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สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่
0 วนั ที$ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2557
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
สาส์ นจากบริษัทจัดการ
วันที$ JK เมษายน JLLM
เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี 2557 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (กองทุนรวม) ตังแต่
0 วนั ที$ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2557 มายังผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่าน
โดยผลประกอบการของกองทุนรวมในปี ที$ผา่ นมา ถือเป็ นอีกปี หนึง$ ที$กองทุนรวมได้ สร้ างผลประกอบการในระดับ
ที$นา่ พอใจ โดยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 27,690.20 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยเท่ากับ 12.5154 บาท ซึง$ เพิ$มขึ 0นเมื$อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที$ 17,826.57 ล้ านบาท คิดเป็ น
การเพิ$มขึ 0นร้ อยละ 55.33 โดยในรอบการดําเนินงานระหว่างวันที$ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนรวม
มีรายได้ รวมทังสิ
0 0น 3,309.41 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายทังสิ
0 0น 625.85 ล้ านบาท ทําให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุน
สุทธิ 2,683.56 ล้ านบาท และเมื$อพิจารณาร่วมกับรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน กองทุนรวมจะมีสินทรัพย์สทุ ธิจากการ
ดําเนินงานเพิ$มขึ 0นในรอบการดําเนินงานเดียวกันนี 0จํานวน 3,210.91 ล้ านบาท โดยกองทุนรวมจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
ประกอบการตังแต่
0 วนั ที$ 16 ธันวาคม 2556 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวน 1.3260 บาทต่อหน่วย
นอกจากนี 0 เมื$อวันที$ JQ เมษายน JLLK ที$ผ่านมา กองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนเพิ$มเติมครัง0 ที$ J ในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึง$ มีระยะเวลาของสิทธิการเช่าเป็ นระยะเวลา QR ปี ที$มลู ค่าการลงทุนประมาณ SR, KTR.TU
ล้ านบาท (รวมค่าใช้ จ่ายที$เกี$ยวข้ อง) โดยมีแหล่งเงินทุนจาก S) การเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ$มเงินทุนจดทะเบียนเป็ น
จํานวน 576,150,000 หน่วย ที$ราคาเสนอขายสุดท้ าย 15.00 บาท J) เงินสด และ Q) เงินกู้ยืมจากธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) ทําให้ ปัจจุบนั กองทุนรวมมีจํานวนเงินทุนของโครงการที$ JU,URV,JRK,VQR บาท ทําให้ ในปี JLLK ที$ผา่ นมา
กองทุนรวมมีผลประกอบการที$สงู ขึ 0นกว่าปี ก่อนหน้ า เนื$องจากกองทุนรวมได้ รับกระแสรายได้ เพิ$มขึ 0นจากโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ในส่วนของภาพรวมเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ สรุปภาวะเศรษฐกิจในปี JLLK ว่า
เศรษฐกิจไทยในปี JLLK ขยายตัวเพียงร้ อยละ R.K จากปี 2556 เนื$องจากในช่วงครึ$ งแรกของปี สถานการณ์ทางการเมือง
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานบางส่วนของภาครัฐ และความเชื$อมัน$ ของครัวเรื อน ธุรกิจ รวมทังนั
0 กท่องเที$ยว ประกอบกับ
หนี 0ครัวเรื อนที$อยู่ในระดับสูง ทําให้ ผ้ ูบริ โภคระมัดระวังในการใช้ จ่ายและสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื$อ
นอกจากนี 0 การส่งออกสินค้ ายังฟื น0 ตัวช้ าตามอุปสงค์ต่างประเทศที$ขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป รวมทังไทยมี
0
ข้อจํากัด
ด้ านการผลิตสินค้ าที$ใช้ เทคโนโลยีสงู ภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าวธุรกิจจึงชะลอการผลิตและการลงทุนใหม่ออกไป ในช่วง
ครึ$งหลังของปี JLLK เศรษฐกิจไทยทยอยฟื น0 ตัวเป็ นลําดับจากการใช้ จ่ายในประเทศ และการท่องเที$ยวที$ปรับดีขึ 0นภายหลัง
สถานการณ์ทางการเมืองคลีค$ ลายและภาครัฐกลับมาดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ตามปกติ ประกอบกับมีการขยาย
การลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคมและค้ าปลีกเพื$อรองรับการเติบโตของอุปสงค์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การฟื น0 ตัวของ
เศรษฐกิจยังเป็ นไปอย่างช้ าๆ เนื$องจากการส่งออกสินค้ ายังอ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะจีน
ญี$ปนุ่ และกลุม่ ประเทศยุโรป นอกจากนี 0 การใช้ จ่ายของครัวเรื อนยังถูกถ่วงด้ วยรายได้ เกษตรกรที$ตกตํ$าและภาระหนี 0ที$สงู
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ความเชื$ อมั$นของนักท่องเที$ยวยังกลับมาไม่หมด ตลอดจนธุรกิ จส่วนใหญ่ ยังชะลอการลงทุนเพราะรอการฟื 0นตัวของ
เศรษฐกิจและรอภาครัฐลงทุนในโครงสร้ างพื 0นฐาน
สําหรับแนวโน้ มเศรษฐกิจในปี นี 0 SCB Economic Intelligence Center (อีไอซี) คงประมาณการการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 เติบโตในกรอบเดิมที$ร้อยละ 3.0-3.5 เศรษฐกิจไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 ยังอยูใ่ นภาวะ
ชะลอตัวตามที$ได้ ประเมินไว้ ก่อนหน้ านี 0 โดยกําลังซื 0อของครัวเรื อนได้ รับผลกระทบจากรายได้ จากภาคการเกษตรที$ยงั คง
ตกตํ$าอย่างต่อเนื$อง รวมถึงปั จจัยที$กระทบต่อความเชื$อมัน$ ของภาคเอกชน ได้ แก่ ความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐเกี$ยวกับ
การปฏิรูปด้ านภาษี เช่น ภาษี ที$ดินและสิ$งปลูกสร้ าง ความล่าช้ าในการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนของรัฐที$ทําได้ เพียง
ร้ อยละ 19 ใน 5 เดือนแรกของปี งบประมาณ ด้ วยเหตุนี 0 อีไอซีจึงปรับลดประมาณการการขยายตัวของการบริ โภคและการ
ลงทุนในปี นี 0ลงเหลือร้ อยละ 1.5 และร้ อยละ 3.1 ตามลําดับ นอกจากนี 0 การลดลงของมูลค่าสินค้ าส่งออกสินค้ าที$เชื$อมโยง
กับนํ 0ามันดิบอย่างนํ 0ามันสําเร็ จรูป เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก ในช่วงที$ผ่านมา ทําให้ อีไอซีได้ ปรับลดประมาณการมูลค่าการ
ส่งออกสินค้ าไทยว่าจะหดตัวร้ อยละ 1.3 สําหรับในระยะต่อไป ปั จจัยภายนอกที$ต้องจับตามอง คือการปรับขึ 0นอัตรา
ดอกเบี 0ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที$คาดว่าน่าจะเกิดขึ 0นราวไตรมาส 3 ของปี นี 0 ซึง$ จะเป็ นการปรับขึ 0นอัตราดอกเบี 0ย
ครัง0 แรกในรอบ 8 ปี อีไอซีประเมินว่าจะส่งผลให้ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ มีแนวโน้ มแข็งค่าขึ 0นเมื$อเทียบกับทุกสกุลเงินทัว$ โลก
และประเมินว่าเงินบาทจะอ่อนค่าไปอยูท่ ี$ระดับ 33.5 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ ในปลายปี นี 0 ด้ านนโยบายการเงินของไทย อี
ไอซีคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี 0ยนโยบายไว้ ที$ระดับร้ อยละ 1.75 ในปี 2558 โดยมองว่าประเทศไทย
มีปัจจัยพื 0นฐานที$ดี อาทิเช่น มีเงินสํารองระหว่างประเทศในระดับสูง มีดุลบัญชี เดินสะพัดที$เกินดุล และมีความมัน$ คง
ทางการคลัง ทําให้ มีความเสีย$ งไม่สงู นักที$จะเกิดภาวะเงินทุนไหลออกอย่างรุ นแรงจากการปรับขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยของ Fed
จนต้ องมีการปรับขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยในประเทศตามไปด้ วย
สุดท้ ายนี 0 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที$ได้ มอบ
ความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริ ษัทจะบริ หารจัดการกองทุนรวมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพื$อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดไป
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ที$มา:

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทลโกรท
บริษัท
จัดการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ลักษณะ
โครงการ

ระบุเฉพาะเจาะจง

อายุ
โครงการ

ไม่กําหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี เนื$องจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท ได้
ลงทุนในสิทธิ การเช่าซึ$งมีกําหนดระยะเวลา จึงมีโอกาสที$กองทุนรวมจะมีอายุเท่ากับสิทธิ การเช่าที$คง
เหลืออยู่ ในกรณีที$ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที$ทําให้ สญ
ั ญาเช่าถูกยกเลิกหรื อเพิกถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลา
การเช่า สิทธิการเช่าที$มีกําหนดระยะเวลาสูงสุดของกองทุนรวมจะครบกําหนดในวันที$ 15 สิงหาคม 2638

วันที%เป็ น
วันที$ 23 สิงหาคม 2548 (เริ$ มทําการซื 0อขายวันที$ 23 สิงหาคม 2548)
หลักทรัพย์
จดทะเบียน
ประเภท
การลงทุน ครั ง0 แรก– หน่ว ยลงทุน 1,091,500,000 หน่ว ย มูล ค่า ที$ ต ราไว้ ห น่ว ยละ 10.00 บาท รวม
หลักทรัพย์ 10,915,000,000 บาท
จดทะเบียน
การเพิ$มเงินทุนของกองทุนรวมครัง0 ที$ 1–หน่วยลงทุน 544,826,700 หน่วย มูลค่าที$ตราไว้ หน่วยละ 8.90
บาท รวม 4,848,957,630 บาท
การเพิ$มเงินทุนของกองทุนรวมครัง0 ที$ 2-หน่วยลงทุน 576,150,000 หน่วย มูลค่าที$ตราไว้ หน่วยละ 15.00
บาท รวม 8,642,250,000 บาท
ประวัติ
ความ
เป็ นมาโดย
สรุ ป

การลงทุนครัง0 แรก – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท จดทะเบียนจัดตัง0 และเข้ า
ลงทุนครัง0 แรกในโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
รัชดา พระราม 3 เมื$อวันที$ 11 สิงหาคม 2548
การเพิ$มเงินทุนของกองทุนรวมครัง0 ที$ 1 – ที$ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง0 ที$ 1/2552 วันที$ 17
สิงหาคม 2552 ได้ อนุมตั ิการเพิ$มทุนของกองทุนรวมจํานวนไม่เกิน 6,706,000,000 บาท จากมูลค่าเงินทุน
ของกองทุนรวมเดิมจํานวน 10,915,000,000 บาท เป็ นเงินทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 17,621,000,000 บาท
โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 839,000,000 หน่วย เพื$อลงทุนในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้ า และตามมติคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวม เมื$อวันที$ 17 กันยายน 2552 ได้
กําหนดให้ กองทุนรวมเพิ$มเงินทุนไม่เกิน 4,849,000,000 บาท โดยออกเสนอขายหน่วยลงทุนจํานวนไม่
เกิ น 546,600,000 หน่ว ย และจํ า นวนเงิ น จากการกู้ยื ม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น ในประเทศจํ า นวน
1,000,000,000 บาท แต่ทงนี
ั 0 0ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวมภายหลังจากการ
เพิ$ ม ทุน หัก ด้ วยประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยที$ เ กี$ ย วเนื$ อ งกั บ การเพิ$ ม เงิ น ทุน และการลงทุ น เพิ$ ม เติ ม ใน
อสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้ า เมื$อวันที$ 4 พฤศจิกายน
2552
การเพิ$มเงินทุนของกองทุนรวมครัง0 ที$ 2 – ที$ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง0 ที$ 1/2556 วันที$ 24
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
กรกฎาคม 2556 ได้ อนุมตั ิการเพิ$มทุนของกองทุนรวมครัง0 ที$ 2 จํานวนไม่เกิน 12,600,000,000 บาท จาก
มูล ค่ า เงิ น ทุน ของกองทุน รวมเดิ ม จํ า นวน 15,763,957,630 บาท เป็ นเงิ น ทุน ใหม่ จํ า นวนไม่ เ กิ น
28,363,957,630 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย เพื$อ
ลงทุนเพิ$มเติมในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ตลอดจนอนุมตั ิการจัดสรร
หน่ว ยลงทุน ที$ อ อกและเสนอขายเพิ$ ม เติ ม และการแก้ ไ ขเพิ$ มเติ ม โครงการจัด การกองทุน รวมเพื$ อ ให้
สอดคล้ องกับการลงทุนเพิ$มเติมครัง0 ที$ J โดยกองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต เมื$อวันที$ 23 เมษายน 2557
ผู้ดูแล
ผลประโยช
น์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นาย
ทะเบียน
หน่ วย
ลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ผู้บริหาร
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
อสังหาริมท
รัพย์
วัตถุประสง เพื$อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทัว$ ไปทังที
0 $เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่
0
างประเทศซึ$งกองทุน
ค์ การลงทุน รวมจะนําเงินที$ได้ จากการระดมเงินทุนไปซื 0อเช่าและ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์โดยกองทุนรวมจะรับโอน
กรรมสิทธิp และ/หรื อสิทธิ การเช่าและ/หรื อสิทธิ การเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าให้ เช่าช่วงโอนและ/หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆที$กองทุนรวม
ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุ งเปลี$ยนแปลงรวมถึงการดําเนินการก่อสร้ างและ/หรื อพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ างและ/หรื อดําเนินการขอใบอนุญาตอื$นๆและ/หรื อดําเนินการ
อื$นใดที$เกี$ยวข้ องและจําเป็ นเพื$อประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์และเพื$อมุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทน
แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื$นและ/หรื อหลักทรัพย์อื$น
และ/หรื อการหาดอกผลอื$นโดยวิธีอื$นใดตามกฎหมายหลักทรั พย์ และ/หรื อกฎหมายอื$น ใดที$เกี$ ยวข้ อ ง
กําหนด

การลงทุนครัง/ แรก
ในการลงทุนครัง0 แรกของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท เมื$อวันที$ 11 สิงหาคม 2548 ได้ เข้ า
ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วง/เช่าอสังหาริ มทรัพย์ซงึ$ เป็ นอาคารศูนย์การค้ าจํานวน 2 โครงการ คือ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 โดยมีรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ที$ลงทุน ดังนี 0
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ที%ตัง/

เลขที$ 128 หมู่ 6 ถนนพระรามที$ J แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ลักษณะการถือกรรมสิทธิ1ของ สิทธิการเช่าช่วงที$ดินซึง$ เป็ นที$ตงของอาคารศู
ั0
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และ
กองทุนรวม
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางส่วน พร้ อมอาคารจอดรถ
รวมทังงานระบบสาธารณู
0
ปโภค ระบบบําบัดนํ 0าเสียและสิง$ อํานวยความสะดวกต่างๆ ที$
เกี$ ยวเนื$องกับศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2 เป็ นระยะเวลา 20 ปี (สัญญา
สิ 0นสุดวันที$15 สิงหาคม 2568) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
ที%ดินที%กองทุนรวมลงทุน

สิทธิ การเช่าช่วงที$ดิน20 ปี จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึ$งเป็ นผู้ทรง
สิทธิ การเช่าที$ดิน โดยที$ดินตังอยู
0 ่ที$แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ เนื 0อที$รวม
53-2-38.4 ไร่ (จากที$ดินทังหมด
0
96-2-49.3 ไร่) แบ่งเป็ น
- โฉนดที$ดินเลขที$ 4313 เนื 0อที$ 16-3-90.5 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 4314 เนื 0อที$ 27-1-24.5 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 85312 เนื 0อที$ 3-0-47.2 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 49534 เนื 0อที$ 6-0-76.2 ไร่

