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รายไดจ้ากการลงทุนสุทธใินไตรมาส 1 ปี 2558 เพิม่ข ึน้ 22.3% จากไตรมาส

เดยีวกันของปีก่อน โดยรายไดจ้ากการลงทุนสทุธเิทา่กับ 689.5 ลา้นบาท เป็นผล

จากรายไดค้่าเช่าและบริการเพิ่มขึน้จากการลงทุนเพิ่มเตมิในโครงการเซ็นทรัล

พลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2557 

รายไดร้วมเพิม่ข ึน้ 24.4% จากไตรมาสเดยีวกันในปีกอ่น กองทนุรวมมรีายไดร้วม 

870.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาก 699.6 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 ขณะที่

ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 180.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 33.4% จากค่าธรรมเนียมบริหาร

สนิทรัพยต์ามการลงทนุในสนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้ 

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไรส าหรบังวดผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2558 เทา่กบั 

0.3031 บาทตอ่หนว่ย กองทนุรวมประกาศจ่ายเงนิปันผลสว่นแบง่ก าไร 670.6 

ลา้นบาท จากผลการด าเนนิงานวนัที ่1 มกราคม – 31 มนีาคม 2558 ก าหนดจ่ายเงนิ

ปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยในวนัที ่ 25 พฤษภาคม 2558 

 

 

สือ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์

ไตรมาส 1 ปี 2558 
กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท 

 15 พฤษภาคม 2558 จัดท าโดย บรษัิท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพยก์องทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท 

 

 ขอ้มลูหนว่ยลงทนุ ณ วนัที ่14 พ.ค. 2558  
 
 
ราคาลา่สดุ (บาท)                             16.30 
  
จ านวนหน่วยลงทนุ (ลา้นหน่วย)         2,212.5   
 
มลูคา่ตามราคาตลาด (ลา้นบาท)      36,063.4 
 
มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ(ลา้นบาท) /1     28,615.8                 
 
มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย (บาท)/1 12.9338 
 
สว่นเกนิ/(สว่นลด) มลูคา่ /1              26.03% 
 

หมายเหต:ุ 

/1  มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วันที ่31 มนีาคม 2558 

ทีม่า:   CPNRF อา้งองิจากงบการเงนิระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 และไตรมาส 1 ปี 2557 และงบการเงนิประจ าปีและรายงานของผูส้อบบัญชรีับ

อนุญาต ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2557  

 

สารบญั 

 

ค าอธบิาย & วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน  2  
 

สรปุขอ้มลูทางการเงนิ         5 
 

สรปุขอ้มลูผลการด าเนนิงาน          6 
 

ขอ้มลูกองทนุรวม   7 
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ค าอธบิาย & วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

งบก าไรขาดทนุ                                             

 

รายได ้

 

กองทุนรวมมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 870.4 ลา้นบาท   

เพิม่ขึน้ 170.8 ลา้นบาท หรอื 24.4% จาก 699.6 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2557 

เป็นผลจากรายไดค้่าเชา่และค่าบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ 175.5 ลา้นบาท หรือ 26.2% 

และรายไดด้อกเบีย้รับเพิม่ขึน้ 1.4 ลา้นบาท หรอื 112.8% โดยปัจจัยหลักคอื

กองทนุไดล้งทนุเพิม่เตมิในพืน้ทีบ่างสว่นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม ่

แอรพ์อรต์ ในเดอืนเมษายน 2557  

 

หากเปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2557 กองทนุรวมมรีายไดร้วมลดลง 2.7% เป็น

การลดลงของรายไดทุ้กส่วน ทัง้รายไดค้่าเช่าและบริการ รายไดอ้ื่นๆ รวมทัง้

รายไดด้อกเบีย้รับ เป็นผลจากอตัราการเชา่รวมลดลงมาอยู่ที ่93.4% จาก 96.6% 

เนื่องจากการปรับปรุงโครงการศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ ไดท้ยอยเริม่

ขึน้ในเดอืนเมษายน 2558 ถงึเดอืนพฤศจกิายน 2558 ขณะทีอ่ัตราการเพิม่โดย

เฉลีย่ของคา่เชา่ส าหรับสญัญาเชา่ทีม่กีารตอ่อายหุรอืสญัญาเชา่ใหมอ่ยู่ที ่5.8%  

 

คา่ใชจ้า่ย 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2558 กองทนุรวมมคีา่ใชจ้่ายรวมทัง้ส ิน้ 180.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

