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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 
1. ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร
ก าหนดอายุโครงการ บรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั (“บรษิทัจดัการกองทุน”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรพัย์ดังกล่าว ทัง้นี้  ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรพัย์ 
จดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซือ้ขายตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มณรงค์เดชและส านักงานประกนัสงัคมเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือหน่วย
ลงทุนรอ้ยละ 28.18 และ 21.08 ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2563 : รอ้ยละ 28.15 และ 21.08 ตามล าดบั) 
 
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในช่วงตน้ปี 2563 ถงึปัจจุบนั ส่งผลท าใหเ้กดิการชะลอตวัของ
เศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กดิการยกเลกิสญัญาเช่า 
หรอืการพจิารณาต่อสญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายเดมิ หรอืการตดัสนิใจท าสญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายใหม่ ซึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการกองทุนได้ติดตามสถานการณ์ดงักล่าว  
เพื่อประเมนิผลกระทบที่อาจมตี่อการด าเนินงานของกองทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศยัประมาณการและดุลยพนิิจ  
ในประเดน็ต่างๆ เมือ่สถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 
งบการเงนิระหว่างกาลจดัท าขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบั
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“แนวปฏบิตัทิางบญัชขีองกองทุนรวม”) และตามแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี่
ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีในเรื่องทีแ่นวปฏบิตัทิางบญัชขีองกองทุนรวมไม่ไดก้ าหนดไว ้และไดน้ าเสนอในสกุล
เงนิบาทไทย โดยไมไ่ดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ดจ้ดัท าตามแนวปฏบิตัทิางบญัชขีองกองทุนรวมและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย ผู้ใช้งบการเงนิจงึควรใช้งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงิน
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
งบการเงนิระหว่างกาลฉบบันี้จดัท าขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่น ใหย้ดึถอื 
งบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
 
งบการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารของกองทุน เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2564 
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3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ช้ส าหรบัการจดัท างบการเงนิของกองทุน
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้เรือ่งต่อไปนี้ 
 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ การตีความมาตรฐาน รวมถึง  

แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 
 
กองทุนไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงนี้เป็นครัง้แรกซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งั
ไม่มีผลบังคับใช้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทัง้นี้  การถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงนิของกองทุน 
 

3.2 แนวปฏิบตัิทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ  
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กองทุนไดจ้ดัท างบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 โดยถอืปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิ
ทางการบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อย่างไรกต็าม 
แนวปฏิบตัิดงักล่าวสิ้นสุดการมผีลบงัคบัใช้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ทัง้นี้ ผลกระทบจากการยุติการใช้
มาตรการผอ่นปรนไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระส าคญัต่องบการเงนิของกองทุน 
 

4. การประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และ
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ                
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  
 
การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งข้อมูลส าคญัที่น ามาใช้ในการจดัท างบการเงนิ
ระหวา่งกาล ถอืตามเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

5. รายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บริษัทที่มีอ านาจควบคุมกองทุน หรือถูกกองทุนควบคุมไม่ว่าจะเป็น                  
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากนี้ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึ่งท า
ใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการกองทุน ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั
จดัการทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุน 
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รายการบญัชทีี่มสีาระส าคญักบับรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 และ 2563  
มดีงันี้ 
 
 นโยบาย  บาท 
 การก าหนดราคา  2564  2563 
      
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา  683,272  733,595 
รายไดค้า่บรกิาร ราคาตามสญัญา  455,514  489,063 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  1,410,839  1,469,389 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  2,562,522  2,794,955 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  141,084  146,939 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  164,598  171,429 
 
ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี้ 
 
 บาท 
 31 มนีาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 44,332  1,022,111 
    

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย    
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 4,639,838  1,916,402 
    

เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที ่    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,405,255  2,505,255 

    
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และ คา่ธรรมเนียม      
นายทะเบยีน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
  
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยคดิค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดอืน 
ค านวณเป็นอตัราร้อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวม
ตามทีร่ะบุไว ้และตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 
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คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ซึง่สรุปไดด้งันี้  
 
(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการทรพัย์สนิในอตัราร้อยละ 2.75 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร บวกกบัร้อยละ 0.25  

ของมูลค่าสินทรพัย์สุทธิของกองทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของเดือนก่อน และร้อยละ 2.7 ของผลก าไรสุทธ ิ
ของอสงัหารมิทรพัย์ก่อนหกัรายจ่ายของกองทุน ทัง้นี้ ค่าตอบแทนรวมกนัแล้วต้องไม่เกนิร้อยละ 2 ต่อปีของ
มูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดท้ายของเดอืนก่อน และต้องไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สูงที่
ก าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

 
(2) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผู้เช่าเดมิต่อสญัญาเช่า เท่ากบั 0.5 เท่าของค่าเช่าและค่าบรกิารรายเดอืน           

ต่อราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 
 

(3) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผูเ้ชา่รายใหม่ท าสญัญาเช่า เท่ากบัค่าเช่าและคา่บรกิารจ านวน 1 เดอืนต่อราย 
ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 

