 10.3  9.4  10.0% 6.6  56.2%
ค่าใชจ่้ายรอการตัดบัญชตัีดจ่าย 0.0  0.0  n.a. 0.0  n.a.
รวมค่าใชจ้่าย 157.3  149.8  5.0% 137.0  14.8%
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิ 727.1  680.9  6.8% 533.6  36.3%

0.0  0.4  n.a. 0.0  n.a.

107.8  169.3  n.a. 210.0  n.a.

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงาน 834.9  850.6  (1.8%) 743.6  12.3%
กําไรท ีส่ามารถนํามาปันส่วนแบ่งกําไร 727.1  680.9  6.8% 533.6  36.3%
เงนิปันส่วนแบ่งกําไร* 714.6      685.8* 4.2% 518.2      37.9%
เงนิปันส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วย (บาท)* 0.3230     0.3230    0.0% 0.3167    2.0%
อัตราส่วนรายไดจ้ากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 85.4%  84.8%  0.6% 81.2%  4.2%
อัตราส่วนรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 82.5%  82.5%  0.0% 80.2%  2.3%

ลา้นบาท ไตรมาส 2
 ปี 2557

ไตรมาส 3
 ปี 2556

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิข ึน้จากการ
เปลีย่นแปลงในมูลค่าของเงนิลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธทิียั่งไม่เกดิข ึน้จากการ
เปลีย่นแปลงในมูลค่าของเงนิลงทุน

ไตรมาส 3
 ปี 2557

สรปุขอ้มลูทางการเงนิ 

งบกาํไรขาดทนุ 

ทีม่า: CPNRF อา้งองิจากงบการเงนิระหวา่งกาลและรายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต สําหรับไตรมาสที ่3 ปี 2556, ไตรมาสที ่2 ปี 2557         
และไตรมาสที ่3 ปี 2557 
 หมายเหต:ุ *เงนิปันสว่นแบง่กําไรเทา่กบั 0.05 บาทตอ่หน่วย สําหรับผลการดําเนนิงานวันที ่1 เมษายน – 15 เมษายน 2557 และเงนิปันสว่นแบง่กําไรเทา่กบั 0.2730บาท 
  ตอ่หน่วย สําหรับผลการดําเนนิงานวนัที ่16 เมษายน – 30 มถินุายน 2557 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ทีม่า: CPNRF อา้งองิจากงบการเงนิระหวา่งกาลและรายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต สําหรับไตรมาสที3่ ปี 2556 ไตรมาสที1่ ปี 2557 ไตรมาสที2่ 
ปี 2557 และไตรมาสที3่ ปี 2557 และงบการเงนิประจําปีและรายงานของผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต สําหรับไตรมาสที4่ ปี 2556 
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สรปุขอ้มลูผลการดาํเนนิงาน 
I. พืน้ทีใ่หเ้ชา่และอตัราการเชา่ 

 
พืน้ที ่(ตร.ม.) อตัราการเชา่/1 

พืน้ทีใ่ชส้อย พืน้ทีใ่หเ้ชา่ 31 ธ.ค. 56 31 ม.ีค. 57 30 ม.ิย. 57 30 ก.ย. 57 

พระราม 2 251,182 87,781 95.9% 96.1% 95.8% 96.1% 
พระราม 3 169,740 37,299 97.7% 96.7% 94.5% 93.8% 
ป่ินเกลา้ (ศนูยก์ารคา้) 135,018 21,730 100.0% 99.0% 100.0% 97.5% 
ป่ินเกลา้ สํานกังาน ทาวเวอร ์A & B 50,653 33,760 98.1% 97.5% 98.3% 96.9% 
เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 78,849 37,039 n.a. n.a. 98.0% 97.9% 
รวมท ัง้หมด 685,442 217,609 97.2% 96.8% 96.7% 96.3% 

หมายเหต:ุ /1 เฉพาะผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้  
ทีม่า: CPN 

II. สญัญาทีต่อ่อายแุละสญัญาทีเ่กดิขึน้ใหม ่

 
ต ัง้แต ่1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน 2557 /1 

สญัญาตอ่อายแุละสญัญาใหม ่ อตัราการเพิม่ของ
คา่เชา่ (ตอ่ปี) /3 จํานวนสญัญา พืน้ที ่(ตร.ม.) % ของพืน้ทีเ่ชา่ /2 

พระราม 2 32 4,671 5.3% 7.0% 
พระราม 3 36 4,755 12.7% 4.9% 
ป่ินเกลา้ (ศนูยก์ารคา้) 8 760 3.5% 4.6% 
ป่ินเกลา้ สํานกังาน ทาวเวอร ์A & B 19 3,975 11.8% 6.0% 
เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 33 1,835 5.0% 6.7% 
รวมท ัง้หมด 128 15,995 7.4% 6.0% 

หมายเหต:ุ /1 ไมร่วมสญัญาเชา่ทีม่อีายตํุา่กวา่ 1 ปี  
              /2 เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีใ่หเ้ชา่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 
              /3 ไมร่วมสญัญาเชา่แบบปันสว่นรายได ้
ทีม่า: CPN 