45.3 ลา้นบาท หรอื 33.4% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น มสีาเหตหุลักมาจาก

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้ 26.1 ลา้นบาท หรอื 30.2% ตาม

รายไดค้่าเช่าและบริการทีเ่พิ่มขึน้จากการลงทุนเพิ่มเตมิในโครงการเซ็นทรัล

พลาซา เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต และค่าคอมมชิชั่นทีส่งูขึน้จากสัญญาต่ออายุและ

สัญญาใหม่ นอกจากนี้ ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 13.4 ลา้นบาท หรือ 299.2% 

เนื่องมาจากการกูเ้พิ่ม และค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทุน

เพิ่มขึน้ 3.5 ลา้นบาท หรือ 52.0% ขณะทีต่น้ทุนค่าเช่าและค่าบริการลดลง 

3.8% จากการลดลงของคา่เบีย้ประกนั  

หากเปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2557 กองทนุรวมมคีา่ใชจ้่ายรวมลดลง 1.3% 

เป็นการลดลงของค่าใชจ้่ายทุกประเภท โดยค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร

ลดลงจากค่าโฆษณาและการสนับสนุนการขายลดลง และตน้ทุนค่าเช่าและ

ค่าบริการลดลงเนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2557 ไดท้ าการซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาไปแลว้ อย่างไรก็ดคีา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรัพยเ์พิม่ขึน้ 7.0% 

เป็นผลจากคา่คอมมชิชัน่จากการจัดหาผูเ้ชา่และบรหิารจัดการผูเ้ชา่เพิม่ขึน้ 

 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธแิละเงนิปนัสว่นแบง่ก าไร 

 

กองทุนรวมมรีายไดจ้ากการลงทนุสทุธใินไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 689.5 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้ 125.5 ลา้นบาท หรอื 22.3% จาก 564.0 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 

2557  โดยก าไรทีส่ามารถน ามาปันสว่นแบง่ก าไรเทา่กับ 670.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

22.3%  

 

ไตรมาส 1 ปี 2558 รายไดร้วม

เทา่กับ 870.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จาก 699.6 ลา้นบาท หรอื 

24.4% จากไตรมาส 1 ปี 2557 

คา่ใชจ้่ายรวมในไตรมาส 1 ปี 

2558 เพิม่ขึน้ 33.4% มาอยู่ที ่

180.9 ลา้นบาท จากการเพิม่ขึน้

ของคา่ธรรมเนยีมบรหิาร

อสงัหารมิทรัพยแ์ละคา่ใชจ้า่ยใน

การขายและบรหิาร 

เงนิปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หน่วย 

ส าหรับผลการด าเนนิงานวนัที ่1 

มกราคม – 31 มนีาคม 2558 

เทา่กับ 0.3031 บาท 
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กองทุนรวมประกาศจ่ายเงนิปันสว่นแบ่งก าไรส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 ในอัตรา 

0.3031 บาทตอ่หน่วย คดิเป็นอัตราผลตอบแทน 7.4% ทีร่าคาหน่วยลงทนุ 16.30 

บาทต่อหน่วย กองทุนรวมไดข้ึน้เครื่องหมาย XD ในวันที ่8 พฤษภาคม 2558 

ก าหนดวันปิดสมุดทะเบยีนในวันที ่13 พฤษภาคม 2558 และไดจ้่ายเงนิปันส่วน

แบง่ก าไรในวนัที ่25 พฤษภาคม 2558 

 

เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2557 กองทุนรวมมีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิลดลง 

22.1  ล า้นบาท หรือ  3 .1% โดยเ ป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้าก

อสงัหารมิทรัพยท์ีล่ดลง 2.7% จากอตัราการเชา่พืน้ทีโ่ครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน

เกลา้ ลดลงเพื่อเตรียมพรอ้มส าหรับการปรับปรุงที่เริ่มในเดือนเมษายน 2558 

ขณะทีค่า่ใชจ้า่ยรวมลดลง 1.3%  

ความสามารถในการท าก าไร 

 

อัตราส่วนรายไดจ้ากอสังหาริมทรัพย์สุทธใินไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ่มขึน้ 0.2% 

จากไตรมาส 1 ปี 2557 มาอยู่ที ่82.4% ขณะทีอ่ัตราสว่นก าไรจากการลงทนุสทุธิ

ลดลง 1.3% มาอยู่ที ่79.5% เป็นผลจากคา่ใชจ้่ายในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย์

