
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
เสนอ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ 
  
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เคพเีอ็น ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบ
ประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน  ณ  วนัที่   31  ธนัวาคม   25 56 งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สนิทรพัย์สุทธ ิ งบกระแสเงนิสด  และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ําคญั  สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่22 
เมษายน 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั และเรือ่งอื่นๆ 
  
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
 
ผู้บรหิารกองทุนเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็น
เพื่อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะ
เกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  โดย
ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณ  รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่



 

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจาํนวนเงนิและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญช ี                 
ซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิ 
ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว  ผู้สอบบญัชพีจิารณาการ
ควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงนิโดยถูกต้องตามทีค่วรของกองทุนทัง้นี้ 
เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็
ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 
รวมทัง้การประเมนิการนําเสนองบการเงนิโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
ความเหน็ 
 
ขา้พเจ้าเหน็ว่า  งบการเงนิดงักล่าวขา้งต้นแสดงฐานะการเงนิ  ณ  วนัที่   31  ธนัวาคม   25 56 และผลการ
ดําเนินงาน  การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิ กระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ําคญั  สําหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
เคพเีอน็ โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ    
 
 
 
นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6624 
 
กรงุเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ ์2557 
 
 



งบดลุ

บาท

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556

สินทรพัย์

เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรมในอสงัหารมิทรพัย ์(ราคาทนุ 1,795 ลา้นบาท) 6 1,795,000,000     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 51,993,531         

ลูกหน้ีคา่เชา่และเงนิมดัจําคา่เชา่พืน้ที่ 5 32,215,233         

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 75,780               

รวมสินทรพัย์ 1,879,284,544     

หน้ีสิน

เจา้หน้ีการคา้ 6,167,513           

คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย 5 1,769,067           

รายไดร้บัล่วงหน้า 5 2,694,779           

เงนิมดัจําการเชา่พืน้ที่ 5 26,561,800         

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 12,599,770         

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 756,792             

รวมหน้ีสิน 50,549,721         

สินทรพัยส์ทุธิ 1,828,734,823     

สินทรพัยส์ทุธิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุมลูคา่หน่วยละ 10.00 บาท 

จํานวนหน่วยลงทนุ 180,000,000 หน่วย 8 1,800,000,000     

กําไรสะสม 28,734,823         
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 1,828,734,823     

สนิทรพัยส์ทุธ ิต่อหน่วยลงทนุ (บาท) 10.1596

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 1

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ราคาทุน ราคายติุธรรม

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

อาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร�

ตัง้อยู ่เลขที ่719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

        เขตห�วยขวาง กรงุเทพมหานคร

- กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จํานวน 8 แปลง 2-2-14.7 ไร่ 152,100,000       152,100,000       

- กรรมสทิธิใ์นอาคารเค พเีอน็ ทาวเวอร� 1,640,760,000     1,640,760,000     

- กรรมสทิธิใ์นระบบสาธารณูปโภค 2,140,000           2,140,000           

รวม 1,795,000,000     1,795,000,000     

31 ธนัวาคม 2556

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 2



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

หมายเหตุ บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 5 102,029,747        

ดอกเบีย้รบั 42,156               

รวมรายได้ 102,071,903        

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5 4,076,470           

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 5 1,769,067           

คา่ธรรมเนียมดแูลผลประโยชน์ 5 407,647             

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 5 475,588             
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 10 15,712,656         

คา่ใชจ้่ายอื่น 405,652             

รวมค่าใช้จ่าย 22,847,080         

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 79,224,823         

รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธทิีเ่กดิขึน้ -                    

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้ -                    
รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน -                    

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 79,224,823         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 3



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

หมายเหตุ บาท

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดส้ทุธจิากการลงทนุ 79,224,823         
การเพ่ิมขึน้สทุธิของสินทรพัยส์ทุธิท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน 79,224,823         
ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 8 1,800,000,000     
จ่ายเงนิปันผล 9 (50,490,000)        
การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด 1,828,734,823     
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัต้นงวด -                    
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัส้ินงวด 1,828,734,823     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 4                      



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 79,224,823           

ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน

    ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน :

ซือ้เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ (1,795,000,000)      

การเพิม่ขึน้ในลูกหน้ีจากคา่เชา่และเงนิมดัจําคา่เชา่พืน้ที่ (32,215,233)          

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (75,780)                

การเพิม่ขึน้ในเจา้หน้ีการคา้ 6,167,513             

การเพิม่ขึน้ในคา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย 1,769,067             

การเพิม่ขึน้ในรายไดร้บัล่วงหน้า 2,694,779             

การเพิม่ขึน้ในเงนิมดัจําการเชา่พืน้ที่ 26,561,800           

การเพิม่ขึน้ในคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 12,599,770           

การเพิม่ขึน้ในหน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 756,792               

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,697,516,469)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,800,000,000       

