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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดย บลจ.ไทยพาณิชย

Financial Performance Q4/2011
Property Funds by SCBAM

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท

CPN Retail Growth Leasehold Property Fund (CPNRF)
(2)
อัตราคาเชากลาง
อัตราการเชาพื้นที่ (Occupancy Rate) (5)
(Median Rental Rate)
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม2

Central Plaza Rama II
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม3

Central Plaza Ratchada- Rama III
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนแกลา

Central Plaza Pinklao

อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ปนเกลา ทาวเวอร A และ B

Central Pinklao Office Tower A & B

99%
98%

1,510

96%

*ขอมูลเผยแพรวันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 ที่ www.set.or.th

97%

380

Quality Houses Leasehold Property Fund (QHPF)
(1)
(5)
อัตราคาเชาเฉลี่ย
อัตราการเชาพื้นที่ (Occupancy Rate)
(Average Rental Rate)
คิว เฮาส ลุมพินี (Q House Lumpini)

90%

735

ไลฟ เซ็นเตอร (Life Center)

95%

733

คิว เฮาส เพลินจิต (Q House Ploenjit)

73%

647

เวฟ เพลส (Wave Place)

96%

589

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ

Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)
(1)
(5)
อั
ต
ราค
า
เช
า
เฉลี
่
ย
อัตราการเชาพื้นที่ (Occupancy Rate)
(Average Rental Rate)
สมัชชาวาณิช 2
(UBC II)

100%

544

เพลินจิต เซ็นเตอร
(Ploenchit Center)

99%

521

หมายเหตุ

(1) คาเฉลี่ยของคาเชา (บาท) ตอตารางเมตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (Average rent per sqm, as at December
31, 2011) (2) คาเฉลี่ยของคาเชาต่ําสุดและคาเชาสูงสุดของทั้ง 3 ศูนยการคา (บาท) ตอตารางเมตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 (Average of the lowest and highest rents of those 3 department stores, as at December 31, 2011) (3)
แหลงขอมูล : บลจ.ไทยพาณิชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (Source : SCBAM, as at December 31, 2011) (4) ราคา
ปด ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2555 แหลงขอมูล www.set.or.th (Closing price as at February 13, 2012. Source :
www.set.or.th) (5) ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (As at December 31, 2011) (6) เปนกําไรของกองทุนฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 กอนพิจารณาเงินปนผล ซึ่งไมใชตัวเลขเงินปนผล

หรือ

รายไดจากการลงทุนสุทธิ (6)
(Net Investment Income)
= 424 ลานบาท (mil THB)
(3)
มูลคาหนวยลงทุนสุทธิ (NAV)
= 10.4006 บาท/หนวย (THB/Unit)
(4)
ราคาตลาด (Market Price)
= 13.20 บาท/หนวย (THB/Unit)
เงินปนผล (Dividend for Q4’11)
= 0.2500 บาท/หนวย (THB/Unit)*
กําหนดวันปดสมุดทะเบียน (Book Closing Date)
= 24 ก.พ. 55 (24 Feb 12)
กําหนดวันจายเงินปนผล (Dividend payment date) = 13 มี.ค. 55 (13 Mar 12)


กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส



รายละเอียดขอมูลกองทุน CPNRF : Details of CPNRF

www.scbpropertyfund.com

รายละเอียดขอมูลกองทุน QHPF : Details of QHPF

รายไดจากการลงทุนสุทธิ (6)
(Net Investment Income)
= 148 ลานบาท (mil THB)
(3)
มูลคาหนวยลงทุนสุทธิ (NAV)
= 10.8635 บาท/หนวย (THB/Unit)
(4)
ราคาตลาด (Market Price)
= 8.40 บาท/หนวย (THB/Unit)
เงินปนผล (Dividend for Q4’11)
= 0.1863 บาท/หนวย (THB/Unit)*
กําหนดวันปดสมุดทะเบียน (Book Closing Date)
= 23 ก.พ. 55 (23 Feb 12)
กําหนดวันจายเงินปนผล (Dividend payment date) = 14 มี.ค. 55 (14 Mar 12)


*ขอมูลเผยแพรวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555 ที่ www.set.or.th

รายละเอียดขอมูลกองทุน POPF : Details of POPF

รายไดจากการลงทุนสุทธิ (6)
(Net Investment Income)
= 76 ลานบาท (mil THB)
(3)
มูลคาหนวยลงทุนสุทธิ (NAV)
= 10.3168 บาท/หนวย (THB/Unit)
(4)
ราคาตลาด (Market Price)
= 10.00 บาท/หนวย (THB/Unit)
เงินปนผล (Dividend for Q4’11)
= 0.2413 บาท/หนวย (THB/Unit)*
กําหนดวันปดสมุดทะเบียน (Book Closing Date)
= 23 ก.พ. 55 (23 Feb 12)
กําหนดวันจายเงินปนผล (Dividend payment date) = 12 มี.ค. 55 (12 Mar 12)


*ข้อมูลเผยแพร่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ www.set.or.th

การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือ
นอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย
ดังนั้นผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสภาพ
ธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพยรวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
กองทุนรวมลงทุนในสิ ทธิการเชาอสังหาริม ทรัพย ซึ่งมู ลคาของสิ ทธิการเชาอสังหาริม ทรัพยอาจจะลดลงตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลือนอยลงไปทุกขณะ ซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนดวย เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนแลว มูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว
จะลดลงเป น ศู น ย บ าท และกองทุ น รวมนี้ ไ ม ไ ด สํ า รองเงิ น ทุ น ไว สํ า หรั บ การจ า ยคื น เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช า
อสังหาริมทรัพยใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม แตอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดใหแกผู
ถือหนวยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิกกองทุนรวมก็ได

