
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ                                          

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็       

 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563  
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และงบกระแสเงินสดส าหรบังวด       
สามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ เคพเีอน็ ซึ่งผูบ้รหิารของกองทุนเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลเหล่านี้ตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบริษทั
จดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบ
ทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง
กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธิกีารสอบทานอื่น                 
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่อาจ
แสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 
 
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามแนวปฏิบตัิ          
ทางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองอ่ืน 
 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เคพเีอน็ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชอีื่นที่อยู่ในส านักงานเดยีวกบั
ขา้พเจา้ซึง่แสดงความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไข ตามรายงานลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธิและงบกระแสเงนิสดส าหรบังวดสามเดอืน
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 ทีแ่สดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้น ซึ่งให้
ขอ้สรุปว่าไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่า ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไม่ไดจ้ดัท าขึน้ ตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที ่34 เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” ในสาระส าคญั ตามรายงานลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
นางสาวอมรจิต เบ้าหลอ่เพชร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่10853 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม 2563  
 

 

 



งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม
    (ราคาทุน : 1,795,000,000 บาท) 6 1,811,030,000     1,811,030,000     
เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน
    (ราคาทุนตดัจ าหน่าย : 7,982,714 บาท
       31 ธนัวาคม 2562 : 7,958,263 บาท) 7 7,987,754           7,962,299           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 118,287,037        125,019,018        
ลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 5, 9 4,281,603           3,809,999           
สนิทรพัยอ์ืน่ 1,542,422           1,165,172           

รวมสินทรพัย์ 1,943,128,816     1,948,986,488     

หน้ีสิน
เจา้หนี้การคา้ 4,153,714           4,137,389           
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย 5 1,920,602           2,500,000           
รายไดร้บัล่วงหน้า . 267,539             2,654,619           
เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที่ 5 29,195,265         29,075,067         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,523,650         14,247,796         
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 1,687,591           1,671,115           

รวมหน้ีสิน 51,748,361         54,285,986         

สินทรพัยส์ทุธิ 1,891,380,455     1,894,700,502     

สินทรพัยส์ทุธิ

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยละ 10.00 บาท 
      จ านวนหน่วยลงทุน 180,000,000 หน่วย) 1,800,000,000     1,800,000,000     
ก าไรสะสม 10 91,380,455         94,700,502         
สินทรพัยส์ทุธิ 1,891,380,455     1,894,700,502     

สนิทรพัยส์ุทธ ิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 10.5076 10.5261

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 1

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563

ราคาทุน / ราคาทุน /
ราคาทุน ราคาทุน

อตัราส่วน ตดัจ าหน่าย ราคายุติธรรม อตัราส่วน ตดัจ าหน่าย ราคายุติธรรม
(ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท)

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์
อาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร์
ตัง้อยู่ เลขที ่719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
        เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร
- กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ านวน 8 แปลง 2-2-15.7 ไร่ 152,100,000   152,100,000    
- กรรมสทิธิใ์นอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร์ 1,640,760,000 1,640,760,000  
- กรรมสทิธิใ์นระบบสาธารณูปโภค 2,140,000       2,140,000       

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ 99.56        1,795,000,000 1,811,030,000 99.56      1,795,000,000  1,811,030,000 

เงินลงทุนในหลกัทรพัย์
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB20604A)

ครบก าหนดวนัที ่4 มถุินายน 2563 0.38          6,984,875       6,989,277      0.38       6,963,480       6,967,012       
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB20604B)

ครบก าหนดวนัที ่4 มถุินายน 2563 0.05          997,839         998,477         0.05       994,783          995,287         
รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัย์ 0.44          7,982,714       7,987,754      0.44       7,958,263       7,962,299       

รวมเงินลงทุน 100.00      1,802,982,714 1,819,017,754 100.00    1,802,958,263  1,818,992,299 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)



กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทนุ

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 5 34,452,342         37,906,337         
ดอกเบีย้รบั 41,328               63,531               
รายไดอ้ื่น 68,323               37,279               

รวมรายได้จากการลงทนุ 34,561,993         38,007,147         

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 1,469,389           1,448,652           

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 5 2,794,955           2,500,000           
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 146,939             144,865             
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 5 171,429             169,009             
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 11 13,715,773         11,565,226         
ค่าใชจ่้ายอื่น 414,559             460,849             

รวมค่าใช้จ่าย 18,713,044         16,288,601         

ก าไรจากการลงทนุสุทธิ 15,848,949         21,718,546         

รายการก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงินลงทนุ

ก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงใน
  มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 7 1,004                (6,519)               

รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงินลงทนุ 1,004                (6,519)               

การเพ่ิมขึน้สุทธิในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 15,849,953         21,712,027         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 3

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ุทธิ

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุ 2563 2562

การเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน
   ในระหว่างงวด

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 15,848,949         21,718,546         
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 1,004                 (6,519)                