อาคารที%กองทุนรวมลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางส่วน ซึง$ เป็ น อาคาร 5 ชัน0
และชันใต้
0 ดิน 1 ชัน0 พร้ อมอาคารจอดรถจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึง$
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิpเป็ นระยะเวลา 20 ปี แบ่งเป็ น
- พื 0นที$ Gross Area เฉพาะส่วนที$กองทุนรวมเช่า ประมาณ 251,182 ตารางเมตร
(จากพื 0นที$ Gross Area ทังหมดประมาณ272,185
0
ตารางเมตร) (ข้ อมูล ณ วัน
เข้ าลงทุน)
- พื 0นที$ปล่อยเช่าได้ (พื 0นที$ให้ เช่าและพื 0นที$สว่ นกลาง) เฉพาะส่วนที$กองทุนรวมเช่า
ประมาณ 131,701 ตารางเมตร (จากพื 0นที$ปล่อยเช่าทังหมดประมาณ137,638
0
ตารางเมตร)(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ทังนี
0 0 การลงทุนในสิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ดังกล่าว
ข้ างต้ นไม่รวมถึง
ก) สิทธิการเช่าพื 0นที$บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ$ง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยที$ได้ มีการชําระ
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ ง) ในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว เป็ นพื 0นที$
ประมาณ 5,937 ตารางเมตร (ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ข) พืน0 ที$ จอดรถบริ เ วณชัน0 G ของอาคารศูนย์ ก ารค้ า เซ็น ทรั ลพลาซา พระราม
2(Parking Star) ซึ$งมีเนื 0อที$ประมาณ 15,066 ตารางเมตร (ข้ อมูล ณ วันเข้ า
ลงทุน)

งานระบบสาธารณูปโภคและ
สิ%งอํานวยความสะดวกต่ างๆ
ที%กองทุนรวมลงทุน

สิทธิการเช่างานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดนํ 0าเสียและสิ$งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ที$ติดตัง0 และใช้ งานภายในอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2 จาก
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึง$ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิp
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ที%ตัง/
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ1ของ
กองทุนรวม

ที%ดินที%กองทุนรวมลงทุน

อาคารที%กองทุนรวมลงทุน

เลขที$ 79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที$ ดิ น และอาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา รั ช ดา พระราม 3
บางส่วน และพืน0 ที$ จอดรถภายในอาคารบางส่วน จากบริ ษัท เซ็น ทรั ล พัฒนา
พระราม 3 จํากัด เป็ นระยะเวลา 30 ปี (สัญญาสิ 0นสุดวันที$ 15 สิงหาคม 2578)
โดยกองทุนรวมมีสิทธิ ที$จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี โดย
กองทุนรวมชําระค่าเช่าและเงินมัดจําตามเงื$อนไขแห่งสัญญาเช่าครัง0 เดียวเต็ม
จํ า นวน นอกจากนี 0 กองทุนรวมได้ ซื อ0 และ/หรื อ รั บโอนกรรมสิท ธิp ในงานระบบ
สาธารณูป โภคและสิ$งอํ านวยความสะดวกต่างๆ ที$ เกี$ ยวเนื$อ งกับศูน ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 จากบริ ษัท เซ็นทรัล เรี ยลตี 0 เซอร์ วิส พระราม 3
จํากัด
สิทธิการเช่าที$ดิน30 ปี (สัญญาสิ 0นสุดวันที$ 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวมมี
สิทธิ ที$จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี จากบริ ษัท เซ็นทรั ล
พัฒนา พระราม 3 จํ ากัด ซึ$งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิp โดยที$ดินตังอยู
0 ่ที$แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ เนื 0อที$รวม 12-2-44.6 ไร่ (จากที$ดินทังหมด
0
12-313.5 ไร่) แบ่งเป็ น
- โฉนดที$ดินเลขที$ 53132 เนื 0อที$ 12-0-83.4 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 53133 เนื 0อที$ 0-1-61.2 ไร่
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 บางส่วน ซึ$งเป็ น
อาคาร 8 ชัน0 และชันใต้
0 ดิน 3 ชัน0 ซึ$งปั จจุบนั ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารศูนย์การค้ า
พื 0นทีจอดรถ และพื 0นที$บริ การ จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ซึง$ เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิp เป็ นระยะเวลา 30 ปี (สัญญาสิ 0นสุดวันที$ 15 สิงหาคม 2578)
โดยกองทุ น รวมมี สิ ท ธิ ที$ จ ะต่ อ อายุส ัญ ญาเช่ า ได้ อี ก 2 คราว คราวละ 30 ปี
แบ่งเป็ น
- พื 0นที$ Gross Area เฉพาะส่วนที$กองทุนรวมเช่า ประมาณ 169,740 ตาราง
เมตร (จากพื 0นที$ Gross Area ทังหมดประมาณ
0
187,958 ตารางเมตร)
(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
- พื 0นที$ปล่อยเช่าได้ (พื 0นที$ให้ เช่าและพื 0นที$สว่ นกลาง) เฉพาะส่วนที$กองทุนรวม
เช่า ประมาณ 65,965 ตารางเมตร (จากพื 0นที$ปล่อยเช่าทังหมดประมาณ
0
169,740 ตารางเมตร)(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ทังนี
0 0 การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึงสิทธิ การเช่าพืน0 ที$บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 ซึ$งบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ได้
ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า ผู้เช่ารายย่อยที$ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ ง) ใน
ลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว และพื 0นที$ที$บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
จํากัด เช่าจากห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล คิดเป็ นพื 0นที$ประมาณ 18,217 ตารางเมตร
6
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งานระบบสาธารณูปโภคและสิ%ง กรรมสิทธิp (โดยการซื 0อและ/หรื อรับโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ$งอํานวย
อํานวยความสะดวกต่ างๆ ที%
ความสะดวกต่างๆ ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 ได้ แก่
กองทุนรวมลงทุน
ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลื$อน ระบบปรั บ
อากาศ และระบบงานวิศวกรรมที$ติดตัง0 และใช้ งานภายในศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล
พลาซา รัชดา พระราม 3 จากบริ ษัท เซ็นทรัล เรี ยลตี 0 เซอร์ วิส พระราม 3 จํากัด ซึง$
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิp
การเพิ%มเงินทุนของกองทุนรวมครัง/ ที% 1
ที$ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง0 ที$ 1/2552 วันที$ 17 สิงหาคม 2552 ได้ อนุมตั ิการเพิ$มทุนของกองทุนรวมเพื$อ
เข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้ า ทังนี
0 0 กองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ น
เกล้ า เมื$อวันที$ 4 พฤศจิกายน 2552 โดยมีรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ที$ลงทุน ดังนี 0
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้า
ที%ตัง/

เลขที$ 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/522 และ 7/553 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ

ลักษณะการถือกรรมสิทธิ1ของ
กองทุนรวม

สิทธิการเช่าช่วงที$ดินซึ$งเป็ นที$ตงของอาคารศู
ั0
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้ า
และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้ า(บางส่วน) จํานวน 1
อาคาร และอาคารสํานักงานจํานวน 2 อาคาร (ทังอาคาร)
0
รวมทังที
0 $จอดรถยนต์
ภายในอาคาร นอกจากนี 0 กองทุนรวมจะเช่างานระบบและทรัพย์สนิ อื$นที$เกี$ยวข้ อง
กับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้ า จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
(“CPN”) เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี (สัญญาสิ 0นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2567)
สิทธิการเช่าช่วงที$ดินประมาณ 15 ปี (สัญญาสิ 0นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2567) จาก
CPN ซึ$งเป็ นผู้ท รงสิทธิ การเช่า โดยที$ดิน ตัง0 อยู่ที$แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ เนื 0อที$รวม 24-2-84 ไร่ (จากที$ดินทังหมด
0
24-2-84 ไร่) แบ่งเป็ น
- โฉนดที$ดินเลขที$ 1041 เนื 0อที$ 22-0-72 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 1054 เนื 0อที$ 2-2-12ไร่
โดยกองทุนรวมให้ สิทธิในการใช้ ถนนรอบโครงการและทางเข้ าออกของโครงการ
แก่บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ$ นเกล้ า จํากัด ซึง$ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิp และ CPN ซึ$งเป็ น
ผู้ทรงสิทธิการเช่า รวมถึงผู้เช่าพื 0นที$และลูกค้ าของทังสองบริ
0
ษัท
สิท ธิ ก ารเช่ า อาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ลพลาซา ปิ$ นเกล้ า บางส่วน จํ านวน 1
อาคาร ซึง$ เป็ นอาคารสูง 7 ชัน0 และชันใต้
0 ดิน 1 ชัน0 และอาคารสํานักงานทังอาคาร
0
จํ านวน 2 อาคาร ได้ แก่ อาคารเซ็นทรั ล ทาวเวอร์ A ปิ$ นเกล้ า สูง 26 ชัน0 และ
อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ$ นเกล้ า สูง 18 ชัน0 พร้ อมทังพื
0 0นที$จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร ซึ$ ง สูง 10 ชั น0 และชั น0 ใต้ ดิ น 1 ชั น0 รวมทัง0 งานระบบที$ เ กี$ ย วเนื$ อ งกั บ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้ า อาคารสํานักงาน และพื 0นที$จอดรถยนต์จาก

ที%ดนิ ที%กองทุนรวมลงทุน

อาคารที%กองทุนรวมลงทุน
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CPN ซึ$งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิp เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี (สัญญาเช่าสิ 0นสุด
วันที$ 31 ธันวาคม 2567) แบ่งเป็ น
- พื 0นที$ Gross Area เฉพาะส่วนที$กองทุนรวมเช่า ประมาณ 185,671 ตาราง
เมตร (จากพืน0 ที$ Gross Area ทัง0 หมดประมาณ 293,446 ตารางเมตร)
(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
- พื 0นที$ปล่อยเช่าได้ (พื 0นที$ให้ เช่าและพื 0นที$สว่ นกลาง) เฉพาะส่วนที$กองทุนรวม
เช่า ประมาณ 100,670 ตารางเมตร (จากพื 0นที$ปล่อยเช่าทังหมดประมาณ
0
142,701 ตารางเมตร)(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ทัง0 นี 0 การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ$ นเกล้ า
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึงการเช่าพื 0นที$ตอ่ ไปนี 0
(S) พื 0นที$บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้ า ซึ$ง CPN ได้
เช่ า จากบริ ษั ท ห้ างเซ็ น ทรั ล ปิ$ นเกล้ า จํ า กั ด (ส่ ว นพื น0 ที$ บ นอาคาร
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลชัน0 5 และ 6) จํานวนประมาณ 14,249 ตารางเมตร
(J) พื 0นที$ภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้ า ซึ$ง CPN ได้ ให้ เช่าแก่
ผู้เช่าที$ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ ง) ในลักษณะของสัญญา
เช่าระยะยาว เป็ นพื 0นที$ประมาณ 23,356 ตารางเมตร
(Q) พื น0 ที$ จ อดรถยนต์ จํ า นวนประมาณ 65,744 ตารางเมตร ในส่ ว นที$ เ ป็ น
กรรมสิทธิpของอาคารห้ างสรรพสินค้ าและในส่วนที$เป็ นไปตามสิทธิของ CPN
ซึ$งนอกเหนือจากที$ได้ ให้ สิทธิ การเช่าแก่กองทุนรวมตามสัดส่วนการใช้ งาน
ของพื 0นที$ศนู ย์การค้ าและพื 0นที$อาคารสํานักงานที$กองทุนรวมลงทุน
งานระบบสาธารณูปโภคและสิ%ง สิทธิ การเช่างานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันได
อํานวยความสะดวกต่ างๆ ที%
เลื$อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ 0าเสีย และสิ$งอํานวย
กองทุนรวมลงทุน
ความสะดวกต่างๆ ซึ$งติดตังและใช้
0
งานอยู่ในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรั ล
พลาซา ปิ$ นเกล้ า รวมทังสิ
0 ทธิใดๆ ที$เกี$ยวกับหรื อเกี$ยวเนื$องกับงานระบบดังกล่าว
(แล้ ว แต่ ก รณี ) (CPN จะได้ รั บ โอนงานระบบสาธารณูป โภคที$ เ กี$ ย วเนื$ อ งกั บ
อสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา ปิ$ นเกล้ าจากบริ ษัท เซ็นทรั ล เรี ยลตี 0
เซอร์ วิส จํากัด)

การเพิ%มเงินทุนของกองทุนรวมครัง/ ที% 2
ที$ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง0 ที$ 1/2556 วันที$ 24 กรกฎาคม 2556 ได้ อนุมตั ิการเพิ$มทุนของกองทุนรวมเพื$อ
เข้ าลงทุนในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ทังนี
0 0 กองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เมื$อวันที$ 23 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ที$ลงทุน ดังนี 0
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ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ที%ตัง/
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ1ของ
กองทุนรวม

