ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2555
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดย บลจ.ไทยพาณิชย

Financial Performance Q2/2012
Property Funds by SCBAM
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท

CPN Retail Growth Leasehold Property Fund (CPNRF)
(1)

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
Central Plaza Rama II

98%

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3
Central Plaza Ratchada- Rama III

98%

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา
Central Plaza Pinklao

96%

อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ปนเกลา ทาวเวอร A และ B

สมัชชาวาณิช 2
(UBC II)

100%

563

เพลินจิต เซ็นเตอร
(Ploenchit Center)

93%

548

รายละเอียดขอมูลกองทุน POPF : Details of POPF
รายไดจากการลงทุนสุทธิ (4)
(Net Investment Income)
(5)
มูลคาหนวยลงทุนสุทธิ (NAV)
(6)
ราคาตลาด (Market Price)
เงินปนผล (Dividend for Q2’12)
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รายละเอียดขอมูลกองทุน CPNRF : Details of CPNRF

รายไดจากการลงทุนสุทธิ (4)
(Net Investment Income)
(5)
มูลคาหนวยลงทุนสุทธิ (NAV)
ราคาตลาด (Market Price)(6)
เงินปนผล (Dividend for Q2’12)

(3)

(5)

1,585

97%

Central Pinklao Office Tower A & B

Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

(2)

กําหนดวันปดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) = 16 ส.ค. 55 (16 Aug 12)
กําหนดวันจายเงินปนผล (Dividend Payment Date) = 31 ส.ค. 55 (31 Aug 12)



= 495 ลานบาท (mil THB)
= 10.4944 บาท/หนวย (THB/Unit)
= 15.50 บาท/หนวย (THB/Unit)
= 0.2823 บาท/หนวย (THB/Unit)*

กําหนดวันปดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) = 16 ส.ค. 55 (16 Aug 12)
กําหนดวันจายเงินปนผล (Dividend Payment Date) = 31 ส.ค. 55 (31 Aug 12)

= 83 ลานบาท (mil THB)
= 10.3131 บาท/หนวย (THB/Unit)
= 12.00 บาท/หนวย (THB/Unit)
= 0.2491 บาท/หนวย (THB/Unit)*

*ขอมูลเผยแพรวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ www.set.or.th

เงินปนผลของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ
ตั้งแตจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯจนถึงปจจุบัน
(บาท/หนวย) (THB/Unit)

Historical Dividend Payments by POPF since inception to date

*ขอมูลเผยแพรวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ www.set.or.th

เงินปนผลของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท
ตั้งแตจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯจนถึงปจจุบัน

(บาท/หนวย) (THB/Unit)

Historical Dividend Payments by CPNRF since inception to date

*B

*A

Q2/2554(2011)

Q3/2554(2011)

Q4/2554(2011)

Q1/2555(2012)

Q2/2555(2012)

รอบผลประกอบการ (Operation Period)
*C

รอบผลประกอบการ (Operation Period)


หมายเหตุ (Remark)

*A : Q4/2548 กองทุนรวมจายเงินปนผลสูงกวาปกติเนื่องจากเปนผลการดําเนินงานของระยะเวลาประมาณ 5 เดือน
(11 ส.ค.-31 ธ.ค. 2548) Q4/2005 CPNRF Paid higher dividend than usual because the dividend was paid from operation
period of approximately 5 months (August 11, 2005 to December 31, 2005)
*B : Q3/2552 กอนเขาลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา กองทุนรวมจายเงินปนสูงกวาปกติเนื่องจากเปนผลการดําเนินงานของ
ระยะเวลา 4 เดือน (1 ก.ค.-31 ต.ค. 2552) Q3/2009 Prior to Central Plaza Pinklao Investment, CPNRF paid higher dividend
than usual because the dividend was paid from the operation period of 4 months (July 1, 2009 to October 31, 2009)
*C : Q4/2552 กองทุนรวมจายเงินปนต่ํากวาปกติเนื่องจากเปนผลการดําเนินงานของระยะเวลา 2 เดือน (1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2552)
Q4/2009 CPNRF paid lower dividend than usual because the dividend was paid from the operation period of 2 months
(November 1, 2009 to December 31, 2009)



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส (QHPF)

เนื่องจากผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการกองทุนรวมจาก SCBAM เปน LH FUND มีผลวันที่
1 สิงหาคม 2555 ดังนั้นทานผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน QHPF ไดที่ LH FUND หรือ
ติดตามมูลคาหนวยลงทุนประจําวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ไดจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Unitholders resolved to approve the change of the management company of the Fund from SCBAM to
LH Fund effective from August 1, 2012, unitholders are advised to contact LH Fund for further detail. NAV as of
July 31, 2012 is disclosed at The Stock Exchange of Thailand.


คําอธิบายและอางอิง (Reference)

(1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (As at June 30, 2012) (2) คาเฉลี่ยของคาเชาต่ําสุดและคาเชาสูงสุดของทั้ง 3 ศูนยการคา
(บาท) ตอตารางเมตร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (Average of the lowest and highest rents of those 3 shopping
complexes, as at June 30, 2012) (3) คาเฉลี่ยของคาเชา (บาท) ตอตารางเมตร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (Average
rent per sqm, as at June 30, 2012) (4) เปนกําไรของกองทุนฯกอนพิจารณาเงินปนผล ซึ่งเปนผลการดําเนินงานงวดไตร
มาสและไมใชจํานวนเงินปนผล ( Net Investment Income before dividend consideration is a quarterly figure and it
is not dividend amount) (5) แหลงขอมูล: บลจ.ไทยพาณิชย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (Source: SCBAM, as at June
30, 2012) (6) ราคาปด ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 แหลงขอมูล www.set.or.th (Closing price as at Aug 1, 2012.
Source: www.set.or.th)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ และผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