เพิม่ขึน้ 33.4% มากกวา่รายไดจ้ากอสงัหารมิทรัพยท์ีป่รับเพิม่ขึน้ 24.4%  

 

เมื่อเทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2557 อัตราส่วนรายไดจ้ากอสังหาริมทรัพย์สุทธแิละ

อัตราส่วนรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิลดลง 0.3% เนื่องจากรายไดจ้าก

อสงัหารมิทรัพยล์ดลงมากกวา่คา่ใชจ้่ายในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย ์ 

 

 

   การเปลีย่นแปลงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กองทุนรวมมีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทัง้ส ิน้ 

30,900.0 ลา้นบาท และมสีนิทรัพยส์ทุธเิท่ากับ 31,901.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วย 12.9338 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 12.5145 บาทต่อหน่วย 

ณ สิน้ปี 2557  เงนิกูย้มืทัง้ส ิน้ 1,955.0 ลา้นบาท เนื่องจากกองทุนรวมไดร้ี

ไฟแนนซแ์ละกูเ้งนิเพิม่เพือ่การลงทนุในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ แอร์

พอรต์ ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2558 

 

 

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วยเพิม่

ขึน้อยู่ที ่12.9338 บาท เงนิ

กูย้มือยูท่ี ่1,955 ลา้นบาท  

อตัราสว่นรายไดจ้าก

อสงัหารมิทรัพยส์ทุธปิรับ

เพิม่ขึน้ 0.2% จากปีกอ่น 

ขณะทีอ่ตัราสว่นก าไรจากการ

ลงทนุสทุธลิดลง 1.3%  
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สรปุขอ้มลูทางการเงนิ 

งบก าไรขาดทนุ 

 

 ทีม่า:  CPNRF อา้งองิจากงบการเงนิระหวา่งกาลและรายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 และปี 2557 และงบการเงนิ

ประจ าปีและรายงานของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2557 

หมายเหต:ุ * เงนิปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หน่วย 0.3600 บาท ส าหรับผลการด าเนนิงานในวันที ่16 ธนัวาคม 2556 - 31 มนีาคม 2557 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 ทีม่า:  CPNRF อา้งองิจากงบการเงนิระหวา่งกาลและรายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 2 ปี 2557 ไตรมาส 3 ปี 

2557 และไตรมาส 1 ปี 2558 และงบการเงนิประจ าปีและรายงานของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2557 

   นบ ท  ป ี ่น ป   ป ี ่น ป  

QoQ YoY

รายไดจ้ากอสงัหารมิทรัพย์ 867.8  891.7  (2.7%) 698.3  24.3%

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 845.0  860.9  (1.8%) 669.5  26.2%

รายไดอ้ืน่ 22.8  30.7  (25.9%) 28.8  (21.0%)

ดอกเบีย้รับ 2.6  3.1  (16.6%) 1.2  112.8%

         870.4  894.8  (2.7%) 699.6  24.4%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 152.9  154.4  (1.0%) 124.4  22.9%

ตน้ทนุบรกิาร 27.4  30.3  (9.6%) 28.5  (3.8%)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 13.1  19.2  (31.5%) 9.7  35.9%

คา่ธรรมเนยีมบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 112.3  105.0  7.0% 86.3  30.2%

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 0.0  0.0  (23.5%) 0.0  (11.8%)
ดอกเบีย้จา่ย 17.9  18.5  (3.2%) 4.5  299.2%
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 10.1  10.3  (1.6%) 6.7  52.0%คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชตีดัจา่ย

0.0  0.0  n.a. 0.0  n.a.
   ค  ใช     180.9  183.2  (1.3%) 135.6  33.4%

              ท น  ทธ 689.5  711.5  (3.1%) 564.0  22.3%

(0.2) 0.5  (151.1%) 1.7  (113.9%)

944.4  (37.8) (2598.5%) 285.6  230.7%

       ่ข ึน้ใน  นท       ทธ           น  น  น 1,633.6  674.2  142.3% 851.2  91.9%

     ที ่    ถน    ป น   น บ       689.5  711.5  (3.1%) 564.0  22.3%

   นป น   น บ       670.6          708.0          (5.3%) 589.1* 13.8%

   นป น   น บ       ต   น    (บ ท) 0.3031        0.3200        (5.3%) 0.3600* (15.8%)