ที%ดนิ ที%กองทุนรวมลงทุน

อาคารที%กองทุนรวมลงทุน

เลขที$ 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
(1) สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน) จํ านวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํ านวน 1 อาคาร รวมทัง0 ที$จอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้ งานของพืน0 ที$อาคารศูนย์ การค้ าและอาคาร
อเนกประสงค์ที$กองทุนรวมลงทุน)
(2) สิทธิการเช่าและ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิpในงานระบบและทรัพย์สินที$เกี$ยวข้ อง
กับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และ
(3) สิทธิการเช่าที$ดินที$เป็ นที$ตงของอาคารศู
ั0
นย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ ที$จอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เป็ นระยะเวลา 30 ปี (สัญญาสิ 0นสุดวันที$ 22 เมษายน JLMK) จากบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
สิทธิการเช่าที$ดินประมาณ เป็ นระยะเวลา 30 ปี (สัญญาสิ 0นสุดวันที$ 22 เมษายน
JLMK) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึ$งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิp โดย
ที$ดินตังอยู
0 ท่ ี$ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื 0อที$รวม 32-3-56.85 ไร่
(จากที$ดินทังหมด
0
35-1-80.60 ไร่) แบ่งเป็ น
- โฉนดที$ดินเลขที$ 3289 เนื 0อที$ 15-0-80.75 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 3301 เนื 0อที$ 2-2-88.4 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 3313 เนื 0อที$ 5-1-74.3 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 58660 เนื 0อที$ 2-1-90 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 58661 เนื 0อที$ 1-1-85 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 110632 เนื 0อที$ 1-1-11.3 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 110633 เนื 0อที$ 2-0-83.1 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 110634 เนื 0อที$ 0-2-46 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 110635 เนื 0อที$ 0-0-96 ไร่
- โฉนดที$ดินเลขที$ 15540 เนื 0อที$ 1-1-2 ไร่
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที
0 $จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตาม
สัดส่วนการใช้ งานของพื 0นที$อาคารศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ที$กองทุน
รวมลงทุน) รวมทังงานระบบและทรั
0
พย์สนิ ที$เกี$ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึ$งเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิp เป็ นระยะเวลาประมาณ 30 ปี (สัญญาสิ 0นสุดวันที$ JJ เมษายน JLMK)
แบ่งเป็ น
- พื 0นที$ Gross Area เฉพาะส่วนที$กองทุนรวมเช่า ประมาณ SJJ,TTS ตาราง
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เมตร (จากพื 0นที$ Gross Area ทังหมดประมาณ
0
174,455 ตารางเมตร)
(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
- พื น0 ที$ ป ล่อ ยเช่ า ได้ (พื น0 ที$ ใ ห้ เ ช่ า ) เฉพาะส่ว นที$ ก องทุน รวมเช่ า ประมาณ
35,343 ตารางเมตร (จากพื 0นที$ปล่อยเช่าทังหมดประมาณ
0
KS,KKK ตาราง
เมตร)(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ทังนี
0 0 การลงทุนในสิทธิ การเช่าศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึงการเช่าพื 0นที$ตอ่ ไปนี 0
(S) พื 0นที$ในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที$เป็ นพื 0นที$
ของห้ า งสรรพสินค้ า โรบิ นสัน และพื น0 ที$ ที$ ผ้ ูเ ช่ าได้ ทํา สัญญาเช่ า ระยะยาว
(Long-Term Lease) และได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าและพื 0นที$ซึ$งอยู่
ระหว่างปรับปรุง
(J) พื 0นที$จอดรถยนต์นอกเหนือจากส่วนที$กองทุนรวมเข้ าลงทุน
งานระบบสาธารณูปโภคและสิ%ง สิทธิการเช่างานระบบที$เกี$ยวข้ องกับอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
อํานวยความสะดวกต่ างๆ ที%
แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์ และพื 0นที$จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้ แก่ ระบบ
กองทุนรวมลงทุน
ไฟฟ้ า ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลื$อน ระบบแอร์ ระบบงานวิศวกรรม
จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึง$ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิp
นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผล
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครัง0 อย่างไรก็ดีบริ ษัทจัดการอาจมีการพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปั นผลปี ละ 4 ครัง0 ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตามที$บริ ษัทจัดการมีความเห็น
ว่ามีความจําเป็ นและสมควร
(1)
ในกรณีที$กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที$ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี
(2)
ในกรณีที$กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
จากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงิ นปั นผลจากกําไรสุทธิ และ/หรื อกําไรสะสมดังกล่าวข้ างต้ น จะทําได้ ก็ต่อเมื$อการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ$มขึ 0นในรอบระยะเวลาบัญชีที$มีการจ่ายเงินปั นผลนัน0
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ 0นงวดปี บัญชีหรื องวดการ
ดําเนินการอื$นใดที$จะจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตังแต่
0 วนั ถัดจากวันที$มีการปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื$อจ่ายเงินปั นผล เว้ นแต่กรณีที$มีเหตุจําเป็ นให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลา
ดัง กล่า ว บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ผ่า นตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และจะแจ้ งให้ สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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เงื$อนไขเพิ$มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที$จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าตํ$ากว่าหรื อเท่ากับ
0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที$จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง0 นันและให้
0
สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพื$อนําไปจ่ายรวมกับเงิน
ปั นผลที$จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที$ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที$คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื$นใดที$มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย$ นแปลง เพิ$มเติม ประกาศ
กําหนด สัง$ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื$น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน0 โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ$มเติมโครงการ
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที$ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที$คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื$นใดที$มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย$ นแปลง เพิ$มเติม ประกาศ
กําหนด สัง$ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื$น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน0 โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ$มเติมโครงการ
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รายงานของบริษัทจัดการเกี%ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกค้ าส่ งปี 2557-2558
กลุ่มศูนย์ การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
การประการ พ.ร.ก. ฉุกเฉินในช่วงไตรมาสที$ S และประกาศกฎอัยการศึกในไตรมาสที$ J ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
โครงการพื 0นที$ค้าปลีกใจกลางเมืองและจังหวัดท่องเที$ยว ดังนันรั
0 ฐบาลจึงออกนโยบายเพื$อกระตุ้นความเชื$อมัน$ และการใช้
จ่ายอย่างต่อเนื$อง ทําให้ ภาพรวมความเชื$อมัน$ ของคนไทยค่อยๆ เพิ$มขึ 0น ในขณะที$เจ้ าของโครงการได้ ออกโปรโมชัน$ และ
แคมเปญทางการตลาดต่างๆ เพื$อดึงดูดนักท่องเที$ยวและจับจ่ายใช้ สอยมากขึ 0นช่วงเทศกาลท่องเที$ยวครึ$งปี หลัง
พื 0นที$ค้าปลีกค้ าส่งในกรุ งเทพฯ ปี JLLK มีจํานวนมากกว่า K ล้ านตารางเมตร โดยศูนย์ การค้ ามีส่วนแบ่งใน
การตลาดมากที$สดุ ถึงร้ อยละ LT ปรับตัวลดลงมาจากปี ที$แล้ วที$มีสว่ นแบ่งทางการตลาดอยู่ร้อยละ VS สัดส่วนที$ลดลงมา
นันมาจากการเพิ
0
$มขึ 0นของศูนย์การค้ าขนาดย่อม (Community Mall) ที$ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในปี ที$ผ่านมา โดยมี
ส่ว นแบ่ง การตลาดในปี นี ถ0 ึ งร้ อยละ SQ และซุ ป เปอร์ ส โตร์ ม อลล์ ร้ อยละ SJ โดยภาพรวมอัตราการเช่ า พืน0 ที$ ค้า ปลีก
(Occupancy Rate) ในปี JLLK นี 0ยังคงอยูท่ ี$ร้อยละ TL แม้ วา่ ผู้เช่ารายเล็กจะได้ รับผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจชะลอตัว
จากเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง แต่ผ้ ูประกอบการส่วนใหญ่ ยงั คงเชื$อมัน$ ในตลาด ทําให้ อตั ราการเช่าเฉลี$ยมี
แนวโน้ มที$จะเพิ$มขึ 0น
ในปี JLLK CPN ซึ$งมีส่วนแบ่งทางการตลาดหลักในอุตสาหกรรมนีไ0 ด้ รุกเปิ ดศูนย์ การค้ าใหม่ J แห่ง ได้ แก่
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และประกาศเปิ ดตัวโครงการศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกตที$บางใหญ่ ส่วนโครงการบางใหญ่นนั 0 บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท อิคาโน (ประเทศไทย) จํากัด ได้ ประกาศเปิ ดโครงการ เมกาเวสต์ บางใหญ่ ในปี เดียวกัน ดังนันจึ
0 งทําให้ บางใหญ่
กลายเป็ นศูนย์กลางการช้ อปปิ ง0 ในปี JLLM นอกจากนันผู
0 ้ ประกอบการรายอื$นยังมีแผนการปรับปรุ งศูนย์การค้ าขนาดใหญ่
เช่น ศูนย์การค้ าดิเอ็มโพเรี ยม และศูนย์การค้ าต่างๆ ในเครื อเดอะมอลล์
ในสภาวะตลาดปั จจุบนั ผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าได้ รับแรงกดดันจากพฤติกรรมการจับจ่าย
ใช้ สอยของผู้บริ โภคที$เน้ นความสะดวกและรวดเร็ ว อีกทังการเติ
0
บโตของตลาดสินค้ าออนไลน์ (Online Shopping) และร้ าน
ไดร์ ฟ-ทรู (Drive Through) ที$ขยายตัวอย่างรวดเร็ วส่งผลให้ ความถี$ในการใช้ บริ การห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ าน้ อยลง
ปั จจัยเหล่านี 0จึงเพิ$มความท้ าทายให้ กบั ผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าในการดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การ
ซึ$งผู้ประกอบการต้ องปรับเปลี$ยนแผนกลยุทธ์ ในรู ปแบบใหม่ๆ และพัฒนาการบริ การอย่างต่อเนื$อง เพื$อตอบสนองความ
ต้ องการที$เปลีย$ นไปของลูกค้ าอยูเ่ สมอ
กลุ่มศูนย์ การค้ าขนาดย่ อม (Community Mall) และศูนย์ การค้ าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Mall)
แม้ เศรษฐกิจจะยังไม่ฟืน0 ตัวอย่างเต็มที$แต่ศนู ย์การค้ าในกลุม่ นี 0ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื$องและเป็ นรู ปแบบที$มี
การเปิ ดให้ บริ การมากที$สดุ ในไตรมาสที$ Q จากโครงการเปิ ดใหม่ที$เพิ$มขึ 0นเป็ นจํานวนมากในช่วงหลายปี ที$ผ่านมาตามการ
ขยายตัวของชุมชนที$อยูอ่ าศัยรอบๆ กรุงเทพฯ ทําให้ ศนู ย์การค้ าในกลุม่ นี 0มีสดั ส่วนในตลาดพื 0นที$ค้าปลีกมากเป็ นลําดับที$ J
แทนที$ห้างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket)
โครงการศูนย์การค้ าขนาดย่อมที$เปิ ดตัวในปี JLLK ได้ แก่ โครงการวิคตอเรี ย การ์ เด้ นส์ โครงการเมโทร เวสต์
ทาวน์ โครงการวันอุดมสุข โครงการแอมพาร์ ค เดอะเซ้ นส็ ปิ$ นเกล้ า โครงการเมส ทองหล่อ และโครงการเดอะคริ สตัลราช
พฤกษ์ ส่วนโครงการที$อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง ได้ แก่โครงการฮาบิโตะและโครงการเดอะไบร์ ท
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ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้ าปลีกส่งในรูปแบบโครงการศูนย์การค้ าขนาดย่อมนี 0มีการแข่งขันที$รุนแรง เนื$องจาก
มีผ้ ปู ระกอบการหน้ าใหม่ทงรายใหญ่
ั0
รายกลาง และรายเล็กเกิดขึ 0นมากมาย ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการในกลุม่ นี 0ต้ องปรับตัวเพื$อ
สร้ างความแตกต่างและตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภคอยูเ่ สมอไม่วา่ จะเป็ นการปรับปรุ งและขยายโครงการ การ
หาผู้เช่าใหม่ๆ ที$มีความหลากหลายและแปลกใหม่เพื$อเพื$อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในทุกมิติ การรักษาฐาน
ลูกค้ าเดิมที$มีอยู่และขยายฐานลูกค้ าในกลุม่ ใหม่ๆ ต่อเนื$องไปจนถึงการจัดให้ โครงการมีสิ$งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที$
ครบครั น โดยทัง0 หมดนีต0 ้ องอาศัย ความชํ านาญในการบริ หารภายใต้ ต้น ทุนที$ เพิ$มสูงขึน0 ซึ$ง ถื อเป็ นความท้ าทายของ
ผู้ประกอบการในกลุม่ นี 0
กลุ่มห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้ านสะดวกซือ/ (Convenience Store)
โครงการในกลุม่ ห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ที$มีการเปิ ดให้ บริ การใหม่ไม่มากนัก โดยปั จจุบนั ผู้ประกอบการมุ่งพัฒนา
โครงการในรูปแบบร้ านค้ าขนาดเล็กในลักษณะใกล้ เคียงกับร้ านสะดวกซื 0อกึ$งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อที$เรี ยกว่า ซุปเปอร์ คอนวี
เนียนสโตร์ และร้ านสะดวกซื 0อ (Convenience Store) เช่น มินิบิ„กซี เทสโก้ โลตัสเอกซ์เพลส ท็อปส์เดลี$ และแมกซ์แวลูทนั ใจ
รวมไปถึงการพัฒนาโครงการในรู ปแบบตลาด ทังหมดนี
0
0เพื$อให้ กาขยายสาขาเป็ นไปได้ ง่าย และครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าที$
หลากหลายมากขึ 0นอีกทังยั
0 งมีการใช้ ช่องทางออนไลน์เข้ ามาเพื$ออํานวยความสะดวกในการจับจ่ายสินค้ าของกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมาย ซึ$งอนาคตอันใกล้ ช่องทางนี 0จะเป็ นเครื$ องมือที$ช่วยในการเพิ$มรายได้ ให้ แก่กลุ่มค้ าปลีกอย่างมีนยั สําคัญจาก
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที$เปลีย$ นไป ซึง$ เน้ นเรื$ องความสะดวกและรวดเร็ วเป็ นสําคัญ
นอกจากนีผ0 ้ ูประกอบการกลุ่มนี 0ยังเริ$ มรุ กตลาดด้ วยโครงการในรู ปแบบ “พลัส”มอลล์ โดยพยายามปรับปรุ ง
ศูนย์การค้ าให้ มีความครบถ้ วนมากยิ$งขึ 0น โดยการเพิ$มร้ านค้ าในส่วนพลาซาหรื อมอลล์ให้ มีความหลากหลายมากขึ 0น มีการ
ปรับสัดส่วนสินค้ าที$จําหน่ายโดยปรับลดสัดส่วนสินค้ าหมวดหมูอ่ าหารลงและเน้ นสินค้ าในหมวดหมูอ่ ื$นๆ มากขึ 0น พร้ อมทัง0
เพิ$มธุรกิจบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ และสวนนํ 0า เพื$อสร้ างความแปลกใหม่และเป็ นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้ า การปรับตัวเหล่านี 0
ช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการกลุม่ นี 0ก้ าวเข้ าไปสูค่ วามเป็ นศูนย์การค้ ามากยิ$งขึ 0น
สําหรับภาพรวมกลุม่ ร้ านสะดวกซื 0อเน้ นการขยายสาขาเพิ$มขึ 0นอย่างต่อเนื$องเพื$อให้ ครอบคลุมพื 0นที$ต่างๆ ให้ มาก
ที$สดุ และเริ$ มหันมาให้ นํ 0าหนักกับการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี 0ยังมีการปรับตัวเพื$อให้ เข้ ากับวิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนในปั จจุบนั โดยเน้ นความเป็ นร้ านอิ$มสะดวกที$มีเครื$ องดื$มอาหารถูกสุขลักษณะที$หลากหลายในราคา
เหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย มีสินค้ าที$ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในแต่ละพื 0นที$เน้ นการให้ บริ การที$รวดเร็ ว
และเน้ นเทคโนโลยีโดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จําหน่ายสินค้ าออนไลน์ (Online Shopping) เพื$อ
อํานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ ามาเลือกซื 0อสินค้ าที$ต้องการได้ อย่างรวดเร็ วและยังมีการใช้ สื$อโซเชี ยลมิเดีย
(Social Media) ที$สามารถสือ$ สารกับลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิผล
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมค้ าปลีกและการแข่ งขันในปี 2558
ในปี JLLM ช่วงไตรมาส S และ J มีอปุ ทานของพื 0นที$ค้าปลีกเพิ$มขึ 0น แต่คา่ เช่าและอัตราการเช่าเฉลีย$ ไม่ได้ เพิ$มขึ 0น
ตามอุปทาน เนื$องมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไม่ได้ ดีตามที$หลายหน่วยงานคาดการณ์ ไว้ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ยงั ไม่มี
ความมัน$ ใจในการใช้ จ่าย ส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการ
โดยในครึ$งปี หลังของปี JLLM คาดว่าจะมีพื 0นที$ค้าปลีกในกรุงเทพฯ และปริ มณฑลจะเพิ$มขึ 0นประมาณ 0.64 ล้ าน
ตารางเมตรโดยศูนย์การค้ าที$มีกําหนดเปิ ดในปี JLLM ตังอยู
0 ่ทงในพื
ั0
0นที$กรุ งเทพฯ เช่น เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัล
เฟสติวลั อีสต์วิลล์ ดิ เอ็มควอเทียร์ ในขณะที$โครงการศูนย์การค้ าขนาดย่อมที$จะแล้ วเสร็ จในปี JLLM ส่วนใหญ่กระจายอยู่
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ตามพื 0นที$กรุงเทพฯ รอบนอก โดยการเพิ$มขึ 0นของอุปทานพื 0นที$นี 0ไม่สง่ ผลกระทบต่ออัตราการเช่า (Occupancy Rate) หรื อ
อัตราค่าเช่าให้ ลดลงแต่อย่างใด เนื$องจากอุปสงค์จากร้ านค้ าแบรนด์ต่างประเทศและแบรนด์ไทยยังคงมีอยู่ แต่เนื$องด้ วย
ผู้บริ โภคไม่มนั$ ใจในการใช้ จ่าย ทําให้ อตั ราการเช่าเฉลีย$ ในธุรกิจพื 0นที$ค้าปลีกจะมีอตั ราที$ทรงตัว ไม่ปรับเพิ$มขึ 0นมากนัก และ
อัตราค่าเช่าก็มีทิศทางเช่นเดี$ยวกัน
แต่ในระยะเวลา J-Q ปี ข้ างหน้ า คาดว่าจะมีแหล่งช้ อปปิ ง0 ใหม่เกิดขึ 0น J แห่งในกรุ งเทพฯ คือ บริ เวณย่านสุขมุ วิท
และย่านริ ม แม่นํา0 เจ้ าพระยา จากโครงการ ดิ เอ็ม ดิ สทริ ค และโครงการ ไอคอนสยาม ตามลําดับ โดยแนวโน้ มการ
เคลือ$ นไหวของกลุม่ ค้ าปลีกจะมุง่ เน้ นการพัฒนาโครงการในรู ปแบบผสมผสาน (Mixed Use) ซึ$งประกอบด้ วย ที$พกั อาศัย
โรงแรม อาคารสํานักงานและศูนย์รวมความบันเทิง เพื$อเติมเต็มและสร้ างความครบวงจรให้ กบั ศูนย์การค้ า
สําหรับโครงการระหว่างก่อสร้ างสําคัญในต่างจังหวัดที$สาํ คัญ ได้ แก่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เซ็นทรัล
ภูเก็ต ของกลุม่ เซ็นทรัล รี สอร์ ทมอลล์ บลูพอร์ ต หัวหินและบลูเพิร์ล ภูเก็ตของกลุม่ เดอะมอลล์ เป็ นต้ น
นอกจากนี 0 การเตรี ยมตัวเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให้ กลุ่มค้ าปลีกมีแนวโน้ มให้ ความสนใจในการ
พัฒนาโครงการในจังหวัดอื$นๆ เพิ$มมากขึ 0น โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดตามแนวชายแดนและหัวเมืองหลักในทุกภาคของ
ประเทศไทย ซุปเปอร์ สโตร์ มอลล์ และร้ านขายสินค้ าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) หลายโครงการได้ ทยอยเปิ ดให้ บริ การ
ในจังหวัดชายแดน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าได้ ประกาศแผนพัฒนาโครงการในกลุม่
จังหวัดดังกล่าว ทังนี
0 0 ในปี ที$ผา่ นมา CPN ได้ ประกาศแผนพัฒนาโครงการใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา และนครศรี ธรรมราช
อีกทังยั
0 งมีแผนที$จะขยายธุรกิจไปยังจังหวัดอื$นๆ ที$มีศกั ยภาพอย่างต่อเนื$องในอนาคต
ที%มา: บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท สําหรั บรอบ
ระยะเวลาตัง/ แต่ วันที% 1 มกราคม 2557 ถึงวันที% 31 ธันวาคม 2557
สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสําหรับระยะเวลาตังแต่
0 วนั ที$ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2557
กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุนทังสิ
0 0น 3,309.41 ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรวมจํานวน 3,185.14
ล้ านบาท รายได้ จากดอกเบี 0ยรับจํานวน 12.91 ล้ านบาท และรายได้ อื$นๆจํานวน 111.36 ล้ านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุน
รวมมีค่าใช้ จ่ายทังสิ
0 0น 625.85 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นต้ นทุนค่าเช่าและบริ การ 114.63 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
46.57 ล้ านบาท ต้ นทุนทางการเงิน 56.26 ล้ านบาท และค่าธรรมเนียมต่างๆ 408.39 ล้ านบาทส่งผลให้ กองทุนรวมมีรายได้
จากการลงทุนสุทธิคิดเป็ นจํานวน 2,683.56 ล้ านบาท ทังนี
0 0 กองทุนรวมรับรู้ผลกําไรจากเงินลงทุนจํานวน 527.35 ล้ านบาท
ทําให้ ในรอบการดําเนินงานวันที$ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนรวมมีสินทรัพย์สทุ ธิ จากการ
ดําเนินงานเพิ$มขึ 0น 3,210.91 ล้ านบาท โดย ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนรวมมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงสิ
ั 0 0น 27,690.20
ล้ านบาท หรื อเท่ากับ 12.5154 บาทต่อหน่วย
สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
0 วนั ที$ 16 ธันวาคม 2556 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของ
กองทุนรวมได้ มีมติจ่ายเงินปั นผลเป็ นจํานวน 1.3260 บาทต่อหน่วยโดยมีรายละเอียดดังนี 0
-

สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที$ 16 ธันวาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที$ 1 เมษายน 2557 - 15 เมษายน 2557
สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที$ 16 เมษายน 2557 – 30 มิถนุ ายน 2557
สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที$ 1 กรกฎาคม 2557 – 30 กันยายน 2557
สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที$ 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557
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จํานวน 0.3600 บาทต่อหน่วย
จํานวน 0.0500 บาทต่อหน่วย
จํานวน 0.2730 บาทต่อหน่วย
จํานวน 0.3230 บาทต่อหน่วย
จํานวน 0.3200 บาทต่อหน่วย

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
รายการแสดงทรั พย์ สินที%กองทุนรวมลงทุน หรื อมีไว้ โดยแยกตามประเภททรั พย์ สิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2557

ประเภทเงินลงทุน

พืน/ ที%เฉพาะส่ วน
ที%กองทุนรวมเช่ า

จํานวนเงินต้ น

ราคายุติธรรม

ร้ อยละของ
มูลค่ ายุติธรรม

(บาท)
เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์
สิทธิการเช่าและเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที$ดินพร้ อม
อาคารศูนย์การค้ าและระบบสาธารณูปโภคจํานวน 4 โครงการ
1. โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ที$ตงั 0 128 หมู่ 6 ถนนพระรามที$ 2 แขวงแสมดํา (บางบอน)
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าช่วงที$ดิน
53 ไร่
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าพร้ อมอาคารจอดรถ
และงานระบบสาธารณูปโภค
251,183 ตารางเมตร
ค่าใช้ จา่ ยในการได้ มาซึง$ สิทธิ
เครื$ องตกแต่งติดตังและอุ
0
ปกรณ์
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

605,000,000
5,411,415,607
77,421,082
10,107,528
84,331,555
6,188,275,772

2. โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3
ที$ตงั 0 79 ถนนรัชดาภิเษกแขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าที$ดิน
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าและพื 0นที$จอดรถ
กรรมสิทธิpในงานระบบสาธารณูปโภค
ค่าใช้ จา่ ยในการได้ มาซึง$ สิทธิ
เครื$ องตกแต่งติดตังและอุ
0
ปกรณ์
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

12 ไร่
170,169 ตารางเมตร

24 ไร่

195,000,000

57,719 ตารางเมตร

5,485,910,000
152,547,333
33,001,570
214,395,606
6,080,854,509

16

21.23

7,164,000,000

23.53

5,502,000,000

18.07

831,000,000
3,274,857,199
498,138,897
55,385,824
33,325,063
177,377,706
4,870,084,689

3. โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้ า
ที$ตงั 0 7 ถนนบรมราชชนนีแขวงอรุณอมริ นทร์
เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าช่วงที$ดิน
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าพร้ อมอาคารจอดรถ
อาคารสํานักงานและงานระบบสาธารณูปโภค
ค่าใช้ จา่ ยในการได้ มาซึง$ สิทธิ
เครื$ องตกแต่งติดตังและอุ
0
ปกรณ์
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

6,463,000,000

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2557
พืน/ ที%เฉพาะส่ วน
ที%กองทุนรวมเช่ า

ประเภทเงินลงทุน

4. โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ที$ตงั 0 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สิทธิการเช่าที$ดิน
32 ไร่
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์
อาคารจอดรถ งานระบบ และทรัพย์สนิ ที$เกี$ยวข้ อง 122,991ตารางเมตร
ค่าใช้ จา่ ยในการได้ มาซึง$ สิทธิ
เครื$ องตกแต่งติดตังและอุ
0
ปกรณ์
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์
เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงิ นลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ
เงิ นฝากประจํ าและบัตรเงิ นฝาก
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รวมเงินลงทุนในหลักทรั พย์

กุมภาพันธ์ 2558
กุมภาพันธ์ 2558

ราคายุติธรรม

ร้ อยละของ
มูลค่ ายุติธรรม

10,011,609,049
168,454,681
16,933,868
2,166,429
10,797,735,499
27,936,950,469

10,790,938,407
29,919,938,407

35.44
98.27

131,028,248

132,749,033

145,000,000
250,000,000
526,028,248

145,000,000 *
250,000,000 *
527,749,033

จํานวนเงินต้ น
(บาท)

598,571,472

28,462,978,717

30,447,687,440

* เป็ นราคาที$ยงั ไม่ได้ รวมดอกเบี 0ยค้ างรับ

สรุ ปมูลค่ าทรัพย์ สนิ ทรัพย์ สนิ สุทธิ และมูลค่ าหน่ วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ณ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสินทรัพย์
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
จํานวนหน่วย
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน

30,991,344,303 บาท
27,690,195,220 บาท
2,212,476,700 หน่วย
12.5154 บาท
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1.73
100.00

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
รายละเอียดเกี%ยวกับอสังหาริมทรั พย์ ท% ีกองทุนรวมลงทุน
ชื%อโครงการ

การใช้
ประโยชน์

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล
พลาซา
พระราม a
ให้ เช่าพื 0นที$ศนู ย์การค้ า

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล
พลาซา
รั ชดา-พระราม b
ให้ เช่าพื 0นที$ศนู ย์การค้ า

เซ็นทรั ลพลาซา ปิ% นเกล้ า

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต3

ให้ เช่าพื 0นที$ศนู ย์การค้ าและ
พื 0นที$อาคารสํานักงาน

ให้ เช่าพื 0นที$ศนู ย์การค้ า

ที%ดินที%ตัง/
โครงการ

เลขที$ SJM หมูท่ ี$ V ถนน
เลขที$ KT, KT/S ถึง KT/J, เลขที$ K/Q ถึง K/SJM, K/SJT
พระราม J แขวงแสมดํา เขต KT/U ถึง KT/QQQ ถนนสาธุ ถึง K/JJS, K/JJJ ถึง K/LLJ,
บางขุนเทียน
ประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
K/LLQ ถนนบรมราชชนนี
กรุงเทพมหานคร
เขตยานนาวา
แขวงอรุณอมริ นทร์ เขต
กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้ อย
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการถือ สิ ท ธิ ก ารเช่า ช่ ว งที$ ดิ น ที$ เ ป็ น สิท ธิ ก ารเช่า ที$ดิ น ที$ เป็ นที$ ตัง0 สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ว งที$ ดิ น ที$ เ ป็ น
กรรมสิทธิ1ของ ที$ตงของศู
ั0
นย์การค้ าเซ็นทรั ล ของศู น ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล ที$ตัง0 ของอาคารศูน ย์ ก ารค้ า
กองทุนรวม พลาซา พระราม J และสิทธิ พลาซา รั ช ดา-พระราม 3 อาคารสํ า นั ก งาน ที$ จ อด
การเช่ า อาคารศู น ย์ ก ารค้ า และ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อา คา ร รถยนต์ รวมถึ ง ถนนรอบ
เซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม J ศูน ย์ การค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา โครงการและทางเข้ าออก
(บางส่ ว น) พร้ อมอาคาร รั ชดา-พระราม Q และพืน0 ที$ ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
จอดรถ ระยะเวลาเช่า JR ปี จ อ ด ร ถ ภ า ย ใ น อ า ค า ร ปิ$ นเกล้ า และสิทธิ การเช่า
สิ น0 สุ ด วั น ที$ SL สิ ง หาคม ระยะเวลาเช่า 30 ปี สิ 0นสุด อาคารศูนย์การค้ า(บางส่วน)
JLVM
วันที$ 15 สิงหาคม 2578 โดย จํานวน 1 อาคาร และอาคาร
มีสิ ท ธิp ต่ออายุสัญ ญาเช่า ได้ สํานักงาน จํานวน 2 อาคาร
อีก 2 ครัง0 ครัง0 ละ 30 ปี
(ทัง0 อาคาร) รวมทัง0 ที$ จอด
รถยนต์ภายในอาคาร
ระยะเวลาเช่า SL ปี สิ น0 สุด
วันที$ QS ธันวาคม JLVK

ที%ดินที%กองทุน
รวมเช่ า/เช่ าช่ วง

53-2-38.4 ไร่

12-2-44.6 ไร่

24-2-84 ไร่

เลขที$ J ถนนมหิดล JLJ-JLJ/S
ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่

(S) สิ ทธิ การเช่าอาคารศูน ย์ การค้ า
(บางส่วน) จํานวน S อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall)
จํ า นวน S อาคาร รวมทั ง0 ที$ จ อด
รถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วน
ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง พื 0 น ที$ อ า ค า ร
ศู น ย์ ก า ร ค้ า แ ล ะ อ า ค า ร
อเนกประสงค์ที$กองทุนรวมลงทุน)
(J) สิ ท ธิ ก ารเช่ า และ/หรื อ รั บ โอน
กรรมสิทธิpในงานระบบและทรัพย์สิน
ที$ เ กี$ ย วข้ องกั บ โครงการเซ็ น ทรั ล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และ
(Q) สิทธิ การเช่าที$ดินที$เป็ นที$ตัง0 ของ
อ า ค า ร ศู น ย์ ก า ร ค้ า อ า ค า ร
อเนกประสงค์ ที$จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร รวมถึ ง ถนนรอบโครงการ
และทางเข้ าออก (บางส่ ว น) ของ
โครงการเซ็ นทรั ล พลาซา เชี ยงใหม่
แอร์ พอร์ ต
ระยะเวลาเช่า QR ปี สิ 0นสุดวันที$ JJ
เมษายน JLMK
32-3-56.85 ไร่

พืน/ ที% Gross
251,182 ตร.ม. แบ่งเป็ น
169,740 ตร.ม. แบ่งเป็ น
185,671 ตร.ม. แบ่งเป็ น 122,991 ตร.ม. แบ่งเป็ นพื 0นที$ให้ เช่า
S
S
Area เฉพาะ พื 0นที$ให้ เช่า 88,103 ตร.ม. พื 0นที$ให้ เช่า 37,324 ตร.ม.
พื 0นที$ให้ เช่าภายใน
35,343 ตร.ม.Q
ส่ วนที%
ศูนย์การค้ า 21,862 ตร.ม.S
กองทุนรวมเช่ า
และอาคารสํานักงาน
33,760 ตร.ม.S
อัตราการให้ เช่ า
ร้ อยละ 96J
ร้ อยละ 922
ศูนย์การค้ า: ร้ อยละ 97J
ร้ อยละ 96J
พืน/ ที%
อาคารสํานักงาน: ร้ อยละ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ชื%อโครงการ

(Occupancy
Rate) เฉพาะ
ส่ วนของ
กองทุนรวม
ราคาประเมิน
วันที%ประเมิน
ราคา
วิธีการประเมิน
ราคา

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล
พลาซา
พระราม a

เซ็นทรั ลพลาซา ปิ% นเกล้ า

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต3

97J

6,463,000,000 บาท

K,SVU,RRR,RRR บาท

5,502,000,000 บาท

QS ธันวาคม JLLK

QS ธันวาคม JLLK

QS ธันวาคม JLLK

10,902,000,000 SR,VVK,000,000
บาท3
บาท3
SK มีนาคม JLLK

วิธีรายได้ (Income Approach)
บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี$ จํากัด

ผู้ประเมินราคา

รายได้ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ประจําปี 2557
ภาระผูกพัน

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล
พลาซา
รั ชดา-พระราม b

1,126 ล้ านบาท

636 ล้ านบาท

บริ ษัท ไทย
ประเมินราคา
ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จํากัด
948 ล้ านบาท

บริ ษัท แกรนด์
แอสเซท แอดไว
เซอรี$ จํากัด

467 ล้ านบาท 4

กองทุนรวมมีภาระผูกพัน จดจํานองที$ดินและสิ$งปลูก
ไม่มี
ไม่มี
จากการเช่าระบบบําบัดนํ 0า
สร้ างกับกองทุนรวม
เสียกับบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม2 จํากัด
(โปรดดูรายละเอียดเพิ$มเติม
ในหัวข้ อ “รายงานการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลที$
เกี$ยวข้ อง)
เมื$อวันที$ 23 เมษายน 2557 กองทุนรวมได้ ก้ ยู ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ$งจํานวน 1,955,000,000 บาท
(โปรดดูรายละเอียดเพิ$มเติมใน “ข้ อมูลเกี$ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557”)

หมายเหตุ:
1. พื 0นที$ให้ เช่า ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 ซึง$ รวมเฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าสําหรับทัง0 4 ศูนย์การค้ า และผู้เช่าพื 0นที$ทวั$ ไปของ
อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ปิ$ นเกล้ า ทาวเวอร์ เอ และบี เท่านัน0
2. อัตราการปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557
3. ราคาประเมินทรัพย์สินที$กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ$มเติมครัง0 ที$ 2
4. ผลการดําเนินงานตังแต่
0 วนั ที$ 23 เมษายน - 31 ธันวาคม 2557
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
รายละเอียดเกี%ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ แต่ ละรายการ
สําหรั บรอบระยะเวลาตัง/ แต่ วันที% 1 มกราคม 2557 ถึงวันที% 31 ธันวาคม 2557
กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ$มเติมครัง0 ที$ 2 ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เมื$อวันที$ 23 เมษายน 2557 โดยมี
มูลค่าการลงทุน 10,790.94 ล้ านบาท (รวมค่าใช้ จ่ายที$เกี$ยวข้ อง) รายละเอียดทรัพย์สนิ ที$ลงทุน ดังนี 0
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ที%ตัง/
เลขที$ 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 50100
ประเภทการดําเนินธุรกิจ
ศูนย์การค้ า
ลักษณะการเข้ าลงทุนของกองทุน (1) สิท ธิ การเช่า อาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน) จํ านวน 1 อาคาร อาคาร
รวม
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที
0 $จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร (ตามสั ด ส่ ว นการใช้ งานของพื น0 ที$ อ าคารศู น ย์ ก ารค้ าและอาคาร
อเนกประสงค์ที$กองทุนรวมลงทุน)
(2) สิทธิการเช่าและ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิpในงานระบบและทรัพย์สนิ ที$เกี$ยวข้ องกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และ
(3) สิทธิการเช่าที$ดินที$เป็ นที$ตงของอาคารศู
ั0
นย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ ที$จอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
พืน/ ที%ใช้ สอยรวม
SJJ,TTS ตารางเมตร1
พืน/ ที%ให้ เช่ ารวม
35,343 ตารางเมตร1
ขนาดที%ดนิ (ไร่ -งาน-ตารางวา)
QJ-Q-LV.ML
แหล่ งเงินทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ$มเงินทุนจดทะเบียน และเงินสด และเงินกู้ยืม
จากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:
1
ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน

รายละเอียดเกี%ยวกับการจําหน่ ายหรื อการโอนสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ แต่ ละรายการสําหรั บ
รอบระยะเวลาตัง/ แต่ วันที% 1 มกราคม 2557 ถึงวันที% 31 ธันวาคม 2557
ในรอบปี บัญชีที$ผา่ นมา ไม่มีการจําหน่ายหรื อการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ข้ อมูลเกี%ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม ณ วันที% 31 ธันวาคม 2557
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ผู้ให้ ก้ ู
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการกู้ยืมตามสัญญา
วันที$ 23 เมษายน 2557 ถึงวันที$ 22 เมษายน 25691
จํานวนเงินกู้ยืม ณ วันทําสัญญา (บาท)
1,955,000,000
จํานวนเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 (บาท)
1,955,000,000
คิดเป็ นสัดส่วนการกู้ยืม ณ วันที$ 31ธันวาคม 2557
ร้ อยละ 7.06 ของ NAV
หลักประกันการกู้ยืม
ไม่มี
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง/ หมดที%บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมสิทธิการ
เช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
สําหรับรอบบัญชี ตังแต่
0 วนั ที$ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2557

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมด
0 J
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ
O ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
O ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์
O ค่าธรรมเนียมที$ปรึกษาทางการเงิน
O ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
O ต้ นทุนทางการเงิน(ดอกเบี 0ยเงินกู้)
O ค่าเบี 0ยประกันภัย
O ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
O ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
O ต้ นทุนค่าเช่าบริ การ
O ค่าใช้ จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การให้ เช่าพื 0นที$
O ค่าเบี 0ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
O ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง0 แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง0 แรก
O ค่าใช้ จ่ายอื$นๆ
รวมค่ าใช้ จ่าย

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุทธิ1

จํานวนเงินที%
เก็บจริง
(ล้ านบาท)

0.12
0.02
0.01
1.50
ไม่มี
ไม่มี
0.23
0.20
0.003
0.06
0.27
0.13
ไม่มี

29.30
4.00
2.66
371.78
ไม่มี
ไม่มี
56.26
48.82
0.65
14.59
65.80
31.90
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.0003
2.55

ไม่มี
ไม่มี
0.08
625.84

หมายเหตุ:
1. คํ า นวณจากมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ถั ว เฉลี$ ย ระหว่า งงวด โดยคํ า นวณจากวัน ที$ 1 มกราคม 2557 ถึ ง วัน ที$ 31 ธั น วาคม 2557 เท่ า กั บ
24,815,138,090 บาท
2. ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ$มแล้ ว

ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง/ หมดที%บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
ไม่มี
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รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลที%เกี%ยวข้ องสําหรั บรอบระยะเวลาตัง/ แต่ วันที% 1 มกราคม 2557 ถึง
วันที%31 ธันวาคม 2557

ลําดับ
ที%

1

2

3

รายชื%อ
บุคคลที%
เกี%ยวข้ อง
ความสัมพันธ์ กับกองทุนรวม
รายละเอียดการทําธุรกรรม
กับ
กองทุน
รวม
ธนาคาร - เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ ห ญ่ ข อ ง บ ริ ษั ท - ให้ ก้ ูยื ม เงิ น แก่ ก องทุน รวมเมื$ อ วัน ที$ JQ เมษายน JLLK
ไทย
หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน ไทย
เพื$อให้ เป็ นแหล่งเงิ นทุนในการลงทุนในอสังหาริ มทรั พ ย์
พาณิชย์
พาณิ ช ย์ จํ า กัด โดยถื อ หุ้น เกิ น
เพิ$มเติมครัง0 ที$ J (โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
จํากัด
ร้ อย ละ 5 ขอ งจํ า นวน หุ้ น ที$
พอร์ ต) และเพื$อ รี ไฟแนนซ์ เ งิ นกู้ยืมตามสัญญาเงิ น กู้ยื ม
(มหาชน)
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
0
ฉบั บ เดิ ม โดยมี จํ า นวนเงิ น กู้ ยื ม คงเหลื อ ณ วัน ที$ 31
- นายทะเบียน
ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,955,000,000 บาท มีกําหนด
จ่ า ยชํ า ระคื น ภายใน 12 ปี นับ จากวัน กู้ยื ม และมี อัต รา
ดอกเบี 0ยร้ อยละ MLR-2 ถึง MLR-3 ต่อปี
- ทําสัญญาเช่าพื 0นที$และบริ การ
- รับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจากกองทุนรวม
บริ ษัท
- ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิ นร้ อยละ10 - ให้ บริ การงานที$เกี$ยวข้ องกับกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ ของ
เซ็นทรัล
ข อ ง จํ า น ว น ห น่ ว ย ล ง ทุ น ที$
กองทุนรวม อาทิ การเปิ ดเผยข้ อมูลที$มีคุณภาพ โปร่ งใส
พัฒนา
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
0
(2557:
และรั บคว ามคิ ด เห็ นจากนั ก ลงทุ น ผู้ ห น่ ว ยลงทุ น
จํากัด
ถือหน่วยลงทุนร้ อยละ 26.69)
นักวิเคราะห์ นักลงทุน
(มหาชน) - ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
- ได้ ทําสัญญาเช่าพื 0นที$และสัญญาบริ การสาธารณูปโภคใน
อาคารสํา นัก งานเซ็ นทรั ล ทาวเวอร์ A ปิ$ นเกล้ า และ
เซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ$ นเกล้ า โดยได้ เช่าพื 0นที$ในอาคาร
ดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 11 ของพื 0นที$ให้ เช่าสุทธิ
ทังนี
0 0 อัตราค่าเช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภคที$กองทุน
รวมเรี ย กเก็ บ ใกล้ เ คี ย งกั บ อัต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
สาธารณู ป โภคที$ ก องทุ น รวมเรี ย กเก็ บ จากผู้ เช่ า พื น0 ที$
ประเภทเดียวกันรายอื$นๆ
บริ ษัท
- เ ป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง บ ริ ษั ท - ได้ ใ ห้ เ ช่ า ระบบบํ า บัด นํ า0 เสีย แก่ ก องทุน รวม ซึ$ ง การเช่ า
เซ็นทรัล
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ$งของสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ า
พัฒนา
เซ็นทรัล พระราม 2 โดยมีระยะเวลาเช่า 20 ปี ตังแต่
0 วนั ที$
พระราม 2
15 สิงหาคม 2548 ถึงวันที$ 15 สิงหาคม 2568 (การลงทุน
จํากัด
ครั ง0 แรกของกองทุ น รวม) โดยในปี 2556 และ 2557
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

ลําดับ
ที%

รายชื%อ
บุคคลที%
เกี%ยวข้ อง
กับ
กองทุน
รวม

ความสัมพันธ์ กับกองทุนรวม

รายละเอียดการทําธุรกรรม

-

4

บริ ษัท
- เ ป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง บ ริ ษั ท เซ็นทรัล
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
พระราม 3
จํากัด

-

5

บริ ษัท
เซ็นทรัล
พัฒนา
เชียงใหม่

- เ ป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง บ ริ ษั ท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
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กองทุ น รวมได้ จ่ า ยค่ า เช่ า ระบบบํ า บั ด นํ า0 เสี ย เท่ า กั บ
5,280,000 และ 6,540,000 บาท ตามลําดับ ทังนี
0 0 อัตรา
ค่าเช่าดังกล่าวเป็ นไปตามที$กําหนดในสัญญาเช่าอาคาร
ศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พระราม 2
ได้ ทําสัญญาเช่าพื 0นที$และสัญญาบริ การสาธารณูปโภคใน
โครงการศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พระราม 2 โดยได้ เช่าพื 0นที$
ในโครงการดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 2 ของพื 0นที$ให้
เช่าสุทธิ ทังนี
0 0 อัตราค่าเช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภคที$
กองทุ น รวมเรี ยกเก็ บ ใกล้ เคี ย งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และ
ค่าบริ การสาธารณูปโภคที$กองทุนรวมเรี ยกเก็บจากผู้เช่า
พื 0นที$ประเภทเดียวกันรายอื$นๆ
ได้ ทําสัญญาเช่าพื 0นที$และสัญญาบริ การสาธารณูปโภคใน
โครงการศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พระราม 3 โดยได้ เช่าพื 0นที$
ในโครงการดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 4 ของพื 0นที$ให้
เช่าสุทธิ ทังนี
0 0 อัตราค่าเช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภคที$
กองทุ น รวมเรี ยกเก็ บ ใกล้ เคี ย งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และ
ค่าบริ การสาธารณูปโภคที$กองทุนรวมเรี ยกเก็บจากผู้เช่า
พื 0นที$ประเภทเดียวกันรายอื$นๆ
ได้ ทําสัญญาเช่าพื 0นที$และสัญญาบริ การสาธารณูปโภคใน
โครงการศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พลาซา ปิ$ นเกล้ า โดยได้ เช่า
พื 0นที$ในโครงการดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 8 ของ
พื 0นที$ให้ เช่าสุทธิ
ทังนี
0 0 อัตราค่าเช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภคที$กองทุน
รวมเรี ย กเก็ บ ใกล้ เ คี ย งกั บ อัต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
สาธารณู ป โภคที$ ก องทุ น รวมเรี ย กเก็ บ จากผู้ เช่ า พื น0 ที$
ประเภทเดียวกันรายอื$นๆ
ได้ ทําสัญญาเช่าพื 0นที$และสัญญาบริ การสาธารณูปโภคใน
โครงการศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
โดยได้ เช่าพื 0นที$ในโครงการดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อย
ละ 5 ของพื 0นที$ให้ เช่าสุทธิ ทังนี
0 0 อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

ลําดับ
ที%

รายชื%อ
บุคคลที%
เกี%ยวข้ อง
กับ
กองทุน
รวม
จํากัด

ความสัมพันธ์ กับกองทุนรวม

รายละเอียดการทําธุรกรรม

สาธารณูปโภคที$กองทุนรวมเรี ยกเก็บใกล้ เคียงกับอัตราค่า
เช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภคที$กองทุนรวมเรี ยกเก็ บ
จากผู้เช่าพื 0นที$ประเภทเดียวกันรายอื$นๆ
- รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวม

6

บริ ษัท
- เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
หลักทรัพย์
จัดการ
กองทุน
ไทย
พาณิชย์
จํากัด
7
ธนาคาร - เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์
- ทําสัญญาเช่าพื 0นที$และบริ การ
กสิกรไทย
- รับค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวม
จํากัด
(มหาชน)
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ$ กี$ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที$บริษัทจัดการโดยตรง โดยกองทุนรวมได้
เปิ ดเผยข้ อมูลบางส่วนในหมายเหตุประกอบงบการเงินที$แนบมาและสามารถตรวจสอบรายชื$อผู้บริ หารของบริ ษัทจัดการ
และกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการได้ ที$ website ของบริ ษัทจัดการที$ http://www.scbam.com

ตารางแสดงการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื%องจากกองทุนรวมใช้ บริการบุคคลอื%น (soft commission)
ไม่มี

รายชื%อผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท ณ วันที% bi ธันวาคม
ajjk
1. นายสมิทธ์ พนมยงค์
2. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
3. นายสานต่อ มุทธสกุล

ชื%อและที%อยู่ของผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ ท% ีกองทุนรวมลงทุน
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ผู้บริ หาร (i) ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2 (2) ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา รั ชดาพระราม 3 (b)
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ% นเกล้ า (l) อาคารสํานักงานทาวเวอร์ A ปิ% นเกล้ า อาคารสํานักงานทาวเวอร์ B ปิ% น
เกล้ า และ (j) ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
เลขที$ 999/9 อาคารสํานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชัน0 31 ถนนพระรามที$ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-667-5555 โทรสาร 02-264-5593

ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
ครัง/ ที%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รอบระยะเวลาดําเนินงาน
11 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2548
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2549
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2549
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2549
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2549
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2550
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2550
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2550
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2550
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2551
1 เม.ย. - 30 มิ.ย 2551
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2551
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2551
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2552
1 เม.ย. - 30 มิ.ย 2552
1 ก.ค. – 31 ต.ค.2552
1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2552
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2553
1 เม.ย. –30 มิ.ย. 2553
1 ก.ค. –30 ก.ย. 2553
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2553
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2554
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2554
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2554

บาท/หน่ วย
0.2908
0.1886
0.2058
0.1988
0.1880
0.2044
0.2103
0.2019
0.2064
0.2164
0.2155
0.2238
0.2159
0.2294
0.2239
0.3046
0.1622
0.2450
0.2435
0.2478
0.2547
0.2517
0.2569
0.2644

25

วันที%จ่ายเงินปั นผล
6 มี.ค. 2549
15 มิ.ย. 2549
13 ก.ย. 2549
6 ธ.ค. 2549
30 มี.ค. 2550
18 มิ.ย. 2550
18 ก.ย. 2550
14 ธ.ค. 2550
31 มี.ค. 2551
17 มิ.ย. 2551
15 ก.ย. 2551
16ธ.ค. 2551
30 มี.ค. 2552
15 มิ.ย. 2552
11 ก.ย. 2552
15 ธ.ค. 2552
15 มี.ค. 2553
14 มิ.ย. 2553
13 ก.ย. 2553
14 ธ.ค. 2553
18 มี.ค. 2554
15 มิ.ย. 2554
13 ก.ย. 2554
14 ธ.ค. 2554

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ครัง/ ที%
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

รอบระยะเวลาดําเนินงาน
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2554
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2555
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2555
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2555
1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 2555
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2556
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2556
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2556
1 ต.ค - 15 ธ.ค 2556
16 ธ.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557
1 เม.ย. - 15 เม.ย. 2557
16 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2557
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557
1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 2557
รวม

บาท/หน่ วย
0.2500
0.2723
0.2823
0.2863
0.2880
0.2949
0.3167
0.3167
0.3000
0.3600
0.0500
0.2730
0.3230
0.3200
n.bkbn

26

วันที%จ่ายเงินปั นผล
13 มี.ค. 2555
31 พ.ค. 2555
31 ส.ค. 2555
16 พ.ย. 2555
14 ก.พ. 2556
22 พ.ค. 2556
15 ส.ค. 2556
15 พ.ย. 2556
15 ม.ค. 2557
7 พ.ค. 2557
10 มิ.ย. 2557
28 ส.ค. 2557
26 พ.ย. 2557
20 ก.พ. 2558

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
จดหมายแจ้ งย้ ายที%ทาํ การของบริษัทจัดการกองทุนไทยพาณิชย์

27

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
แจ้ งแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน เรื% องเปลี%ยนแปลงที%ทาํ การของบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จํากัด

28

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

29

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

30

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

31

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบดุล
31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2557

2556
(บาท)

สินทรั พย์
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน
27,937 ล้านบาท ในปี 2557 และ 17,080 ล้านบาท ในปี 2556)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 526 ล้านบาท
ในปี 2557 และ 639 ล้านบาท ในปี 2556)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0ค่าเช่าและบริ การ
ดอกเบี0ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื2น

5, 12

6
4

รวมสิ นทรัพย์
หนีสิน
เจ้าหนี0อื2น
เงินมัดจํารับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี0สินอื2น

4
4
10
4, 7, 12
4, 8

รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สินทรั พย์ สุทธิ
ทุนที2ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
สิ นทรัพย์ สุทธิ (เท่ ากับ 12.5154 บาทต่ อหน่ วย ในปี 2557 และ
10.8942 บาทต่ อหน่ วย ในปี 2556 คํานวณจากจํานวนหน่ วยลงทุน
ที1จําหน่ ายแล้วทังหมด 2,212,476,700 หน่ วย ในงวดปี 2557 และ
1,636,326,700 หน่ วย ในปี 2556)