การเพ่ิมขึ้นสุทธิของสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 15,849,953         21,712,027         
จ่ายเงนิปันผล 12 (19,170,000)        (19,800,000)        
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของสินทรพัยส์ุทธิในระหว่างงวด (3,320,047)          1,912,027           
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัต้นงวด 1,894,700,502     1,886,807,613     
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัส้ินงวด 1,891,380,455     1,888,719,640     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 4                       

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 15,849,953         21,712,027         

ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน

    ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ขาดทุน (ก าไร) จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน (1,004)                6,519                 

ส่วนต ่ากวา่มลูค่าตราสารหนี้ตดับญัชี (24,451)              (48,532)              

ลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิารเพิม่ขึน้ (471,604)             (1,769,115)          

สนิทรพัยอ์ื่นลดลง (เพิม่ขึน้) (377,250)             237,607             

เจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ 16,325               947,012             

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่ายลดลง (579,398)             (31,010)              

รายไดร้บัล่วงหน้าเพิม่ขึน้ (ลดลง) (2,387,080)          9,848,700           

เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ 120,198              259,758             

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ (ลดลง) 275,854              (3,867,625)          

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 16,476               (44,310)              

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 12,438,019         27,251,031         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงนิปันผล (19,170,000)        (19,800,000)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (19,170,000)        (19,800,000)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  - สุทธิ (6,731,981)          7,451,031           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 125,019,018        115,750,643       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 118,287,037        123,201,674       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 5                      

บาท
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ 
ส าหรบังวดสามเดือนเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 
1. ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เคพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร
ก าหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจดัการ”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทนุของกองทนุ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหร้บัซื้อขายเป็นตน้ไป 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 
งบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 และไดน้ าเสนอในสกุลเงนิไทยบาทตามตาม
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 (ปรบัปรุง 2562) เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” และได้จดัท าขึ้นตาม 
แนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐานและทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยไม่ไดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ด้
จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้ใช้งบการเงนิจงึควรใช้งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี้จ ัดท าขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นควรให้สอดคล้องกับ           
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารของกองทุน เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 
 

3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของกองทุน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้น การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งก าหนดโดยสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน และได้รบัการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์โดยมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 
2563  
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แนวปฏิบตัิทางบญัชีดงักล่าวได้ก าหนดวธิปีฏิบตัิทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มูลในการจดัท ารายงานทางการเงนิ   
โดยไม่อ้างองิถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื่นทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนเรื่องทีแ่นวปฏบิตัทิางบญัชี
ก าหนดไว ้ส่วนเรื่องทีแ่นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้ไมไ่ดก้ าหนดไว ้ใหก้องทุนตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงาน ทาง
การเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 
 
ผูบ้รหิารของกองทุนไดป้ระเมนิผลกระทบต่องบการเงนิจากการน าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้  
 
1. แนวปฏบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ  

 
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทุกประเภทจะจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่แสดงมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอื
ขาดทุน  
 
หนี้สนิทางการเงนิ  
หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดจะจดัประเภทรายการและวดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย  

 
2. แนวปฏบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสญัญาเช่า  

 
การบญัชสี าหรบัผูเ้ช่า 
แนวปฏบิตัทิางบญัชไีดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการรบัรูส้ทิธกิารใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบั
สญัญาเช่าทุกสญัญาในงบแสดงฐานะการเงนิ  

 
การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่า 
แนวปฏบิตัทิางบญัชไีม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญั 

 

นอกจากนี้ แนวปฏบิตัดิงักล่าวไดก้ าหนดรปูแบบและการน าเสนองบการเงนิ รวมถงึหมายเหตปุระกอบงบการเงนิใหม่
แทนรูปแบบเดมิตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 106 เรื่อง “การบญัชสี าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุน”  

 
ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินผลกระทบของการน าแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในงวดปัจจุบัน ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงนิของกองทุนอย่างเป็นสาระส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

4. การประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และ
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ                
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  
 
การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส าคญัที่น ามาใช้ในการจดัท างบการเงนิ
ระหว่างกาล ถอืตามเกณฑเ์ช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
5. รายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บริษัทที่มีอ านาจควบคุมกองทุน หรือถูกกองทุนควบคุมไม่ว่าจะเป็น                  
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากนี้ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึ่งท า
ใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัจดัการ          
ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุน 

 
รายการบญัชทีี่มสีาระส าคญักบับรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563 และ 2562  
มดีงันี้ 

 

   บาท 
 นโยบายการก าหนดราคา  2563  2562 
      
รายไดค้่าเช่า ราคาตามสญัญา  733,595  802,248 
รายไดค้่าบรกิาร ราคาตามสญัญา  489,063  1,643,488 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  1,469,389  1,448,652 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  2,794,955  2,500,000 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  146,939  144,865 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  171,429  169,009 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มดีงันี้ 
 

 บาท 
 31 มนีาคม 2563  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 728,179  105,051 
    

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย    
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 1,920,602  2,500,000 
    

เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที ่    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,571,971  2,571,971 

 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียม      
นายทะเบยีน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

  
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยคดิค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดอืน 
ค านวณเป็นอตัราร้อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวม
ตามทีร่ะบุไว ้และตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 
 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ซึง่สรุปไดด้งันี้  
 
