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รายไดจ้ากการลงทุนสุทธไิตรมาส 2 ปี 2560 ลดลง 3.2% จากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่น โดยรายไดจ้ากการลงทนุสทุธเิทา่กับ 671.5 ลา้นบาท ลดลง

จาก 697.0 ลา้นบาท โดยอัตราการเชา่พืน้ทีล่ดลงมาอยู่ที ่86.7% ณ สิน้ไตรมาส 2 

ปี 2560 เป็นผลจากการปรับปรุงครัง้ใหญท่ีเ่ซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ทีเ่ริม่ปรับปรุง

ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน-ธันวาคม 2560 และปรับปรุงพื้นทีบ่างส่วนทีเ่ซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ ส่งผลใหร้ายไดค้่าเช่าและบริการลดลง 

2.6% ขณะทีค่า่ใชจ้า่ยคงที ่

รายไดร้วมลดลง 2.6% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น กองทุนรวมมรีายได ้

รวม 853.4 ลา้นบาท ลดลงจาก 876.0 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 จากการ

ปรับปรุงศูนย์การคา้ ขณะทีค่่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 182.0 ลา้นบาท ไม่เปลีย่นแปลง

จากไตรมาส 2 ปี 2559  

เงนิปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ยเพิม่ข ึน้ 5.1% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 

กองทุนรวมประกาศจ่ายเงนิปันผลสว่นแบ่งก าไรส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 จ านวน 

593.6 ลา้นบาท หรือ 0.2683 บาทต่อหน่วย คดิเป็นอัตราผลตอบแทนต่อหน่วย

เท่ากับ 5.9% ทีร่าคาต่อหน่วยลงทุน 18.20 บาทต่อหน่วย ณ วันที ่30 มถิุนายน 

2560  

  

 

สือ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์

ไตรมาส 2 ปี 2560 
กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท 

 16 พฤษ าคม 2559 
 

15 พฤษ าคม 2560 

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

 

 ขอ้มลูหนว่ยลงทนุ ณ วนัที ่11 ส.ค. 2560  
 
 
ราคาลา่สดุ (บาท)                            18.60   
  
จ านวนหน่วยลงทนุ (ลา้นหน่วย)         2,212.5   
 
มลูคา่ตามราคาตลาด (ลา้นบาท)      40,930.8 
 
มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ(ลา้นบาท) /1     30,104.4              
 
มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย (บาท)/1 13.6066 
 
สว่นเกนิ/(สว่นลด) มลูคา่ /1                36.0% 
 

หมายเหต:ุ 

/1  มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิณ วันที ่30 มถิุนายน 2560 

ทีม่า:   CPNRF อา้งองิจากงบการเงนิ (สอบทาน/ตรวจสอบ) และรายงานผูส้อบบัญชรีับอนุญาตส าหรับไตรมาส   

สารบญั 

 

ค าอธบิาย & วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน  2  
 

สรปุขอ้มลูทางการเงนิ         4 
 

สรปุขอ้มลูผลการด าเนนิงาน          5 
 

ขอ้มลูกองทนุรวม   6 

11 สงิหาคม 2560 
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ค าอธบิาย & วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

งบก าไรขาดทนุ                                             

รายได ้

 

กองทนุรวมมรีายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 เทา่กับ 853.4 ลา้นบาท ลดลง 

2.6% จาก 876.0 ลา้นบาทในไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน เป็นผลจากรายไดค้่า

เชา่และคา่บรกิารลดลง 2.6% เป็น 847.7 ลา้นบาท โดยปัจจัยหลักมาจากรายได ้

ค่าเช่าและค่าบริการที่ลดลงจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่ศูนย์การคา้เซ็นทรัล

พลาซา พระราม 3 และปรับปรุงพื้นทีบ่างส่วนทีศู่นยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ป่ิน

เกลา้ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 สง่ผลใหอ้ัตราการเชา่พืน้ทีร่วมของกองทนุ