9, 12
9

29,919,938,407

18,535,000,000

527,749,033
303,548,394
156,950,768
646,793
82,510,908

643,707,958
351,332,198
175,377,229
115,582
74,158,228

30,991,344,303

19,779,691,195

26,782,518
994,394,264
115,933,410
63,157,638
1,955,000,000
145,881,253

11,881,570
801,912,176
87,571,928
490,898,010
84,298,225
340,000,000
136,563,658

3,301,149,083

1,953,125,567

27,690,195,220

17,826,565,628

24,406,207,630
3,283,987,590

15,763,957,630
2,062,607,998

27,690,195,220

17,826,565,628

(นางสาววรวรรณี ตั0งศิริกศุ ลวงศ์)
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ2งของงบการเงินนี0
32

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
31 ธันวาคม 2557
ประเภทเงินลงทุน

พืนทีเฉพาะส่ วน
ทีกองทุนรวมเช่ า

ราคายุติธรรม

ร้ อยละของ
มูลค่ ายุติธรรม

5,411,415,607
77,421,082
10,107,528
84,331,555
6,188,275,772

6,463,000,000

21.23

831,000,000
3,274,857,199
498,138,897
55,385,824
33,325,063
177,377,706
4,870,084,689

7,164,000,000

23.53

5,502,000,000

18.07

ราคาทุน
(บาท)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5, 12)
สิ ทธิการเช่าและเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ประเภททีดินพร้อม
อาคารศูนย์การค้าและระบบสาธารณูปโภค จํานวน 4 โครงการ
1. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ทีตั.ง 128 หมู่ 6 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา (บางบอน)
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
สิ ทธิการเช่าช่วงทีดิน
53 ไร่
สิ ทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าพร้อมอาคารจอดรถ
และงานระบบสาธารณูปโภค
251,183 ตารางเมตร
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงสิ ทธิ
เครื องตกแต่งติดตั.งและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุ งสิ ทธิการเช่า
2. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3
ทีตั.ง 79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
สิ ทธิการเช่าทีดิน
สิ ทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าและพื.นทีจอดรถ
กรรมสิ ทธิAในงานระบบสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงสิ ทธิ
เครื องตกแต่งติดตั.งและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุ งสิ ทธิการเช่า
3. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้า
ทีตั.ง 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอมริ นทร์
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร
สิ ทธิการเช่าช่วงทีดิน
สิ ทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าพร้อมอาคารจอดรถ
อาคารสํานักงาน และงานระบบสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงสิ ทธิ
เครื องตกแต่งติดตั.งและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุ งสิ ทธิการเช่า

12 ไร่
170,169 ตารางเมตร

605,000,000

24 ไร่

195,000,000

57,719 ตารางเมตร

5,485,910,000
152,547,333
33,001,570
214,395,606
6,080,854,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี%
33

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
31 ธันวาคม 2557
ประเภทเงินลงทุน

พืนทีเฉพาะส่ วน
ทีกองทุนรวมเช่ า

ราคาทุน

ราคายุติธรรม

ร้ อยละของ
มูลค่ ายุติธรรม

(บาท)
4. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ทีตั!ง เลขที 2 ถนนมหิ ดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สิ ทธิการเช่าทีดิน
32 ไร่
สิ ทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าพร้อมอาคารจอดรถ
อาคารอเนกประสงค์ และงานระบบสาธารณูปโภค
122,991 ตารางเมตร
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงสิ ทธิ
เครื องตกแต่งติดตั!งและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุ งสิ ทธิการเช่า
รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์

วันครบอายุ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ
เงินฝากประจําและบัตรเงินฝาก
ธนาคาร ออมสิ น
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

กุมภาพันธ์ 2558
กุมภาพันธ์ 2558

รวมเงินลงทุน

598,571,472
10,011,609,049
168,454,681
16,933,868
2,166,429
10,797,735,499
27,936,950,469

จํานวนเงินต้ น
ราคายุติธรรม
(บาท)

131,028,248

132,749,033

145,000,000
250,000,000
526,028,248

145,000,000 *
250,000,000 *
527,749,033

28,462,978,717

* เป็ นราคาทียังไม่ได้รวมดอกเบี!ยค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี%
34

10,790,938,407
29,919,938,407

30,447,687,440

35.44
98.27
ร้ อยละของ
มูลค่ ายุติธรรม

1.73
100.00

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
31 ธันวาคม 2556
ประเภทเงินลงทุน

พืนทีเฉพาะส่ วน
ทีกองทุนรวมเช่ า

ราคายุติธรรม

ร้ อยละของ
มูลค่ ายุติธรรม

5,411,415,607
77,421,082
12,444,432
56,977,172
6,163,258,293

6,457,000,000

33.67

831,000,000
3,274,857,199
498,138,897
55,385,824
25,427,020
173,605,372
4,858,414,312

6,412,000,000

33.43

5,666,000,000
18,535,000,000

29.54
96.64

ราคาทุน
(บาท)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิ ทธิการเช่าและเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ประเภททีดินพร้อม
อาคารศูนย์การค้าและระบบสาธารณูปโภค จํานวน 3 โครงการ
1. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ทีตั.ง 128 หมู่ 6 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา (บางบอน)
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
สิ ทธิการเช่าช่วงทีดิน
53 ไร่
สิ ทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าพร้อมอาคารจอดรถ
และงานระบบสาธารณูปโภค
251,183 ตารางเมตร
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงสิ ทธิ
เครื องตกแต่งติดตั.งและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุ งสิ ทธิการเช่า
2. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3
ทีตั.ง 79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
สิ ทธิการเช่าทีดิน
สิ ทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าและพื.นทีจอดรถ
กรรมสิ ทธิAในงานระบบสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงสิ ทธิ
เครื องตกแต่งติดตั.งและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุ งสิ ทธิการเช่า
3. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้า
ทีตั.ง 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอมริ นทร์
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร
สิ ทธิการเช่าช่วงทีดิน
สิ ทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าพร้อมอาคารจอดรถ
อาคารสํานักงาน และงานระบบสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงสิ ทธิ
เครื องตกแต่งติดตั.งและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุ งสิ ทธิการเช่า

12 ไร่
170,169 ตารางเมตร

24 ไร่
57,719 ตารางเมตร

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี.
35

605,000,000

195,000,000
5,485,910,000
152,547,333
31,566,519
192,944,907
6,057,968,759
17,079,641,364

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
31 ธันวาคม 2556

จํานวนเงินต้ น
ราคายุติธรรม
(บาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี*
36

ร้ อยละของ
มูลค่ ายุติธรรม

639,230,669
639,230,669

643,707,958
643,707,958

3.36

17,718,872,033

19,178,707,958

100.00

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ นสุ ด
วันที" 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2557

2556
(บาท)

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ

3,185,141,237

2,589,641,666

12,907,436

21,188,578

111,358,340

96,912,004

3,309,407,013

2,707,742,248

371,781,010

330,964,361

29,303,392

20,730,953

3,995,917

2,826,948

2,663,945

1,884,632

645,003

470,070

4

114,627,279

129,221,732

4

46,488,765

46,955,159

78,620

68,908

56,264,142

22,142,095

625,848,073

555,264,858

2,683,558,940

2,152,477,390

2,477,916

2,385,258

รายการกําไรสุ ทธิที"ยงั ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน

524,872,798

536,049,698

รวมรายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน

527,350,714

538,434,956

3,210,909,654

2,690,912,346

4

ดอกเบียรับ
รายได้อื"น

4

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

4, 11
4, 11
4, 11
4, 11

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนเช่าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื"น
ต้นทุนทางการเงิน

4

รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิที"เกิดขึนจากเงินลงทุน

การเพิ(มขึน* ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ"งของงบการเงินนี
37

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์ สุทธิ
สําหรับปี สิ# นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2557

2556
(บาท)

การเพิมขึนในสินทรั พย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างปี
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

2,683,558,940

2,152,477,390

2,477,916

2,385,258

524,872,798

536,049,698

9

3,210,909,654
8,642,250,000

2,690,912,346
-

9, 10

(1,989,530,062)

(2,481,162,176)

การเพิมขึนสุ ทธิของสิ นทรัพย์ สุทธิระหว่ างปี
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ ปี

9,863,629,592
17,826,565,628

209,750,170
17,616,815,458

สิ นทรัพย์ สุทธิสินปี

27,690,195,220

17,826,565,628

รายการกําไรสุ ทธิทีเกิดขึ#นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิทียังไม่เกิดขึ#นจากเงินลงทุน
การเพิมขึนสุ ทธิของสิ นทรัพย์ สุทธิทีเกิดจากการดําเนินงาน
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพิมขึ#น
การแบ่งปั นส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี#
38

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2557

2556
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
รายการปรั บกระทบการเพิมขึนในสินทรั พย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
ให้ เป็ นเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซื อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การซื อเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
การจําหน่ายเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ลูกหนีค่าเช่าและบริ การลดลง (เพิมขึน)
ดอกเบียค้างรับ (เพิมขึน) ลดลง
สิ นทรัพย์อืน (เพิมขึน) ลดลง
เจ้าหนีอืนเพิมขึน (ลดลง)
เงินมัดจํารับล่วงหน้าเพิมขึน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิมขึน (ลดลง)
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า (ลดลง) เพิมขึน
หนีสิ นอืนเพิมขึน
รายการกําไรสุ ทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกูย้ มื
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพิมขึน
การแบ่งปั นส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

9
9, 10

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ,มขึน/ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ/นปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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3,210,909,654

2,690,912,346

(2,856,000,000)
2,978,000,000
(10,867,772,939)
4,144,171
18,426,461
(531,211)
(8,352,680)
14,900,948
192,482,088
28,361,482
(21,140,587)
9,317,595
(2,477,916)
(524,872,798)
(7,824,605,732)

(3,349,000,000)
3,626,000,000
(96,883,765)
(105,018,018)
2,232,545
64,737,806
(30,989,131)
1,853,568
(22,121,064)
8,155,187
43,892,410
(2,385,258)
(536,049,698)
2,295,336,928

1,650,000,000
(35,000,000)
8,642,250,000
(2,480,428,072)
7,776,821,928

(95,000,000)
(1,990,264,166)
(2,085,264,166)

(47,783,804)
351,332,198
303,548,394

210,072,762
141,259,436
351,332,198

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ
สําหรับปี สิ'นสุดวันที$ 31 ธันวาคม

2557

2556

2555

2554

2553

2552

(บาท)
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ ปี
การเพิ$มขึ'น (ลดลง) ของทุนที$ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน

10.8942
1.0312

10.7660
-

10.4006
-

10.2721
-

10.1262
-

10.3821
(0.3663)

รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิที$เกิดขึ'นจากการลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที$ยงั ไม่เกิดขึ'นจากเงินลงทุน
หั ก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

1.3339
0.0012
0.2609
(1.0060)

1.3154
0.0015
0.3276
(1.5163)

1.2250
0.0020
0.2293
(1.0909)

1.0937
0.0625
(1.0277)

1.0680
(0.0236)
(0.8985)

0.8594
0.2248
(0.9738)

มูลค่ าสินทรัพย์สุทธิสินปี

12.5154

10.8942

10.7660

10.4006

10.2721

10.1262

12.94

15.36

13.81

11.19

10.21

11.88

27,690,195,220
2.52
13.34

17,826,565,628
3.17
15.46

17,616,815,458
3.09
14.70

17,018,915,488
3.08
13.66

16,808,586,370
3.17
13.61

16,569,860,784
2.84
12.26

43.68
24,815,138,090

0.81
17,513,358,806

0.70
17,254,611,220

2.19
16,914,712,029

0.62
16,745,563,261

48.06
12,216,079,994

อัตราส่ วนของการเพิมขึนสุ ทธิของสินทรัพย์สุทธิทีเกิดจากการดําเนินงาน
ต่ อจํานวนถัวเฉลียของมูลค่ าสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินที!สําคัญและข้ อมูลประกอบเพิม! เติมที!สําคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิสิ'นปี (บาท)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี$ยระหว่างปี (ร้ อยละ)
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี$ยระหว่างปี (ร้ อยละ)
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลี$ยถ่วงนํ'าหนักของการซื'อขายเงินลงทุนระหว่างปี
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี$ยระหว่างปี (ร้ อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี$ยระหว่างปี (บาท)

ข้ อมูลเพิมเติม
* มูลค่าการซื'อขายเงินลงทุนระหว่างปี ไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว@ สัญญาใช้เงินและการซื'อขายเงินลงทุนโดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรื อซื'อคืน
และคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี$ยถ่วงนํ'าหนักตามระยะเวลาที$มีอยูใ่ นระหว่างปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี'
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หมายเหตุ

สารบัญ

&
*
/
3
8
9
10
11
12
13
14
15

ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี5สินอืน
ส่ วนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การแบ่งปันส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่าย
การเพิมทุนและการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม
เครื องมือทางการเงิน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ได้ใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี5
งบการเงินนี5ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากผูบ้ ริ หารของกองทุนรวมเมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2558
1

ข้ อมูลทัวไป
กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจัดตั5งเมือวันที สิ งหาคม
2548 โดยไม่มีการกําหนดอายุโครงการ และเป็ นกองทุนรวมที จัดตั5งขึ5 นโดยมี วตั ถุประสงค์เพื อระดมเงิ นทุ นและนํา
เงิ นทุนส่ วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และอุปกรณ์ทีเกียวข้องและลงทุนในสิ ทธิ เรี ยกร้องที มีอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นหลักประกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กองทุนรวมได้ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน & โครงการ คือ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้า และ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต (วันที ธันวาคม
จํานวน โครงการ คื อศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล
พลาซา พระราม ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา รั ชดา พระราม และศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา ปิ นเกล้ า)
ณ วันที 1 ธันวาคม *57 บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ งถือหน่ วยลงทุน
ร้อยละ 26.69 (2556: ร้ อยละ 27.80)
บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุ นรวม โดยมี ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุ นรวม ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบี ยน และมี
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี5 จดั ทําขึ5นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ทีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที
เกี ยวข้อง นอกจากนี5 งบการเงิ นได้จดั ทําขึ5 นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 106
เรื อง “การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนิ นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ และมีผลบังคับใช้ต5 งั แต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม **7 ดังต่อไปนี5
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 9 (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง ***)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที *
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 3

เรือง
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานที
ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
การเปลียนแปลงในหนี5สินทีเกิดขึ5นจากการรื5 อถอน การบูรณะ
และหนี5สินทีมีลกั ษณะทีคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื5 อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที V เรื อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้ อ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรือง
รุ นแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1X
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที *
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 3
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที V
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
สิ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
การประเมินเนื5อหาของรายการทีเกียวกับรู ปแบบของกฎหมาย
ตามสัญญาเช่า
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์

ในเบื5 องต้นผูบ้ ริ หารพิจารณาแล้วว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีออกและปรับปรุ งใหม่น5 นั ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบนั ของกองทุนรวม
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรั บ ปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พ บัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอืน ๆ ซึ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลัง
วันที มกราคม **8 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี5 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ทีเกียวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 15
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงิ นนี5 จดั ทําขึ5 นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึ กตามราคาทุนเดิ ม ยกเว้นรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ วัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
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(ค) สกุลเงินที"ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี5จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของกองทุนรวม ข้อมูล
ทางการเงินทั5งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นทีระบุไว้เป็ น
อย่างอืน
(ง)

การประมาณการและใช้ วิจารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อ สมมติ ฐานหลายประการ ซึ งมี ผ ลกระทบต่ อการกํา หนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที
เกียวกับ สิ นทรัพย์ หนี5สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึ5นจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทีประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตทีได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานทีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึงมีผลกระทบ
สําคัญต่อการรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงิ นประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ * เงิ นลงทุนในสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์

'

นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ
นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนี5ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอ สําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

