กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา

Sri panwa Hotel Property Fund (SPWPF)
6

4

เปนกองทุนทีล่ งทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการโรงแรมศรีพนั วา โดยกองทุน
รวมไดนำทรัพยสินดังกลาวใหเชาแกบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท จำกัด ซึ่งเปนผู
ประกอบกิจการโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนทเพื่อนำไปจัดหาผลประโยชนและ
จายคาตอบแทนใหกับกองทุนรวม
ขอมูลกองทุนรวม

11.3601 บาท

ผูเชาทรัพยสิน
ผูดูแลผลประโยชน
นายทะเบียน
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม
มูลคาหนวยลงทุนตอหนวย
(NAV per unit)
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ (NAV)
ราคาตอหนวย
การประกันรายได

11.3399 บาท

4,846,686,843 บาท

3,878,254,861 บาท
12.50 บาท
ผลการดำเนินงาน

80,585

99%

99%

หมายเหตุ:

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
30 ก.ค. 2556
10.1380 บาท
2,029,457,645 บาท
9.85 บาท
มีการรับประกันรายไดคา เชาคงทีท่ จ่ี า ยเขากองทุนรวม
ซึ่งแบงออกเปน 2 ชวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การรับประกันชวงแรก : มีการประกันคาเชาคงที่
เปนระยะเวลา 5 ป จำนวนปละ 151 ลานบาท
นับตั้งแตวันที่กองทุนรวมลงทุน
2. การรับประกันชวงทีส่ อง : มีการประกันสวนตางคาเชา
(ระหวางผลประกอบการทีเ่ กิดขึน้ จริงในปท่ี 5 หรือ
ในแตละปถัดไป (แลวแตกรณี) (“ปที่พิจารณา”)
กับคาเชาคงที่ที่ตองชำระตามสัญญาเชาในแตละป
ถัดจากปที่พิจารณา) โดยการรับประกันจะสิ้นสุด
เมื่อผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงในปที่พิจารณาใดๆ
เทากับหรือเกินกวาคาเชาคงที่ที่ตองชำระ

(1) ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556
(2) ทั้งนี้เงื่อนไขและรายละเอียดเปนไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ผลการดำเนินงาน
ทรัพยสิน

จำนวนยูนิต
(Number of unit)

อัตราการเขาพักเฉลี่ย
(Occupancy Rate)

โครงการโรงแรมศรีพันวา

45

60%

หมายเหตุ:

82.7

90.8

89.7

87.0

85.2

(1) แบงเปนยูนิตสำหรับธุรกิจโรงแรมจำนวน 38 ยูนิต และยูนิตสำหรับธุรกิจ
เซอรวิสอพารทเมนทจำนวน 7 ยูนิต
(2) อัตราการเขาพักเฉลี่ยระหวางวันที่ 30 ก.ค. 2556 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556

รายไดจากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income )
27.6 ลานบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 30 ก.ค. 2556
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556

นโยบายการจายปนผล
กองทุนรวมจะประกาศจายเงินปนผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีนโยบายการจายเงินปนผล
ขั้นต่ำ 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว และ/หรือกำไรสะสม