III. โครงสรา้งคา่เชา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ทีม่า: CPN 
 

IV. ขอ้มลูการหมดอายขุองสญัญาเชา่ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
หมาย

เหต:ุ 
1. เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีท่ีม่ผีูเ้ชา่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 
2. ไมร่วมสญัญาเชา่ทีม่อีายตํุา่กวา่ 1 ปี  
ทีม่า: CPN 



 
กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท สือ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาสที ่3 ปี 2557 
 

 Page 6 of 8 
 

 
ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุรวม 

I. ขอ้มลูของกองทนุรวม 
 

ชือ่กองทนุรวม กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท (“CPNRF”) 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) 

บรษิทัจดัการ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จํากดั 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีน ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 

อสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทนุ 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3,
เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้, เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 

ประเภทกองทนุรวม กอง 1 ประเภทเสนอขายแกป่ระชาชนท่ัวไป (ไมม่กํีาหนดอาย)ุ 

ขนาดกองทนุรวม 24,406.2 ลา้นบาท 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุรวม 11 สงิหาคม 2548 

วนัทีล่งทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เมือ่วันที ่15 สงิหาคม 2548         
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 เมือ่วันที ่16 สงิหาคม 2548 
เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2552 
เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ เมือ่วันที ่23 เมษายน 2557 

วนัทีเ่ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 23 สงิหาคม 2548 

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 
 
II. โครงสรา้งของกองทนุรวม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manage 
Fund

Manage 
Properties

Property 
Management 
Agreement

Central Pattana
as Property Manager

SCBAM 
as Fund  Manager

Invest

Lease

Investors

• Central Pattana
• Institutional investors
• Retail investors

Investment Committee (IC)

• 2 members
     1 from SCBAM + 1 from unitholders 

CPN Retail Growth 
Leasehold 

Property Fund
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DISCLAIMERS 
 

• ขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารฉบับนีไ้ดจั้ดทําขึน้เพือ่เป็นการใหข้อ้มลูเทา่นัน้ มไิดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่ทีจ่ะชกัชวน หรอืชีนํ้า หรอืเสนอแนะ หรอืจูง
ใจ ใหล้งทนุใน หรอืซือ้ หรอืขาย หน่วยลงทนุใดโดยเฉพาะของกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท (“กองทนุรวม”) 
หรอืเป็นการท่ัวไปแต่อย่างใด ไม่มสีว่นใดในเอกสารฉบับนี้ทีจั่ดทําขึน้เพือ่ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อการตัดสนิใจในการลงทุน 
หรอืเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ 

• บางสว่นของขอ้มูลในเอกสารฉบับนี้อาจเป็นขอ้มูลทีเ่กีย่วกับการคาดการณ์ในอนาคต ซึง่เนื้อหาในส่วนดังกล่าวมคีวามเสีย่งและความไม่
แน่นอนและอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจัยตา่งๆ รวมทัง้ภาวะทางเศรษฐกจิและสภาพของตลาดของธรุกจิทีก่องทนุรวมลงทนุอยู ่ซึง่จะสง่ผล
ใหผ้ลการดําเนนิงานทีแ่ทจ้รงิไมเ่ป็นไปตามขอ้ความ หรอืทีอ่าจตคีวามวา่เป็นเชน่นัน้จากขอ้ความในเอกสารฉบับนี ้ 

• ขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารฉบับนีจั้ดทําโดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพยข์องกองทนุรวม (“ผูบ้รหิารอสังหารมิทรัพย”์) ผูบ้รหิารอสังหารมิทรัพยไ์ม่
ยนืยันและไม่รับรองถงึความครบถว้นสมบูรณ์ หรอืความถูกตอ้งของขอ้มูลดังกล่าว และไม่ไดป้ระกันราคา หรอื ผลตอบแทนใดๆ ทีป่รากฏ
ขา้งตน้ แมว้า่ขอ้มูลดังกลา่วจะปรากฏขอ้ความทีอ่าจเป็นหรอือาจตคีวามวา่เป็นเชน่นัน้ได ้ผูบ้รหิารอสังหารมิทรัพย ์บรษัิทจัดการ ตลอดจน
ผูบ้รหิารและตัวแทนผูบ้รหิารอสังหารมิทรัพยแ์ละบรษัิทจัดการ จงึไมรั่บผดิชอบตอ่การนําเอาขอ้มลู ขอ้ความ ความเห็น และหรอืบทสรุปใน
เอกสารฉบับนีไ้ปใชไ้มว่า่กรณีใดๆ 

• กองทนุรวมขอสงวนสทิธิใ์นขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารฉบับนี ้หา้มมใิหผู้ใ้ดทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรอืทําใหป้รากฏ ไมว่า่ดว้ยประการ
ใดๆ ซึง่ขอ้มลูในเอกสารฉบับนี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 