(ก) เงินลงทุน
เงินลงทุนในอสั งหาริ มทรั พย์
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และสิ นทรัพย์ทีซื5 อและ/หรื อลงทุนโดยกองทุนรวมรวมถึงทีดิน อาคาร และ เครื องตกแต่ง
ติดตั5ง และอุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับการดําเนิ นธุรกิจจะบันทึกในบัญชีเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
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เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื อมราคา มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์ได้มา
จากราคาประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นอิ สระที ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ซึ ง
กองทุนรวมจะจัดให้มีการประเมินค่าอย่างน้อยทุก 2 ปี นับจากวันถัดจากวันที ได้อสังหาริ มทรั พย์น5 นั มาหรื อวันที
ประเมิ นล่าสุ ด และจัดให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกไตรมาสนับแต่วนั ที มีการประเมินค่าครั5งสุ ดท้ายไปแล้ว
บริ ษทั จัดการจะไม่แต่งตั5งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ งให้ประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เดียวกันติดต่อเกิน ปี
เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงิ นลงทุ นจะรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์ดว้ ยราคาทุ น ณ วันที กองทุ นรวมมี สิทธิ ในเงิ นลงทุ นนั5น ราคาทุ นของเงิ นลงทุ น
ประกอบด้วยรายจ่ายซื5 อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทีกองทุนรวมจ่ายเพือให้ได้มาซึ งเงินลงทุนนั5น
เงินลงทุนในตราสารหนี5แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตราสาร
หนี5 ไทย ณ วันทีวัดค่าเงินลงทุน เงินลงทุนทีไม่มีตลาดซื5 อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และตามข้อกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในตราสารหนี5 ทีไม่มีตลาดซื5 อขายคล่องรองรับของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ทียังไม่เกิดขึ5นในงบกําไรขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันทีจําหน่ายเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนํ5าหนัก
(ข) เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดและเงินฝากธนาคารในงบกระแสเงินสดประกอบด้วยยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือเรี ยก

46

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ค) ลูกหนี.ค่าเช่ าและบริ การ
ลูกหนี5ค่าเช่าและบริ การแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี5หกั ค่าเผือหนี5สงสัยจะสูญ
ค่าเผือหนี5 สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี5 และการคาดการณ์เกี ยวกับการชําระหนี5 ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี5จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนี5สูญ
(ง)

เจ้ าหนี.อื"น
เจ้าหนี5อืนแสดงในราคาทุน

(จ) รายได้
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิมและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ าจากสิ นทรัพย์ลงทุนรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า และรายได้จากการ
ให้บริ การรับรู ้เมือมีการให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้ารับรู ้เป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
ดอกเบีย: รั บ
ดอกเบี5ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ฉ) ค่ าใช้ จ่าย
สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ทีได้รับ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ งของค่าเช่าทั5งสิ5 นตามสัญญา ค่าเช่าทีอาจเกิดขึ5นจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีทีมีรายการดังกล่าว
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(ช) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี5ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี5 สินส่ วนทีเพิมขึ5นเนื องจากเวลาทีผ่าน
ไป และสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย
(ซ) ภาษีเงินได้
กองทุ นรวมนี5 เป็ นกองทุนที ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึ งไม่มีการบันทึ กภาระภาษีเงิ นได้
นิติบุคคลในงบการเงิน
(ฌ) การแบ่ งปันส่ วนทุน
กองทุนรวมบันทึ กลดกําไรสะสม ณ วันที ประกาศจ่ายปั นผลเป็ นเงิ นสด ในกรณี ทีจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นหน่ วยลงทุ น
จะบัน ทึ ก ลดกํา ไรสะสมด้ว ยมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ต่ อ หน่ ว ยตามจํา นวนหน่ ว ยปั น ผลที ให้ ณ วัน ที กํา หนด
การจ่ายปันผล
,

บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั5งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคล
หรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกองทุนรวมอยู่ภายใต้การควบคุม
เดี ย วกันหรื อ อยู่ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นัย สํา คัญ เดี ย วกัน กับ บุ ค คลหรื อ กิ จการนั5น การเกี ยวข้อ งกัน นี5 อ าจเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
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ความสัมพันธ์ทีมีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั นี5
ชือกิจการ

ประเทศทีจัดตั.ง/
ลักษณะความสั มพันธ์
ลักษณะธุรกรรม
สั ญชาติ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
ประเทศไทย - เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ - ทําสัญญาเช่าพื5นทีและ
จํากัด (มหาชน)
ซึ งถือหน่วยลงทุนร้อยละ
บริ การ
26.69 (2556: ร้ อยละ27.80)
- เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ - รับค่าธรรมเนียมบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จากกองทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
ประเทศไทย - เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุนรวม - รับค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
จากกองทุน
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน)

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ ของบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนไทยพาณิ ชย์ จํากัด
- เป็ นนายทะเบียน

- ให้กยู้ ืมเงินแก่กองทุน
- ทําสัญญาเช่าพื5นทีและ
บริ การ
- รับค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนจากกองทุน

ธนาคาร กสิ กรไทย
จํากัด (มหาชน)

ประเทศไทย

- เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์

- ทําสัญญาเช่าพื5นทีและ
บริ การ
- รับค่าธรรมเนียมการดูแล
ผลประโยชน์จากกองทุน

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

- ให้เช่าระบบบําบัดนํ5าเสี ยแก่
กองทุน
- ทําสัญญาเช่าพื5นทีและ
บริ การ

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

- ทําสัญญาเช่าพื5นทีและ
บริ การ

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่ จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

- ทําสัญญาเช่าพื5นทีและ
บริ การ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี5
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
- ราคาตลาดโดยขึ5นอยูก่ บั ทําเล จํานวนพื5นที รู ปแบบของ
การเช่า ระยะเวลาทีเช่า และประเภทของการเช่า
รายได้อืน
- อัตราเดียวกับอัตราทีกิจการอืนในธุรกิจเดียวกันเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
- ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
- ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
- ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ต้นทุนเช่าและบริ การ
- ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
- ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ต้นทุนทางการเงิน
- ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ5 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี5
2557

2556
(พันบาท)

รายได้
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม

51,873
14,628
31,452
97,953

45,091
12,328
25,810
83,229

รายได้อืน
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

5,342

8,058

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

'<=,<>=
50

330,964

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด

9,303

20,731

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

3,996

2,827

2557

2556
(พันบาท)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

2,664

1,885

ต้นทุนเช่าและบริ การ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

10,682

11,124

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
รวม

12,839
6,540
19,379

13,867
5,280
19,147

ต้นทุนทางการเงิน
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

56,261

22,139

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที

ธันวาคม มีดงั นี5
2557

2556
(พันบาท)

ลูกหนี.ค่าเช่ าและบริ การ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
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24,382
118
1,560
26,060

23,926
405
1,080
25,411

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินมัดจํารั บล่ วงหน้ า
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม

2,942
5,895
8,347
17,184
2557

2,105
4,592
5,094
11,791
2556

(พันบาท)
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
เงินกู้ยมื ระยะยาว
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

66,585
2,769
653
378
<@,'>A

=,CAA,@@@

หนี.สินอื"น
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม

511
1,156
5,304
6,971

,V^*
1,783
412
243
'B,','

340,000

1,023
5,429
6,452

ภาระผูกพันทีมีกบั กิจการทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กองทุนรวมมีภาระผูกพันจากการเช่าระบบบําบัดนํ5าเสี ยกับบริ ษทั เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ภาระผูกพันดังกล่าวเป็ นส่ วน
หนึงของสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม โดยมีระยะเวลาเช่า ^ ปี ตั5งแต่วนั ที * สิ งหาคม
*&X ถึงวันที * สิ งหาคม */X โดยมีรายละเอียดดังนี5
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2557

2556
(พันบาท)

A

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงานที"ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์

5,470
23,480
36,360
65,310

6,540
22,580
42,730
71,850

กองทุนรวมได้ลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์โดยการซื5 อและ/หรื อการเช่ าและเช่ าช่ วงที ดิ นพร้อมอาคาร
ศูนย์การค้าและระบบสาธารณูปโภคในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม (สัญญาเช่าระยะเวลา
^ ปี สิ5 นสุ ดวันที * สิ งหาคม *3X โดยมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก ครั5ง ครั5งละ ^ ปี ) โครงการศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม (สัญญาเช่ าช่ วงระยะเวลา ^ ปี สิ5 นสุ ดวันที * สิ งหาคม */X) โครงการศูนย์การค้า
เซ็ นทรัลพลาซา ปิ นเกล้า (สัญญาเช่ าและเช่ าช่ วงระยะเวลา * ปี สิ5 นสุ ดวันที ธันวาคม */3) และโครงการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต (สัญญาเช่าระยะเวลา ^ ปี สิ5 นสุ ดวันที เมษายน *X3) ซึ งเป็ น
โครงการของ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
2557

2556
(พันบาท)

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ราคาทุน
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตน้ ปี
บวก โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
บวก เครื องตกแต่งติดตั5งและอุปกรณ์ และส่ วนปรับปรุ ง
ในสิ ทธิ การเช่าเพิมขึ5นระหว่างปี
หั ก เครื องตกแต่งติดตั5งและอุปกรณ์ และส่ วนปรับปรุ ง
ในสิ ทธิ การเช่าลดลงระหว่างปี
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ปลายปี
กําไรสุ ทธิทียังไม่ เกิดขึน. จากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
กําไรสุ ทธิ ทียังไม่เกิดจากขึ5นเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ต้นปี
บวก กําไรสุ ทธิ ทียังไม่เกิดขึ5นจากการประเมินราคาระหว่างปี
53

17,079,641
^,3V^,V X

16,982,757
-

3/,X *

96,884

( ^,&/&)
<,C'B,CA@

17,079,641

1,455,359
* 3,/ V

922,243
533,116

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กําไรสุ ทธิทียังไม่ เกิดขึน. จากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
ปลายปี
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ปลายปี

=,C> ,C>>
C,C=C,C'>

1,455,359
18,535,000

กองทุนรวมได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ซึ งกองทุนได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ให้เป็ นราคายุติธรรม
ดังนี5
31 ธันวาคม 2557

โครงการ

วันทีประเมิน

กําไร (ขาดทุน) ที
ยังไม่เกิดขึ5นจาก
การประเมินราคา
สิ ทธิ การเช่า
ราคายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์
(พันบาท)
/,&/ ,^^^
( V,^ X)

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ธันวาคม **3

เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3

ธันวาคม **3

3, /&,^^^

3&^, ^

เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้า

ธันวาคม **3

*,*^ ,^^^

( X/,XX/)

3 มีนาคม **3

^,3V^,V X
C,C=C,C'>

(/,797)
A <,B C

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ต
รวม
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2556

โครงการ

B

กําไรทียังไม่
เกิดขึ5นจากการ
ประเมินราคา
สิ ทธิ การเช่า
ราคายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์
(พันบาท)
6,457,000
11,224

วันทีประเมิน

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

26 ธันวาคม **/

เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3

26 ธันวาคม **/

6,412,000

473,903

เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้า
รวม

26 ธันวาคม **/

5,666,000
18,535,000

47,989
533,116

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2557
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
รวม

2556

(พันบาท)
,V V
^ ,/ V
'@',A,>

525
350,807
351,332

2557

2556

ณ วันที 31 ธันวาคม กองทุนรวมมีเงินฝากธนาคาร ดังนี5
2557
2556
อัตราดอกเบี5ย
(ร้ อยละต่ อปี )
เงินฝากกระแสรายวัน
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

.3*
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(พันบาท)

2.00

3

719

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2557
2556
อัตราดอกเบี5ย
(ร้ อยละต่ อปี )
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิ ต5 ีแบงก์ เอ็น.เอ
รวม

.3^
0.25
0.50
1.00
1.05

2557

2556
(พันบาท)

2.20
^.*^
.*^
-

*
,X3X
,/^
X*, /
'@=,B C

*
350,033
350,807

เงินสดและเงินฝากธนาคารทั5งหมดของกองทุนรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็ นสกุลเงินบาท
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เงินกู้ยมื ระยะยาว
เมือวันที X ตุลาคม ** กองทุนรวมได้กยู้ ืมเงินจากธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน ,^^^ ล้านบาท โดย
มีอตั ราดอกเบี5ยร้อยละ MLR ลบ .^^ ถึงร้อยละ MLR ลบ .3* ต่อปี ระยะเวลาการกูย้ ืม ปี และไม่มีหลักทรัพย์
คํ5าประกัน ณ วันที ธันวาคม **/ กองทุนรวมจ่ายคืนเงินกูย้ ืมแล้วจํานวน //^ ล้านบาท
ต่อมาเมือวันที 27 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมได้ตกลงแก้ไขสัญญาโดยได้ทาํ สัญญาวงเงิ นสิ นเชื อกับธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ในวงเงินสิ นเชือรวม 2,475 ล้านบาท โดยวงเงินสิ นเชื อดังกล่าวจะใช้เพือวัตถุประสงค์
ในการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ตในวงเงินจํานวน 1,650 ล้านบาท ใช้เพือ
ค่าใช้จ่ายลงทุนทีจําเป็ นสําหรับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา
พระราม 3 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้าในวงเงินจํานวน 450 ล้านบาท และเพือรี ไฟแนนซ์เงิ นกูย้ ืมที
เหลืออยู่ตามสัญญาเงิ นกูย้ ืมฉบับเดิมจํานวน 375 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี5 ยร้อยละ MLR ลบ 2.00 ถึงร้อยละ
MLR ลบ 3.00 ต่อปี ระยะเวลาการกูย้ ืม 12 ปี และไม่มีหลักทรัพย์ค5 าํ ประกัน
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เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินทีไม่มีหลักประกัน

อัตราดอกเบี5ยทีแท้จริ ง
2557
2556
(ร้ อยละต่ อปี )
.3*
5.375

*57
(พันบาท)
1,955,000

2556
340,000

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ ืม ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี5
*57
(พันบาท)
340,000
1,650,000
(35,000)
1,955,000

ยอดคงเหลือต้ นปี
เพิมขึ5น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

2556
435,000
(95,000)
340,000

หนี5สินทีมีภาระดอกเบี5ย แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม ได้ดงั นี5
*57
(พันบาท)
,994
466,756
1,466,250
1,955,000

ครบกําหนดภายในหนึงปี
ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก * ปี
รวม

2556
140,000
200,000
340,000

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กองทุนรวมมีวงเงินสิ นเชือซึ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 450 ล้านบาท
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หนี5สินทีมีภาระดอกเบี5ยทั5งหมดของกองทุนรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็ นสกุลเงินบาท
หนีส. ิ นอืน
2557
(พันบาท)
เงินประกัน
V, XV
อืน ๆ
/,*V
รวม
=,A,>>=
57

*56
127,593
8,971
136,564
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ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน
มูลค่า
หน่วยลงทุน
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที มกราคม
-หน่วยลงทุน
-หน่วยลงทุน
-หน่วยลงทุน
ณ วันที 3= ธันวาคม

10.0
8.9
15.0

ทุนที"ได้ รับจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ณ วันที มกราคม
-หน่วยลงทุน
10.0
-หน่วยลงทุน
8.9
-หน่วยลงทุน
15.0
ณ วันที 3= ธันวาคม

2557
2556
จํานวนหน่วย
จํานวนเงิน
จํานวนหน่วย
จํานวนเงิน
(พันหน่ วย / พันบาท)

1,091,500
544,827
576,150
, = ,,<<

10,915,000
4,848,958
8,642,250
,,,@B, @>

1,091,500
544,827
1,636,327

10,915,000
4,848,958
15,763,958

1,091,500
544,827
576,150
, = ,,<<

10,915,000
4,848,958
8,642,250
,,,@B, @>

1,091,500
544,827
1,636,327

10,915,000
4,848,958
15,763,958

ในเดือนเมษายน 2553 บริ ษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิมทุนจํานวน X,/& . * ล้านบาท จากมูลค่าเงินลงทุนของ
กองทุนรวมเดิ ม *,3/ .V/ ล้านบาท เป็ นเงิ นทุ นใหม่จาํ นวน &,&^/. ล้านบาท โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิมเติมจํานวน 576.15 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ *.0 บาท บริ ษทั จัดการได้จดทะเบียน
เพิมทุนจดทะเบี ยนของโครงการต่ อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ เมือวันที
เมษายน 2553 และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนเพิมทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิมเติม
และเริ มทําการซื5 อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ต5 งั แต่วนั ที เมษายน **3 เป็ นต้นไป

58

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

2557

*56
(พันบาท)

กําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที = มกราคม
บวก การเพิมขึ5นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงานระหว่างปี
หั ก การแบ่งปันส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที '= ธันวาคม
10