การแบง่ปันสว่นทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ (50,490,000)          

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,749,510,000       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ - สทุธิ 51,993,531           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด -                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 51,993,531           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 5                        



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

ข้อมูลทางการเงินท่ีสาํคญั

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด -                     

รายได้จากกิจกรรมลงทุน

รายไดส้ทุธจิากการลงทนุ 0.4401                 

รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน 0.4401                 

บวก การเพิม่ขึน้ของหน่วยลงทนุ 10.0000               

หกั   จ่ายเงนิปันผล (0.2805)                
มูลค่าสินทรพัยส์ทุธิส้ินงวด 10.1596               

อตัราสว่นของการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน

    ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด 0.043                  

อตัราส่วนการเงินท่ีสาํคญัและข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสาํคญั

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธสิิน้งวด (พนับาท) 1,828,735             

อตัราสว่นของคา่ใชจ้่ายรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 1.25                    

อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทนุต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 5.6                      

อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของการซือ้ขายเงนิลงทนุระหวา่งงวดต่อมลูคา่

    สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 98.5                    

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (พนับาท) 1,822,571             

ข้อมูลเพ่ิมเติม

มลูคา่การซือ้ขายเงนิลงทนุระหวา่งงวดไมไ่ดร้วมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุในเงนิฝากธนาคาร และคาํนวณโดย

ใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักตามระยะเวลาทีม่อียูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 6

บาท



             7 
 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 
1. ขอ้มลูทัว่ไป 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร
กําหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จํากดั (“บริษัทจดัการ”) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อระดมเงนิทุน และนําเงนิทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ และจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว  
 
เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบยีนและใหร้บัซือ้ขายเป็นตน้ไป 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 กลุม่ณรงคเ์ดชเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถอืหน่วยลงทุนรอ้ยละ 27.12 
 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงนิของกองทุนจดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 106 เรื่อง “การบญัชสีําหรบักิจการที่ดําเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุน” และมาตรฐานการบญัชอีื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ปฏบิตัติามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี่ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพี
บญัช ีการแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นใหย้ดึถอืงบการเงนิทีจ่ดัทาํขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
 
งบการเงนิน้ีไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นเป็นการเฉพาะ  
  
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใชม้าตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ปรบัปรุงใหม่ และการ
ตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิทีม่รีอบ
ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2557 ซึง่อยู่ในระหวา่งการพจิารณาของฝ่ายบรหิารของกองทุนถงึ
ผลกระทบเมือ่นํามาถอืปฏบิตั ิ 
 

3. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดประกอบดว้ย บญัชเีงนิฝากออมทรพัยแ์ละเงนิฝากกระแสรายวนั 
 
รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
รายไดค้่าเชา่และดอกเบีย้รบับนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

 
       รายไดอ้ื่นและคา่ใชจ้า่ยบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
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เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์สดงดว้ยราคายุตธิรรมโดยไม่คดิค่าเสื่อมราคา บรษิทัจดัการกําหนดมลูค่ายุตธิรรมของ
เงนิลงทุนดงักลา่ว ณ วนัเริม่แรกโดยใชร้าคาทุนจากการซือ้อสงัหารมิทรพัย ์และจะกาํหนดราคายตุธิรรมของเงนิลงทุน 
ณ วนัที่งบการเงนิงวดถดัไป มูลค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์ได้มาจากราคาประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอสิระที่
ได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งการประเมินราคาจะทําเมื่อ
สถานการณ์เศรษฐกจิเปลีย่นแปลง แต่อยา่งน้อยจะจดัใหม้กีารประเมนิราคาทุก 2 ปี นบัตัง้แต่วนัทีม่กีารประเมนิราคา
เพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัย ์และจดัใหม้กีารสอบทานการประเมนิราคาทุกปีนบัแต่วนัทีก่ารประเมนิราคาครัง้ล่าสดุ 
 
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัคา่เงนิลงทุนถอืเป็นรายการกาํไรหรอืขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
ภาษเีงนิได ้
กองทุนไมม่ภีาระภาษเีงนิได ้เน่ืองจากกองทุนไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย 
 
การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจดัทํางบการเงนิเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีฝ่ายบรหิารของกองทุนต้องใช้การประมาณและข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมผีลกระทบต่อจํานวนเงนิที่เกี่ยวกบัรายได้ ค่าใช้จ่าย สนิทรพัย์และหน้ีสนิ และการ
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีไ่ดป้ระมาณไว ้