อตัราสว่นรายไดจ้ากอสงัหารมิทรัพยส์ทุธิ 82.4% 82.7% (0.3%) 82.2% 0.2%

อตัราสว่นรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 79.5% 79.8% (0.3%) 80.8% (1.3%)

 ต     1

 ปี 2558

 ต     4

 ปี 2557

 ต     1

 ปี 2557

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่

ของเงนิลงทนุ

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงใน

มลูคา่ของเงนิลงทนุ

   นบ ท  ต     1  ต     2  ต     3  ต     4  ต     1

ปี 2557 ปี 2557 ปี 2557 ปี 2557 ปี 2558

เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม 19,622.3  30,265.8  30,486.9  30,447.7  31,253.3  

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 6,474.0  6,553.0  6,588.0  6,463.0  6,530.0  

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 6,629.0  6,729.0  6,899.0  7,164.0  8,117.0  

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ 5,727.0  5,724.0  5,639.0  5,502.0  5,507.0  

เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม ่ แอรพ์อรต์ 0.0  10,790.9  10,790.9  10,790.9  10,746.0  

   รวมเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรัพย์ 18,830.0  29,796.9  29,916.9  29,919.9  30,900.0  

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ 792.3  468.9  569.9  527.7  353.3  

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 203.5  226.7  207.4  303.5  413.1  

สนิทรัพยอ์ืน่ 257.7  266.9  294.0  240.1  235.0  

     นท     20,083.5  30,759.5  30,988.3  30,991.3  31,901.4  

เงนิมัดจ ารับลว่งหนา้ 799.6  1,010.7  1,003.5  994.4  992.5  

เงนิกูย้มื 305.0  1,955.0  1,955.0  1,955.0  1,955.0  

หนีส้นิอืน่ 301.1  294.1  299.1  351.8  338.2  

    นี ้  น 1,405.7  3,259.7  3,257.6  3,301.1  3,285.6  

  นท       ทธ 18,677.8  27,499.7  27,730.6  27,690.2  28,615.8  

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 15,764.0  24,406.2  24,406.2  24,406.2  24,406.2  

ก าไรสะสม 2,913.8  3,093.5  3,324.4  3,284.0  4,209.6  

  นท       ทธ ต   น    (บ ท) 11.4145  12.4294  12.5338  12.5155  12.9338  
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สรปุขอ้มลูผลการด าเนนิงาน 

I. พืน้ทีใ่หเ้ชา่และอตัราการเช่า 

 
พืน้ที ่(ตร.ม.) อตัราการเชา่/1 

พืน้ทีใ่ชส้อย พืน้ทีใ่หเ้ชา่ 30 ม.ิย. 57 30 ก.ย. 57 31 ธ.ค. 57 31 ม.ีค. 58 

พระราม 2 251,182 88,121 95.8% 96.1% 96.5% 95.6% 

พระราม 3 169,740 37,676 94.5% 93.8% 93.8% 90.8% 

ป่ินเกลา้ (ศนูยก์ารคา้) 135,018 21,674 100.0% 97.5% 98.3% 76.5% 

ป่ินเกลา้ ส านกังาน ทาวเวอร ์A & B 50,653 37,038 98.0% 97.9% 98.9% 97.5% 

เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 78,849 33,760 98.3% 96.9% 96.2% 97.0% 

รวมท ัง้หมด 685,442 218,269 96.7% 96.3% 96.6% 93.4% 

หมายเหต:ุ /1 เฉพาะผูเ้ชา่หลักและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้  

ทีม่า: CPN 

II. สญัญาทีต่อ่อายุและสญัญาทีเ่กดิข ึน้ใหม ่ 

 
ต ัง้แต ่1 มกราคม ถงึ 31 มนีาคม 2558 /1 

สญัญาตอ่อายแุละสญัญาใหม ่ อตัราการเพิม่ของคา่เชา่ (ตอ่ปี) 
/3
 

จ านวนสญัญา พืน้ที ่(ตร.ม.) % ของพืน้ทีเ่ชา่ /2 

พระราม 2 16 2,065 2.3% 6.2% 

พระราม 3 10 1,906 5.1% 5.4% 

ป่ินเกลา้ (ศนูยก์ารคา้) - - - - 

ป่ินเกลา้ ส านกังาน ทาวเวอร ์A & B  1 337 0.9% 4.3% 

เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 12 1,517 4.5% 6.0% 

รวมท ัง้หมด 39 5,825 2.7% 5.8% 

หมายเหต:ุ /1 ไมร่วมสัญญาเชา่ทีม่อีายตุ ่ากวา่ 1 ปี  

              /2  รอ้ยละของพืน้ทีใ่หเ้ชา่ ณ วันที ่31 มนีาคม 2558 
              /3  ไมร่วมสัญญาเชา่แบบปันสว่นรายได ้