ลดลงมาอยูท่ี ่86.0%  

 

โครงการปรับปรุงศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 คดิเป็น 25% ของพืน้ที่

ศูนย์การคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส ดังนี้ การปรับปรุงเฟส 1 (สัดส่วนพื้นที่

ประมาณ 47% ของโครงการปรับปรุง) แบง่พื้นทีผู่เ้ชา่หลักทีว่า่งอยู่เพือ่รองรับผู ้

เชา่รายย่อยในอนาคต ใชเ้วลา 6 เดอืน สิน้สดุเดอืนมถิุนายน 2560 และปรับปรุง

เฟส 2 (53% ของโครงการปรับปรุง) ปรับสิง่อ านวยความสะดวกและพื้นที่

สว่นกลาง ใชเ้วลา 5 เดอืน ตัง้แตม่นีาคม-สงิหาคม 2560  

 

โครงการปรับปรุงศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ คดิเป็นสดัสว่น

พืน้ทีป่ระมาณ 10% ของศนูยก์ารคา้ โดยปรับปรุงผังโซนรา้นคา้ เตรยีมพืน้ทีเ่พือ่

รองรับผูเ้ชา่รายใหม ่ตกแตง่พืน้ทีเ่ชา่ใหม่ ปรับปรุงพืน้ทีส่ว่นกลาง รวมถงึปรับปรุง

ภมูทิศัน ์แบง่เป็น 3 เฟส เริม่ตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2559 – เมษายน 2560  

 

โครงการปรับปรุงครัง้ใหญ่ศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โดยเป็นการ

ทยอยปรับปรุงพื้นทีส่่วนกลาง Façade ทีจ่อดรถ พื้นที ่Landscape และป้าย

โครงการ ปรับเปลี่ยนประเภทรา้นคา้ และเพิ่มพื้นทีจั่ดโปรโมชั่น พื้นทีพั่กผ่อน 

พื้นทีส่ันทนาการ ใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน – ธันวาคม 

2560 

 

คา่ใชจ้า่ย 

 

ไตรมาส 2 ปี 2560 กองทนุรวมมคีา่ใชจ้่ายรวมทัง้ส ิน้ 182.0 ลา้นบาท เทา่กับไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใชจ้่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์รวมไม่

เปลีย่นแปลง ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง 24.4% จาก

คา่ใชจ้่ายโฆษณาและประชาสมัพันธ ์คา่ธรรมเนียมบรหิารอสังหารมิทรัพยล์ดลง 

4.5% ตามรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ และค่าคอมมชิชั่นจากการจัดหาผูเ้ช่า 

ขณะทีต่น้ทนุเชา่และบรกิารเพิม่ขึน้ 34.6% จากคา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา และ

คา่ภาษีโรงเรอืนทีม่กีารประเมนิรายปีและประเมนิเพิม่เตมิ 

 

 รายไดจ้ากการลงทุนสทุธแิละเงนิปนัสว่นแบง่ก าไร 

 

กองทนุรวมมรีายไดจ้ากการลงทนุสทุธสิ าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 จ านวน 671.5 

ลา้นบาท ลดลง 3.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน กองทุนรวมประกาศ