 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สนิทรพัย์และบญัชีเงนิฝากธนาคารของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายเดอืน ค านวณจากอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการ
สุดทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน  

 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนรายเดอืน ค านวณจากอตัรา
รอ้ยละ 0.035 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและ
ตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน  
 

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

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม  2564 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จ านวน 1,770 ล้านบาท                        
(31 ธนัวาคม 2563 : 1,770 ล้านบาท) ซึ่งประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอสิระ ตามรายงานลงวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2564 
โดยใชว้ธิปีระเมนิราคาทรพัย์สนิตามวธิรีายได ้(Income approach) จากการประมาณการกระแสเงนิสดคดิลดของค่า
เช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าในอนาคตภายใตเ้งือ่นไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนั สุทธจิากกระแสเงนิสด
จ่ายต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี และอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนรอ้ยละ 7.00 ต่อปี 
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7. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 
 บาท 
 31 มนีาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย  

ขาดทุนจากการ
เปลีย่นแปลงใน
มลูค่ายุตธิรรม
ของเงนิลงทุน  มลูค่ายุตธิรรม  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย  

ก าไรจากการ
เปลีย่นแปลงใน
มลูค่ายุตธิรรม
ของเงนิลงทุน  มลูค่ายุตธิรรม 

            
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์            
เงนิลงทนุในพนัธบตัร            
    ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,002,087  (38)  1,002,049  1,005,321  774  1,006,095 
รวม 1,002,087  (38)  1,002,049  1,005,321  774  1,006,095 

 
8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 31 มนีาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) บาท 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) บาท 

     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - 1,625 - 1,625 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.125 20,812,720 0.125 82,459,229 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 0.050 86,136,506 0.050 35,233,198 

รวม  106,950,851  117,694,052 
 

9. ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 
 
ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร แยกตามอายหุนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 
 บาท 
 31 มนีาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
อายหุนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ         2,075,070  882,967 
คา้งช าระ    
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 4,715,586  11,322,257 

   3 – 6 เดอืน           1,233,557  6,883,894 
   6 – 12 เดอืน 20,951,645  7,136,191 
   เกนิ 12 เดอืน          4,415,564  4,481,719 
รวม         33,391,422  30,707,028 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (13,727,646)  (4,219,347) 
สุทธ ิ 19,663,776  26,487,681 
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ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กองทุนมยีอดลูกหนี้คา้งช าระจากการให้บรษิทัแห่งหนึ่งเช่าพื้นที่ส าหรบัโฆษณา จ านวน
สุทธ ิ16.87 ลา้นบาท ในระหว่างงวด ผูบ้รหิารของกองทุนและลูกหนี้รายดงักล่าวไดม้กีารเจรจาเกีย่วกบัแผนการช าระ
หนี้ โดยกองทุนได้ตกลงลดหนี้ค่าเช่าให้กบัลูกหนี้ดงักล่าวจ านวน 6.64 ล้านบาท ผูบ้รหิารของกองทุนจงึพจิารณา
บนัทกึคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหนี้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่ 
31 มนีาคม 2564 และเชือ่วา่จะสามารถเรยีกช าระหนี้ส่วนทีเ่หลอืไดเ้ตม็จ านวนตามแผนการช าระหนี้ 
 

10. ก าไรสะสม 
 
รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มดีงันี้ 
 

 บาท 
  
ก าไรสะสมตน้งวด 55,586,548 
ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ 7,491,219 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ (812) 
การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  (14,400,000) 
ก าไรสะสมปลายงวด 48,676,955 

 
11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษีที่ดินและ             
สิง่ปลูกสร้าง ค่าเบี้ยประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร และ
คา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของกองทุน 
 

12. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
ในกรณีที่กองทุนรวมมกี าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่            
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกี าไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ไม่รวมก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมนิค่าหรือ 
การสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรพัย์หรือรวมทัง้ปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
2) ในกรณีทีก่องทุนมกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจาก

ก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย                     
เงนิปันผลนัน้ 
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รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 
   บาท 
   เงนิปันผล  

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัประกาศจ่าย จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจ่าย 
     

1 ตุลาคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 2 มนีาคม 2564 180,000,000 0.0800 14,400,000 
    

 
13. ส่วนงานด าเนินงาน 

 
กองทุนรวมด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ที่ได้ลงทุนไปและด าเนินธุรกิจ             
ในสว่นงานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  
 

14. การวดัมลูค่ายติุธรรม 
 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
  ตามมลูคา่ยตุธิรรม -  -  1,770,040,000 

 
1,770,040,000 

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ 
  ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน -  1,002,049  - 

 
1,002,049 

รวม -  1,002,049  1,770,040,000  1,771,042,049 
 

15. ภาระผกูพนั 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทุนมภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิาร โดยมคีา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายช าระดงันี้  
 

    บาท 
     

          ภายใน 1 ปี    7,921,861 
          2 - 5 ปี    5,856,150 
          รวม    13,778,011 

 