10

2,062,608
3,210,910
(1,989,530)
3,283,988

1,852,858
2,690,912
(2,481,162)
2,062,608

การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่เกิ นปี ละ 4 ครั5ง อย่างไรก็ดี บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
อาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปั นผลปี ละ 4 ครั5งดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้ตามที
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีความเห็นว่าจําเป็ นและสมควร
(ก) ในกรณี ทีกองทุ นรวมมีกาํ ไรสุ ทธิ ในแต่ ละปี บริ ษทั จัดการจะจ่ ายเงิ นปั นผลแก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ทั5งนี5กาํ ไรสุ ทธิ ดงั กล่าวข้างต้นเป็ นกําไรสุ ทธิ ทีไม่รวมกําไรทียังไม่เกิดขึ5นจริ ง
จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประจํารอบ
ระยะเวลาบัญชีน5 นั
(ข) ในกรณี ทีกองทุ นรวมมี กาํ ไรสะสม บริ ษทั จัดการอาจจ่ ายเงิ นปั นผลแก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นจากกําไรสะสมได้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ และ/หรื อกําไรสะสมดังกล่าวข้างต้นจะทําได้ก็ต่อเมือการจ่ายเงิ น
ปันผลดังกล่าวไม่ทาํ ให้กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิมขึ5น
บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ5 นงวดปี บัญชี หรื อ
งวดการดําเนินงานอืนใดทีจะจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั จัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั5งแต่วนั ถัดจากวันทีมีการ
ปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพือจ่ายเงิ นปั นผล เว้นแต่กรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นให้ไม่สามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้ใน
ระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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เงือนไขเพิมเติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี มีมูลค่าตํากว่าหรื อเท่ากับ 0.10
บาท บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครั5งนั5น และให้สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับ
เงินปันผลทีจะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
สํา หรั บ หลัก เกณฑ์ใ นการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล บริ ษัท จัด การจะดํา เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามที ระบุ ไ ว้ เว้น แต่ ก รณี ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่ วยงานอืนใดที มีอาํ นาจตามกฎหมายได้แก้ไข
เปลียนแปลง เพิมเติมประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามนั5นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในระหว่างปี 2557 และ 2556 กองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลดังนี5
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุนครั5งที 1/ *56 เมือวันที 18 มกราคม *56 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ การ
จัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.2880 บาท เป็ นจํานวนเงินทั5งสิ5 น 471.3 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าว
ได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุนครั5งที 2/ *56 เมือวันที 25 เมษายน *56 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ การ
จัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.2949 บาท เป็ นจํานวนเงินทั5งสิ5 น 482.6 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าว
ได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2556
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุนครั5งที 4/ *56 เมือวันที / กรกฎาคม *56 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ การ
จัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0. /3 บาท เป็ นจํานวนเงินทั5งสิ5 น * X. ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าว
ได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนสิ งหาคม *56
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5งที 5/ *56 เมือวันที 8 ตุลาคม *56 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรร
กําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0. /3 บาท เป็ นจํานวนเงินทั5งสิ5 น * X. ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนพฤศจิกายน *5/
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ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5งที 6/ *56 เมือวันที 7 พฤศจิกายน *56 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิดงั นี5
- เสนอขายหน่วยลงทุนเพิมทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเดิมในอัตรา 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.34 หน่วยลงทุนเพิมทุน
- จัดสรรเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานวันที 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที 15 ธันวาคม 2556 ในอัตราหน่วยละ 0.2500
บาท โดยกองทุนจะแจ้งวันกําหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5งที 7/2556 เมือวันที 14 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลเพิมเติ มอีกในอัตราหน่ วยละ 0.0500 บาท รวมกับเงินปั นผลทีได้ประกาศจ่ายไปแล้วเมือวันที
7 พฤศจิ กายน 2556 รวมเป็ นอัตราใหม่หน่วยละ 0.3000 บาท เป็ นจํานวนเงินทั5งสิ5 น 490.9 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนมกราคม 2557
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุ นครั5 งที / **3 เมือวันที มกราคม **3 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ การ
จัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0. 600 บาท เป็ นจํานวนเงินทั5งสิ5 น 589.1 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ ณ วันทีปิ ดสมุดทะเบี ยน (18 เมษายน 2557) เงิ นปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2557
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุนครั5งที 2/ *57 เมือวันที 25 มีนาคม *57 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่าย
เงินปั นผลในงวดผลการดําเนิ นงานวันที เมษายน 2557 ถึง 15 เมษายน 2557 ในอัตราหน่วยละ 0.0500 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั5งสิ5 น 81.8 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนมิถุนายน 2557
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุนครั5งที 3/ *57 เมือวันที 29 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่าย
เงินปั นผลในงวดผลการดําเนิ นงานวันที 6 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหน่วยละ 0.2730 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั5งสิ5 น 604.0 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนสิ งหาคม 2557
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุ นครั5 งที &/ *57 เมื อวันที 29 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่าย
เงินปั นผลในงวดผลการดําเนิ นงานวันที กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 ในอัตราหน่วยละ 0.3230 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั5งสิ5 น 3 &./ ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2557
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ค่ าใช้ จ่าย

(ก) ค่ าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรั พย์
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม โดย
เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนตามสัญญาการจ้างทีทําขึ5นระหว่างกองทุนรวมกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ซึ งสรุ ปได้ดงั นี5
1.

ค่าธรรมเนี ยมการเก็บค่าเช่าและค่าบริ การในนามของกองทุนรวมได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ ของรายได้
ค่าเช่าและค่าบริ การสุ ทธิ ของกองทุนรวม

2.

ค่าคอมมิชชันจากการจัดหาผูเ้ ช่าและการบริ หารจัดการผูเ้ ช่าทุกประเภทของกองทุนรวม เมือมีการทําสัญญา
เช่ากับผูเ้ ช่ารายใหม่หรื อมีการต่อสัญญาโดยคํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ ช่ารายนั5นๆ ในอัตรา ^.* .* เดือน และร้อยละ 3 ของค่าสิ ทธิ การเช่าล่วงหน้าได้รับจากผูเ้ ช่าซึ งอัตรานี5 ข5 ึนอยู่กบั ประเภทและอายุของ
สัญญาเช่า

3.

ค่าธรรมเนี ยมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ^. 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน
รวม ซึ งคํานวณ ณ วันสุ ดท้ายของเดือน

4.

ค่าธรรมเนี ยมพิเศษเพือสร้างแรงจูงใจในการบริ หาร (Incentive Fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ . * ของรายได้
สุ ทธิ จากอสังหาริ มทรัพย์ ซึ งหมายถึงรายได้ท5 งั หมดทีกองทุนรวมได้รับจากอสังหาริ มทรัพย์ หักด้วยต้นทุน
และค่าใช้จ่ายทั5งหมดทีเกิดขึ5นจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์

5.

ค่ า ธรรมเนี ย มการซื5 อ และขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ข องกองทุ น รวม ได้รั บ ในอัต ราร้ อ ยละ .* ของมู ล ค่ า
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ที กองทุ น รวมมี ก ารลงทุ น เพิ ม และได้รั บ ในอัต ราร้ อ ยละ ^.3* ของมู ล ค่ า การขาย
อสังหาริ มทรัพย์ออกจากกองทุนรวม

6.

ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้านการปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของมูลค่าต้นทุนในการปรับปรุ งและ/หรื อ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ทั5งนี5 ต้นทุนการ
ปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาดังกล่าวรวมถึงต้นทุนในการซื5 อพื5นที ซึ งจะได้ทาํ การปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาคื น
จากผูเ้ ช่ารายเดิมด้วย แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าทีปรึ กษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอืนๆ
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(ข)

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษทั จัดการมี สิทธิ ได้รับค่ าธรรมเนี ยมการจัดการจากกองทุ นรวมเป็ นรายเดื อนในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ ต่ อปี
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิ จเฉพาะ หรื อภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน
รวม คํานวณโดยบริ ษทั จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์

(ค)

ค่ าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ ^.^* ต่อปี (ไม่รวม
ภาษี มูลค่ าเพิ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดี ยวกัน) ของมูลค่ าทรั พย์สินสุ ทธิ ของกองทุ นรวมที
คํานวณโดยบริ ษทั จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทั5งนี5 ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามทีเกิดจริ ง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนรวม เป็ นต้น

(ง)

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ ^.^* ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมทีคํานวณโดยบริ ษทั
จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์

12

การเพิมทุนและการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ เพิมเติม
ทีประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเมือวันที 24 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมตั ิดงั นี5
1. ให้กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยการ
- เช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่ วน) และอาคารอเนกประสงค์จาํ นวน 1 อาคาร รวมทั5งทีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ตามสัด ส่ ว นการใช้งานของพื5 นที อาคารศูนย์การค้า และอาคารอเนกประสงค์ที
กองทุนรวมจะลงทุน)
- เช่ า และ/หรื อ รั บโอนกรรมสิ ทธิs ในงานระบบและทรั พย์สิ นอื นที เกี ยวข้องกับโครงการเซ็ นทรั ล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
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- เช่าทีดินทีเป็ นทีตั5งของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึง
ถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่ วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต
จากบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เชี ยงใหม่ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)
2. การเพิมทุนของกองทุนรวมจํานวนไม่เกิน 12,600 ล้านบาท จากเงินลงทุนของกองทุนรวมเดิมจํานวน 15,763.9
ล้านบาท เป็ นเงิ นลงทุนใหม่จาํ นวนทั5งสิ5 นไม่เกิน 28,363.9 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน
เพิมเติมในจํานวนไม่เกิน 800 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยลงทุนตามทีคณะกรรมการจะได้กาํ หนดต่อไป
3. กูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศจํานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวมภาย
หลังจากการเพิมเงินทุนของกองทุนรวมในครั5งนี5
4. การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการของกองทุนรวมเพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนของกองทุนรวม
เมื อวันที เมษายน **3 กองทุ นรวมได้ดาํ เนิ นการเข้าจดทะเบี ยนสิ ท ธิ การเช่ า ในอสังหาริ มทรั พ ย์โครงการ
เซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ตดังกล่าว จากบริ ษทั เซ็นทรั ลพัฒนา เชี ยงใหม่ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) รวมมูลค่า ^,790.94 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดของสิ นทรัพย์ดงั นี5
- เช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่ วน) และอาคารอเนกประสงค์จาํ นวน 1 อาคาร รวมทั5งทีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ตามสัดส่ วนการใช้งานของพื5นทีอาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ทีกองทุน
รวมจะลงทุน)
- เช่ า และ/หรื อ รั บโอนกรรมสิ ทธิs ในงานระบบและทรั พย์สิ นอื นที เกี ยวข้องกับโครงการเซ็ นทรั ล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
- เช่าทีดินทีเป็ นทีตั5งของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึง
ถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่ วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
การลงทุนในสิ ทธิ การเช่าดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการดังนี5
- กูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ ง จํานวน 1,650 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี5ยร้อยละ MLR ลบ 2.0
ถึงร้อยละ MLR ลบ 3.0 ระยะเวลาการกูย้ ืม 12 ปี และไม่มีหลักทรัพย์ค5 าํ ประกัน (ดูหมายเหตุ 7)
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- จัดสรรหน่ วยลงทุนเพิมทุนจํานวน 8,642.25 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติ ม
จํานวน 576.15 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 15.0 บาท (ดูหมายเหตุ 9)
13

เครืองมือทางการเงิน
ความเสี"ยงด้ านอัตราดอกเบี.ย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี5ย หมายถึงความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี5ยใน
ตลาด ซึ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกองทุนรวม สิ นทรัพย์และหนี5 สินทางการเงินทีอาจ
ทํา ให้ก องทุ น รวมมี ค วามเสี ยงจากอัต ราดอกเบี5 ย ได้แ ก่ ตัtว แลกเงิ น ตัtว สั ญ ญาใช้เ งิ น และเงิ น กู้ยื ม ระยะยาว
(ดูหมายเหตุ 7)
ความเสี"ยงทางด้ านสินเชื"อ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อ คื อความเสี ยงที ลูกค้าหรื อ คู่สัญญาไม่ สามารถชํา ระหนี5 แ ก่ กองทุ นรวมตามเงื อนไข
ทีตกลงไว้เมือครบกําหนด
กองทุนรวมไม่มีการกระจุกตัวของความเสี ยงด้านการให้สินเชื อแก่ลูกหนี5 เนื องจากกองทุนรวมมีลูกค้าจํานวนมาก
และอยู่ในกลุ่มธุ รกิ จที ต่างกัน นอกจากนี5 กองทุนรวมมีการกําหนดให้มีการเรี ยกเก็บเงิ นมัดจําค่าเช่ าล่วงหน้าจาก
ลูกค้าของกองทุนรวม เพือเป็ นประกันในกรณี ทีกองทุนรวมไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ ผูจ้ ดั การอสังหาริ มทรัพย์เชื อว่า
กองทุ นรวมไม่ มีค วามเสี ยงด้า นการให้สิ นเชื ออื น นอกเหนื อ จากจํา นวนค่ าเผื อหนี5 ส งสัย จะสู ญ ที ได้บ ันทึ กใน
งบการเงิ นแล้ว ซึ งประเมินจากประสบการณ์การชําระเงินในอดีต เงิ นมัดจํารับจากลูกค้า และปั จจัยอืน ตลอดจน
สภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผูซ้ 5ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสิ นทรัพย์หรื อชําระหนี5 สินกัน ในขณะทีทั5ง
สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลียนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ ในลักษณะ
ของผูท้ ี ไม่มีความเกี ยวข้องกัน ในการพิ จารณามูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี5 สินทางการเงิ น
กองทุนมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั ของต้นทุนทีเกิดจากการแลกเปลียนหรื อชําระหนี5 สินภายใต้เครื องมือทาง
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การเงินซึ งราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี5สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันที
ตามทีปรากฏในงบการเงินมีมลู ค่าทีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
=4

ธันวาคม *57 และ 2556

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุนครั5งที 1/ *58 เมือวันที มกราคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่าย
เงินปั นผลในงวดผลการดําเนิ นงานวันที 1 ตุลาคม **3 ถึง ธันวาคม **3 ในอัตราหน่ วยละ 0.3200 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั5งสิ5 น 708.0 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ **X

15

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้
นํามาใช้ในการจัดทํางบการเงิ นนี5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี5 อาจเกี ยวข้องกับการ
ดําเนิ นงานของกองทุนรวม และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม ใน
ปี ดังต่อไปนี5 กองทุนรวมไม่มีแผนทีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี5 มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 9 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง

เรือง

**7)
**7)
**7)
**7)
**7)
**7)
**7)
**7)
**7)
**7)
**7)
**7)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจาก
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บังคับใช้
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
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เรือง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง **7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง **7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง **7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง **7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง **7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง **7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง **7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง

**7)
**7)
**7)
**7)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง **7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง **7)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 6
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8

รัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที
เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี5สิน หนี5สินทีอาจเกิดขึ5น และ
สิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึ5น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ปี ทีมีผล
บังคับใช้
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

การรวมธุรกิจ

2558

สัญญาประกันภัย

2559

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการ
ดําเนินงานทียกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

2558

ส่ วนงานดําเนิ นงาน

2558
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10
(ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 25
(ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27
(ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29
(ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31
(ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32
(ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง **7)

เรือง

ปี ทีมีผล
บังคับใช้

งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการ
อืน
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ทีไม่มีความ
เกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า

2558
2558
2558

ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ น้
การประเมินเนื5อหาสัญญาเช่าทีทําขึ5นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริ การ
รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การ
โฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

2558

การเปลียนแปลงในหนี5สินทีเกิดขึ5นจากการรื5 อ
ถอน การบูรณะ และหนี5สินทีมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนรื5 อถอน การ
บูรณะ และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื อง การ

2558

68

2558
2558

2558

2558
2558
2558
2558

2558
2558
2558
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 14

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง **7)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 20

เรือง

ปี ทีมีผล
บังคับใช้

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

2558

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

2558

โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

2558

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั5นตําและปฏิสมั พันธ์ของ
รายการเหล่านี5 สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 19 เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

2558

การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

2558

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

2558

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน

2558

2558

ผูบ้ ริ หารของกองทุนรวมได้ประเมินเบื5 องต้นถึงผลกระทบที อาจเกิ ดขึ5 นต่องบการเงิ นของกองทุนรวมจากการถื อ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี5 ซึ งคาดว่าไม่มีผลกระทบทีมีสาระสําคัญ
ต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบตั ิ
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