จ่ายเงนิปันสว่นแบง่ก าไรไตรมาส 2 ปี 2560 ในอัตรา 0.2683 บาทต่อหน่วย คดิ

เป็นอัตราผลตอบแทน 5.9% ทีร่าคาหน่วยลงทุน 18.20 บาทต่อหน่วย ณ วันที ่

30 มถินุายน 2560 กองทนุรวมไดข้ึน้เครือ่งหมาย XD ในวันที ่10 สงิหาคม 2560 

ก าหนดวันปิดสมุดทะเบยีนในวันที ่16 สงิหาคม 2560 และจ่ายเงนิปันสว่นแบ่ง

ก าไรในวนัที ่30 สงิหาคม 2560 

ไตรมาส 2 ปี 2560 รายไดร้วม

เทา่กับ 853.43 ลา้นบาท ลดลง

จาก 876.0 ลา้นบาท หรอื 2.6% 

จากปีกอ่น 

คา่ใชจ้่ายรวมเทา่กับ 182.0 ลา้น

บาท ไมเ่ปลีย่นแปลงจากไตร

มาสเดยีวกนัของปีกอ่น  

เงนิปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หน่วย 

ส าหรับผลการด าเนนิงาน

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 

เทา่กับ 0.2683 บาท 
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ความสามารถในการท าก าไร 

 

อัตราส่วนรายไดจ้ากอสังหาริมทรัพย์สุทธิไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 82.0% 

ลดลง 0.5% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และอัตราสว่นรายไดจ้ากการลงทุน

สทุธเิทา่กับ 78.7% ลดลง 0.6% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น เป็นผลจากการ

ลดลงของรายได ้

 

 

   การเปลีย่นแปลงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวมมีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทัง้ส ิน้ 

32,402.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 32,309.0 ลา้นบาท จากการประเมนิมูลค่าเงนิ

ลงทุนที่เพิ่มขึน้ และมีสนิทรัพย์สุทธิเท่ากับ 30,104.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

สนิทรัพย์สุทธติ่อหน่วย 13.6066 บาท เพิม่ขึน้จาก 13.5561 บาทต่อหน่วย ณ 

สิน้ปี 2559 และกองทุนรวมมีเงินกูย้ืมทัง้ส ิ้น 1,831.3 ลา้นบาท ลดลงจาก 

1,874.6 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559   

 

การแปลง CPNRF เป็น CPNREIT  

ตามทีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด (บรษัิทจัดการ) และ

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (CPN) ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวม CPNRF ไดเ้ล็งเห็นถงึประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

CPNRF โดยรวม จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็น

กองทรัสต ์CPNREIT และลงทุนเพิม่เตมิในสนิทรัพยโ์ครงการเซ็นทรัลเฟสตวิัล 

พัทยา บชี (บางสว่น) และโรงแรมฮลิตัน พัทยา มูลคา่สนิทรัพยร์วม 11,908 ลา้น

บาท 

 

ทัง้นี้ การแปลงสภาพกองทนุ CPNRF เป็น CPNREIT จะท าไดเ้มือ่ทีป่ระชมุผูถ้อื

หน่วยลงทนุของ CPNRF มมีตอินุมัต ิดงันัน้ บรษัิทจัดการไดก้ าหนดการจัดประชมุ

ผูถ้อืหน่วยกองทุนรวม CPNRF ครัง้ที ่1/2560 ในวันที ่28 สงิหาคม 2560 เวลา 

14.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารแปลงสภาพดังกล่าว พรอ้มกับการลงทุนของ

กองทรัสต ์CPNREIT ในทรัพยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิ  

 

เมือ่ไดรั้บมตอินุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยแลว้ บรษัิท ซพีีเอ็น รที แมเนจเมน้ท ์

จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของ CPN จะเป็นผูก้่อตัง้ทรัสต์ และจะเขา้เป็นผูจ้ัดการ

กองทรัสต ์CPNREIT และแตง่ตัง้ บลจ. ไทยพาณิชย ์เป็นทรัสตขีอง CPNREIT 

โดยการแปลงสภาพดงักลา่วจะแลว้เสร็จในปี 2560  

สนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วยเพิม่

ขึน้มาอยู่ที ่13.6066 บาท เงนิ

กูย้มือยูท่ี ่1,831.3 ลา้นบาท  

อตัราสว่นรายไดจ้าก

อสงัหารมิทรัพยส์ทุธ ิและ

อตัราสว่นก าไรจากการลงทนุ

สทุธเิทา่กบั 82.0% และ 

78.7% ตามล าดบั 

 



กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท สือ่นกัลงทุนสมัพนัธ ์ไตรมาส 2 ปี 2560 