เรียน

ทานผูถือหนวยลงทุน

ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2556 ที่ผานมา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (CPNRF) กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ (POPF) กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN คอมเมอรเชียล โกรท (CPNCG) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอราวัณ
โฮเทล โกรท (ERWPF) มีรายไดจากการลงทุนสุทธิ (1) รวมทั้งสิ้น 533.6 ลานบาท 87.0 ลานบาท 85.2 ลานบาท และ 26.3 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนอัตรา
การเติบโตจากชวงเดียวกันของปกอนประมาณรอยละ 5 สำหรับ CPNRF และประมาณรอยละ 6 สำหรับ POPF (CPNCG และ ERWPF จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 และวันที่ 26 มีนาคม 2556 ตามลำดับ จึงไมมีผลประกอบการเปรียบเทียบปตอป)
สำหรับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) ที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
ที่ผานมา ไดมีการรายงานผลประกอบการเปนครั้งแรกในไตรมาสนี้ โดยมีรายไดจากการลงทุนสุทธิ (1) รวมทั้งสิ้น 80.9 ลานบาท (สำหรับผลการดำเนินงานระหวาง
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)
ในชวงเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผานมา บลจ.ไทยพาณิชย ไดทำการเสนอขายหนวยลงทุนและจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
โรงแรมศรีพันวา (SPWPF) โดยไดรับการตอบรับจากนักลงทุนเปนอยางดี โดยกองทุนรวมดังกลาว สามารถระดมทุนทั้งสิ้นประมาณ 2,001.8 ลานบาท และนำเงิน
ที่ไดไปลงทุนในกรรมสิทธิ์โครงการโรงแรมศรีพันวา ซึ่งเปนโครงการโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนทระดับหรูหรารวมทั้งสิ้น 45 ยูนิต โดยโครงการดังกลาวตั้งอยูบน
แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้ SPWPF ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันที่ 8 สิงหาคม 2556
ที่ผานมา สำหรับผลประกอบการของกองทุนรวมดังกลาว SPWPF ไดมีการรายงานผลประกอบการเปนครั้งแรกในไตรมาสนี้ โดยมีรายไดจากการลงทุนสุทธิ (1)
รวมทั้งสิ้น 27.6 ลานบาท (สำหรับผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ที่ผานมา CPNRF ไดมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้ง 1/2556 โดยที่ประชุมไดมีมติอนุมัติ
การลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมจำนวนไมเกิน 12,600.00 ลานบาท จากเงินทุนของกองทุนรวมเดิม
จำนวน 15,763.96 ลานบาท เปนเงินทุนใหมจำนวนทั้งสิ้นไมเกิน 28,363.96 ลานบาท โดยการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในจำนวนไมเกิน 800 ลานหนวย
รวมไปถึงวิธีกำหนดราคา วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ทั้งนี้ กองทุนรวมดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาคำขออนุมัติ
เห็นชอบการเพิ่มทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยภายหลังไดรับอนุมัติเห็นชอบการเพิ่มทุนดังกลาว บลจ.ไทยพาณิชย จะดำเนินการแจงรายละเอียด
ในการจองซื้อหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใหทราบผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป
สุดทายนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของทาน
โดยบริษัทจะบริหารจัดการกองทุนรวมโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูถือหนวยลงทุนอยางตอเนื่อง

บลจ.ไทยพาณิชย

หมายเหตุ: (1) ขอมูลยังไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี

(สิทธิการเชาทัง้ 2 โครงการมีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 29 ป 9 เดือน

10.6995 บาท

4,219,710,541 บาท

10.8855 บาท
17,812,299,842 บาท

ผลการดำเนินงาน
พื้นที่ใหเชาสุทธิ

ทรัพยสิน
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (Rama 2)
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 (Rama 3)
เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา (PK)
อาคารสำนักงานเซ็นทรัล ปนเกลา
ทาวเวอร เอ และ บี (PK Tower A&B)
หมายเหตุ:

อัตราการเชาพื้นที่

(Net Leasable Area)(1) (Occupancy Rate)(2)

85,866
37,255
21,730

95%
97%
99%

33,760

98%

(1) พืน้ ทีใ่ หเชาสุทธิ (ตร.ม.) และอัตราการเชาพืน้ ที่ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556 ซึง่ รวมเฉพาะผูเ ชาหลักและ
ผูเ ชาประเภทรานคาสำหรับทัง้ 3 ศูนยการคา และผูเ ชาพืน้ ทีท่ ว่ั ไปของอาคารสำนักงานเซ็นทรัล
ปน เกลา ทาวเวอร เอ และ บี เทานั้น
(2) ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556

0.288

0.2949

511.7

524.5

0.3167
554.8

0.3167

533.6

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด

ไทยพาณิชยปารค พลาซา อาคาร 3 ชั้น 21-22 เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1,884,185,815 บาท
9.90

10.8197 บาท

หมายเหตุ: (1) ขอมูลยังไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี

13,759

98%

30,676

97%

รายไดจากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income )
80.9 ลานบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 20 มิ.ย. 2556
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556

การจายปนผล (Dividend)
0.1971 บาทตอหนวย (THB per unit) สำหรับสำหรับผลการดำเนินงานระหวาง
วันที่ 20 มิ.ย. 2556 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556

52.7 ลานบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 26 มี.ค. 2556
ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556

การจายปนผล (Dividend)
0.1182 บาทตอหนวย (THB per unit) สำหรับสำหรับผลการดำเนินงานระหวาง
วันที่ 1 เม.ย. 2556 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556