 
ประมาณการหน้ีสนิและคา่ใชจ้า่ย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
กองทุนจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายไวใ้นงบการเงนิ เมื่อกองทุนมภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็น
ภาระผกูพนัทีค่่อนขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่อาจทําใหก้องทุนตอ้งชําระหรอืชดใชต้ามภาระ
ผกูพนันัน้ และจาํนวนทีต่อ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็น
สนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมือ่มปัีจจยัสนบัสนุนวา่จะไดร้บัคนืแน่นอน 
 

4.     การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกองทุนรวมในการบรหิารทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ เพื่อดาํรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดาํเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองของกองทุนรวมเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอื่น และ
เพือ่ดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 

 
5. รายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบักองทุน หมายถงึ บรษิทัที่มอีํานาจควบคุมกองทุน หรอืถูกกองทุน ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากน้ี บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่ทาํ
ใหม้อีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัจดัการ ที่
มอีาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกองทุน 
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ความสมัพนัธท์ีม่กีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 
 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)    ธนาคาร  ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัจดัการกองทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จาํกดั  ธุรกจิจดัการกองทุนรวม  บรษิทัจดัการกองทุน 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  ธนาคาร  ผูด้แูลผลประโยชน์กองทุน 
 บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  ขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ใหบ้รกิาร  
กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 

บรษิทั เคพเีอน็ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั  โรงเรยีนสอนดนตร ี  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั  บรกิารดา้นบนัเทงิ  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั  พฒันาศกัยภาพของบุคลากร  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั  จาํหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั  ทีป่รกึษาธุรกจิดา้นบนัเทงิ  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 

 
รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2556 ถงึวนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย  
 

 นโยบายการกาํหนดราคา  บาท 
รายไดค้า่เชา่    
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  1,071,584 
บรษิทั เคพเีอน็ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  1,565,638 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั ราคาตามสญัญา  674,150 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั ราคาตามสญัญา  405,548 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั ราคาตามสญัญา  313,996 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  255,562 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  1,004,640 

รวม   5,291,118 
 

    
รายไดค้่าบรกิาร    
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  710,098 
บรษิทั เคพเีอน็ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  1,043,599 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั ราคาตามสญัญา  449,434 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั ราคาตามสญัญา  270,365 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั ราคาตามสญัญา  209,331 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  170,374 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  669,760 

รวม   3,522,961 
    
    



             10 
 

 นโยบายการกาํหนดราคา  บาท 
รายไดค้า่บรกิารสถานทีจ่อดรถ    
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  189,755 
บรษิทั เคพเีอน็ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  51,310 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั ราคาตามสญัญา  156,560 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั ราคาตามสญัญา  63,910 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั ราคาตามสญัญา  14,140 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  26,560 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  58,460 

รวม   560,695 
    
รายไดอ้ื่น    
   บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  769,010 
บรษิทั เคพเีอน็ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  42,720 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั ราคาตามสญัญา  126,525 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั ราคาตามสญัญา  10,310 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  1,200 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  2,030 

รวม   951,795 
    
คา่ธรรมเนียมการจดัการ    
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จาํกดั ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้น

โครงการ  
4,076,470 
 

    
คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์    
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้น

สญัญา  
1,769,067 

 
    

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์    
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้น 

สญัญา  
407,647 

 
    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน    
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้น 

สญัญา  
475,588 

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน    
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ตามจาํนวนทีจ่า่ยจรงิ  1,118,976 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 
 
 บาท 
ลกูหน้ีคา่เชา่และเงนิมดัจาํคา่เชา่พืน้ที ่  
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 29,497,068 
บรษิทั เคพเีอน็ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 331,340 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั 59,790 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั 6,690 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั 1,660 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั 3,190 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั 220,650 

รวม 30,120,388 
  
คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจา่ย  
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 1,769,067 

  
เงนิมดัจาํการเชา่พืน้ที ่  
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั 140,400 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั 99,000 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั 210,000 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั 101,301 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั 90,000 

รวม 640,701 
 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ สรปุไดด้งัน้ี 
 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

  
บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จํากดั เป็นผู้จดัการกองทุน คดิค่าธรรมเนียมการจดัการ คํานวณเป็น  
อตัรารอ้ยละ 0.30 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวแ้ละ
ตอ้งไมเ่กนิกว่าจาํนวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ําหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนทุกสิน้
เดอืน 
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คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์
        
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการทาํหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ซึง่สรปุไดด้งัน้ี  
 
(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการทรพัยส์นิในอตัรารอ้ยละ 2.75 ของรายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร บวกกบัรอ้ยละ 0.25 ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดอืนก่อน และรอ้ยละ 2.7 ของผลกําไรสทุธขิองอสงัหารมิทรพัย์
ก่อนหกัรายจ่ายของกองทุน ทัง้น้ีค่าตอบแทนรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนั
ทาํการสดุทา้ยของเดอืนก่อน และตอ้งไมเ่กนิกวา่จาํนวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