 

 Page 4 of 7 
 

สรปุขอ้มลูทางการเงนิ 

งบก าไรขาดทนุ 

ลา้นบาท ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 เปลีย่นแปลง ไตรมาส 2 เปลีย่นแปลง

ปี 2560 ปี 2560 QoQ ปี 2559 YoY

รายไดจ้ากอสงัหารมิทรัพย์ 853.0  901.2  (5.4%) 874.8  (2.5%)

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 826.0  870.4  (5.1%) 847.7  (2.6%)

รายไดอ้ืน่ 27.0  30.8  (12.2%) 27.1  (0.4%)

ดอกเบีย้รับ 0.5  1.1  (55.0%) 1.2  (59.9%)

รวมรายได้ 853.4  902.3  (5.4%) 876.0  (2.6%)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 153.7  148.2  3.7% 153.2  0.3%

ตน้ทนุเชา่และบรกิาร 40.4  25.8  56.5% 30.0  34.6%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 16.6  17.9  (7.0%) 22.0  (24.4%)

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 96.7  104.5  (7.5%) 101.2  (4.5%)

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 0.0  0.0  (75.0%) 0.0  0.0%

ดอกเบีย้จา่ย 17.7  17.4  1.6% 17.9  (1.0%)

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 10.5  10.8  (2.4%) 10.9  (3.0%)

รวมคา่ใชจ้า่ย 182.0  176.5  3.1% 182.0  (0.0%)

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 671.5  725.8  (7.5%) 694.0  (3.2%)

0.5  0.1  492.0% 2.8  (81.2%)

559.4  (548.9) 201.9% 144.1  288.2%

การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 1,231.4  176.9  596.0% 840.9  46.4%

ก าไรทีส่ามารถน ามาปนัสว่นแบง่ก าไร 671.5  725.8  (7.5%) 694.0  (3.2%)0 0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไร 593.6        648.3        (8.4%) 599.6       (1.0%)

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาท) 0.2683      0.2930      (8.4%) 0.2710      (1.0%)

อัตราสว่นรายไดจ้ากอสังหารมิทรัพย์สทุธิ 82.0%  83.6%  (1.6%) 82.5%  (0.5%)

อัตราสว่นรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 78.7%  80.5%  (1.8%) 79.3%  (0.6%)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมูลคา่ของเงนิลงทนุ

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่ังไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมูลคา่ของเงนิลงทนุ

 

 ทีม่า:  CPNRF อา้งองิจากงบการเงนิ(สอบทาน/ตรวจสอบ) และรายงานผูส้อบบัญชรีับอนุญาตส าหรับไตรมาส และส าหรับปี  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ลา้นบาท ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2560

เงนิลงทนุตามราคายุตธิรรม 32,391.8  32,799.8  33,053.0  32,971.9  32,616.8  33,299.0  

เซ็นทรัล พระราม 2 6,591.0  6,622.0  6,711.0  6,705.0  6,520.0  7,184.0  

เซ็นทรัล พระราม 3 8,798.0  8,835.0  8,917.0  9,156.0  9,540.0  9,192.0  

เซ็นทรัล ป่ินเกลา้ 5,520.0  5,546.0  5,593.0  5,495.0  5,180.0  5,495.0  

เซ็นทรัล เชยีงใหม่แอร์พอร์ต 11,005.0  11,075.0  10,992.0  10,953.0  10,580.0  10,531.0  

   รวมเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรัพย์ 31,914.0  32,078.0  32,213.0  32,309.0  31,820.0  32,402.0  

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์ 477.8  721.8  840.0  662.9  796.8  897.0  

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 526.6  259.2  287.6  464.6  339.7  236.5  