(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการทรพัยส์นิในอตัรารอ้ยละ 2.75 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร บวกกบัรอ้ยละ 0.25 ของ

มูลค่าสินทรพัย์สุทธิของกองทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของเดือนก่อน และร้อยละ 2.7 ของผลก าไรสุทธิของ
อสงัหารมิทรพัย์ก่อนหกัรายจ่ายของกองทุน ทัง้นี้ค่าตอบแทนรวมกนัแล้วต้องไม่เกินรอ้ยละ 2 ต่อปีของมูลค่า
สนิทรพัยสุ์ทธ ิณ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนก่อน และตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไว้
ในหนังสอืชีช้วน 

 
(2) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผู้เช่าเดมิต่อสญัญาเช่า  เท่ากบั 0.5 เท่าของค่าเช่าและค่าบรกิารรายเดอืน           

ต่อราย ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุของสญัญาเช่า 
 

(3) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผูเ้ช่ารายใหม่ท าสญัญาเช่า เท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารจ านวน 1 เดอืนต่อราย 
ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุของสญัญาเช่า 
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ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สินทรพัย์และบญัชีเงินฝากธนาคารของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายเดอืน ค านวณจากอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธ ิณ วนัท าการ
สุดทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน  

 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนรายเดอืน ค านวณจากอตัรา
รอ้ยละ 0.035 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและ
ตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน  
 

6. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 
กองทุนไดล้งทุนในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยการซื้อทีด่นิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบทีเ่กีย่วขอ้ง
ของอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,795 ล้านบาท จากบรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที ่
22 เมษายน 2556 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จ านวน 1,811 ล้านบาท                        
(31 ธันวาคม 2562 : 1,811 ล้านบาท) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีประเมินค่าทรัพย์สินตาม            
วธิรีายได ้(Income approach) จากการประมาณการกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึ      
ค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนรอ้ยละ 6.50 ต่อปี  

 
7. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

 บาท 
 31 มนีาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 

 
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูค่าเงนิลงทุน 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 

  
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูค่าเงนิลงทุน 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 
            
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์            
เงนิลงทุนในพนัธบตัร            
    ธนาคารแห่งประเทศไทย 7,982,714  5,040  7,987,754  7,958,263  4,036  7,962,299 
รวม 7,982,714  5,040  7,987,754  7,958,263  4,036  7,962,299 
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 31 มนีาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) บาท 

     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - 1,625  - 1,725 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.375 89,103,094 0.375 56,419,717 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 0.050 29,182,318 0.125 68,597,576 

รวม  118,287,037  125,019,018 
 

9. ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ – สุทธิ 
 

ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร แยกตามอายุหนี้คงคา้งนับจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 
 บาท 
 31 มนีาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
อายุหนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 885,947  443,861 
คา้งช าระ    
ไม่เกนิ 3 เดอืน 2,617,518  3,146,677 

   3 – 6 เดอืน 577,766  219,461 
   6 – 12 เดอืน 200,372                  - 
   เกนิ 12 เดอืน 4,014,372  4,014,372 
รวม 8,295,975  7,824,371 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (4,014,372)  (4,014,372) 
สุทธ ิ 4,281,603  3,809,999 

 
10. ก าไรสะสม 

 
 บาท 
 ส าหรบังวดสามเดอืน

สิน้สุดวนัที ่ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
 31 มนีาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
   

ก าไรสะสมตน้งวด/ปี 94,700,502 86,807,613 
บวก การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนินงาน 15,849,953 85,742,889 
หกั จ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  (19,170,000) (77,850,000) 
ก าไรสะสมปลายงวด/ปี 91,380,455 94,700,502 
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11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 
 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้โดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษีโรงเรอืนทีด่นิ 

ค่าเบี้ยประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ            
ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของกองทุน 

 
12. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
ในกรณีที่กองทุนรวมมกี าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่            
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกี าไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด กองทุนจดัการจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน   

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิีไ่ม่รวมก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ (unrealized gain) จากการประเมนิค่าหรอืการ
สอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือรวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
2) ในกรณีทีก่องทุนมกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด กองทุนจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจาก

ก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบญัชทีี่มีการจ่าย                    
เงนิปันผลนัน้ 

 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
   บาท 
   เงนิปันผล  

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัประกาศจ่าย จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจ่าย 
     
1 ตุลาคม 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 21 กมุภาพนัธ ์2563 180,000,000 0.1065 19,170,000 

 
13. ส่วนงานด าเนินงาน 

 
กองทุนรวมด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ลงทุนไปและด าเนินธุรกิจ            
ในส่วนงานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 



 13 

14. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์              -                 -  1,811,030,000  1,811,030,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์              -  7,987,754               -  7,987,754 

รวม              -  7,987,754  1,811,030,000  1,819,017,754 

 
15. ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 กองทุนมภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิาร โดยมคี่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายช าระดงันี้  
 

    บาท 
     

ภายใน 1 ปี    3,190,047 
2 - 5 ปี    3,937,500 
รวม    7,127,547 
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