ทีม่า: CPN 

III. โครงสรา้งคา่เช่า 

ทีม่า: CPN 
 

IV. ขอ้มูลการหมดอายขุองสญัญาเชา่ 

 

หมายเหต:ุ 
1. รอ้ยละของพืน้ทีท่ีม่ผีูเ้ชา่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 

2. ไมร่วมสญัญาเชา่ทีม่อีายตุ ่ากวา่ 1 ปี  
ทีม่า: CPN 
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ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุรวม 

I. ขอ้มูลของกองทุนรวม 

 

ชือ่กองทนุรวม กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท (“CPNRF”) 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษัิท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัจดัการ บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จ ากดั 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีน ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 

อสงัหารมิทรพัยท์ ีล่งทนุ 
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2, เซน็ทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3,

เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกลา้, เซน็ทรัลพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 

 
ประเภทกองทนุรวม กอง 1 ประเภทเสนอขายแกป่ระชาชนทัว่ไป (ไมม่กี าหนดอาย)ุ 

ขนาดกองทนุรวม 24,406.2 ลา้นบาท 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุรวม 11 สงิหาคม 2548 

วนัทีล่งทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2548         

เซน็ทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2548 

เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2552 

เซน็ทรัลพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2557 

วนัทีเ่ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 23 สงิหาคม 2548 

ตลาดรอง ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 

II. โครงสรา้งของกองทุนรวม  
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DISCLAIMERS 

 

• ขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารฉบบันีไ้ดจั้ดท าขึน้เพือ่เป็นการใหข้อ้มลูเทา่นัน้ มไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ทีจ่ะชกัชวน หรอืชีน้ า หรอืเสนอแนะ หรอืจงู
ใจ ใหล้งทนุใน หรอืซือ้ หรอืขาย หน่วยลงทนุใดโดยเฉพาะของกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท (“กองทนุรวม”) 
หรอืเป็นการทัว่ไปแตอ่ย่างใด ไมม่สีว่นใดในเอกสารฉบับนี้ทีจั่ดท าขึน้เพือ่ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ 
หรอืเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ 

• บางสว่นของขอ้มลูในเอกสารฉบับนี้อาจเป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วกับการคาดการณ์ในอนาคต ซึง่เนื้อหาในส่วนดังกลา่วมคีวามเสีย่งและความไม่
แน่นอนและอาจไดร้ับผลกระทบจากปัจจัยตา่งๆ รวมทัง้ภาวะทางเศรษฐกจิและสภาพของตลาดของธรุกจิทีก่องทนุรวมลงทนุอยู ่ซ ึง่จะสง่ผล
ใหผ้ลการด าเนนิงานทีแ่ทจ้รงิไมเ่ป็นไปตามขอ้ความ หรอืทีอ่าจตคีวามวา่เป็นเชน่นัน้จากขอ้ความในเอกสารฉบบันี ้ 

• ขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารฉบบันีจั้ดท าโดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม (“ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย”์) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพยไ์ม่
ยนืยันและไมร่ับรองถงึความครบถว้นสมบรูณ์ หรอืความถกูตอ้งของขอ้มลูดังกลา่ว และไมไ่ดป้ระกันราคา หรอื ผลตอบแทนใดๆ ทีป่รากฏ
ขา้งตน้ แมว้า่ขอ้มลูดงักลา่วจะปรากฏขอ้ความทีอ่าจเป็นหรอือาจตคีวามวา่เป็นเชน่นัน้ได ้ผูบ้รหิารอสังหารมิทรัพย ์บรษัิทจัดการ ตลอดจน
ผูบ้รหิารและตวัแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพยแ์ละบรษัิทจัดการ จงึไมร่ับผดิชอบตอ่การน าเอาขอ้มลู ขอ้ความ ความเห็น และหรอืบทสรุปใน
เอกสารฉบบันีไ้ปใชไ้มว่า่กรณีใดๆ 

• กองทนุรวมขอสงวนสทิธิใ์นขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี ้หา้มมใิหผู้ใ้ดท าซ า้ ดดัแปลง น าออกแสดง หรอืท าใหป้รากฏ ไมว่า่ดว้ยประการ
ใดๆ ซึง่ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 