สนิทรัพย์อืน่ 170.3  198.2  156.2  167.3  153.8  162.2  

รวมสนิทรพัย์ 33,088.7  33,257.1  33,496.8  33,603.8  33,110.2  33,697.6  

เงนิมัดจ ารับลว่งหนา้ 1,089.4  1,100.6  1,114.8  1,138.0  1,130.9  1,142.4  

เงนิกูย้ ืม 1,927.2  1,917.9  1,896.2  1,874.6  1,852.9  1,831.3  

หนีส้นิอืน่ 554.5  496.9  496.6  598.6  605.1  619.6  

รวมหนีส้นิ 3,571.0  3,515.4  3,507.6  3,611.2  3,588.9  3,593.2  

สนิทรพัยส์ทุธิ 29,517.6  29,741.7  29,989.2  29,992.6  29,521.3  30,104.4  

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้ือหน่วยลงทนุ 24,406.2  24,406.2  24,406.2  24,406.2  24,406.2  24,406.2  

ก าไรสะสม 5,111.4  5,335.5  5,583.0  5,586.4  5,115.1  5,698.2  

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หนว่ย (บาท) 13.3414  13.4427  13.5545  13.5561  13.3431  13.6066  
 

 ทีม่า:  CPNRF อา้งองิจากงบการเงนิระหวา่งกาลและรายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาตส าหรับไตรมาส และส าหรับปี  
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สรปุขอ้มลูผลการด าเนนิงาน 

I. พืน้ทีใ่หเ้ชา่และอตัราการเช่า 

 
พืน้ที ่(ตร.ม.) อตัราการเชา่/1 

พืน้ทีใ่ชส้อย พืน้ทีใ่หเ้ชา่ 30 ม.ิย. 59 30 ก.ย. 59 31 ธ.ค. 59 31 ม.ีค. 60 30 ม.ิย. 60 

พระราม 2 251,182 82,427 86.7% 87.2% 86.7% 84.8% 89.9% 

พระราม 3 169,740 37,143 91.1% 89.9% 90.0% 86.9% 62.6% 

ป่ินเกลา้ (ศนูยก์ารคา้) 135,018 27,772 90.0% 91.1% 95.7% 95.7% 95.7% 

เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 122,991 37,553 94.8% 94.0% 96.5% 94.0% 94.1% 

ป่ินเกลา้ ส านกังาน ทาวเวอร ์A & B 50,653 33,938 93.3% 91.5% 90.0% 90.0% 90.0% 

รวมท ัง้หมด 729,584 218,833 90.2% 89.9% 90.5% 88.9% 86.7% 

หมายเหต:ุ /1 เฉพาะผูเ้ชา่หลักและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้  
ทีม่า: CPN 

II. สญัญาทีต่อ่อายุและสญัญาทีเ่กดิข ึน้ใหม ่ 

 
ต ัง้แต ่1 เมษายน ถงึ 30 มถินุายน 2560 /1 

สญัญาตอ่อายแุละสญัญาใหม ่

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

พระราม 2 8 1,566 1.9% 

พระราม 3 1 216 0.6% 

ป่ินเกลา้ (ศนูยก์ารคา้) - - - 

เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 2 322 0.9% 

ป่ินเกลา้ ส านกังาน ทาวเวอร ์A & B 12 3,858 11.4% 

รวมท ัง้หมด 23 5,962 2.7% 
หมายเหต:ุ /1 ไมร่วมสัญญาเชา่ทีม่อีายตุ ่ากวา่ 1 ปี  
              /2  รอ้ยละของพืน้ทีใ่หเ้ชา่ ณ วันที ่30 มถินุายน 2560 
              /3  ไมร่วมสัญญาเชา่แบบปันสว่นรายได ้

ทีม่า: CPN 

III. โครงสรา้งคา่เช่า 

 
ทีม่า: CPN 
 

IV. ขอ้มูลการหมดอายขุองสญัญาเชา่ 

 
หมายเหต:ุ 
1. รอ้ยละของพืน้ทีท่ีม่ผีูเ้ชา่ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2560 

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 

 
ประเ ทกองทนุรวม 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

• 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 