 
(2) ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการกบัผูเ้ช่าเดมิต่อสญัญาเช่าเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารทีก่องทุนจะไดร้บัจํานวน 

0.5 เดอืนต่อราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 
 

(3) ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการกบัผู้เช่ารายใหม่ทําสญัญาเช่าเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทุนจะได้รบั
จาํนวน 1 เดอืนต่อราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 

 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

 
ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ทรพัย์สนิและบญัชีเงนิฝากธนาคารของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ คํานวณเป็นอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัทําการสุดทา้ย
ของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและต้องไม่เกนิกว่าจํานวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูที่กําหนดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนและ
บนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทุนทุกสิน้เดอืน  

 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน คํานวณเป็นอตัรารอ้ยละ 
0.035 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัทําการสดุทา้ยของแต่ละเดอืนของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและตอ้งไม่
เกนิกวา่จาํนวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนและบนัทกึเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนทุกสิน้เดอืน  

 
6. เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 

กองทุนไดล้งทุนอสงัหารมิทรพัยโ์ดยการซื้อที่ดนิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบที่เกี่ยวขอ้ง
ของอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,795 ลา้นบาท จาก บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั เมื่อวนัที ่
22 เมษายน 2556 
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7.    เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

 2556 
 อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละ) บาท 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด    
     ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) -  2,346 
     ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 0.5  24,676,492 
     ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 0.125  27,314,693 

รวม   51,993,531 
 

 

8. ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 

เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 บริษัทจดัการได้จดทะเบียนกองทุน โดยมีหน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 180 ลา้นหน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท กองทุนไดเ้รยีกชาํระแลว้ทัง้จาํนวน 
 

9. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 
 

ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีําไรตามเกณฑท์ีส่ามารถจ่ายเงนิปันผลได ้กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไมเ่กนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
 

1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีาํไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของกําไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีทัง้น้ี “กําไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแลว้” หมายความว่า
กําไรสุทธทิี่หกักําไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่า
อสงัหารมิทรพัยห์รอืรวมทัง้ปรบัปรงุดว้ยรายการอื่นตามแนวทางทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  

 

2) ในกรณีที่กองทุนมกีําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจาก
กําไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

 

การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเกบ็ไวเ้พิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีาร
จา่ยเงนิปันผลนัน้ 
 
รายละเอยีดเงนิปันผลสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มดีงัต่อไปน้ี 
 

   บาท 
   เงนิปันผล  
 ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด จาํนวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจา่ย 

     

ก) 22 เมษายน 2556 ถงึ 30 มถุินายน 2556 180,000,000      0.1180  21,240,000 
ข) 22 เมษายน 2556 ถงึ 30 กนัยายน 2556 180,000,000     0.1625 29,250,000 

    50,490,000 
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10. คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 
 

 ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานสว่นใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ โดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษโีรงเรอืนทีด่นิ 
และค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานของ
กองทุน 

 

11.   สว่นงานดาํเนินงาน 
 

กองทุนรวมดําเนินงานในสว่นงานทางธุรกจิเดยีว คอืการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดล้งทุนไปและดําเนินธุรกจิในสว่น
งานหลกัทางภมูศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  
 

12. เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเสีย่งทางดา้นการเงนิ 
กองทุนไมม่นีโยบายการออกเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็กาํไรหรอืการคา้ 
 

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด อนัจะมผีลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้
ในปีปัจจุบนั และในอนาคตสาํหรบัเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนของกองทุน 
 

ความเสีย่งจากสนิเชื่อ 
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สญัญาไม่สามารถชําระหน้ีแก่กองทุนรวมตามเงื่อนไข            
ทีต่กลงไวเ้มื่อครบกําหนดกองทุนรวมไมม่กีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี เน่ืองจากกองทุน
รวมมลีูกคา้จํานวนมากและอยู่ในกลุ่มธุรกจิทีต่่างกนั นอกจากน้ี กองทุนรวมมกีารกําหนดใหม้กีารเรยีกเกบ็เงนิมดัจํา
ค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวม เพื่อเป็นประกนัในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ ผู้จดัการ
อสงัหารมิทรพัยเ์ชื่อวา่ กองทุนรวมไมม่คีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 

มลูคา่ยตุธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ 
ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิของกองทุนรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ตามทีป่รากฏในงบการเงนิมี
มลูคา่ทีใ่กลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรม 
 

13. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 
 

เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ ได้มีมติให้กองทุนรวมฯ 
ประกาศจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2556 ถงึวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.1595 บาท รวมเป็นเงนิ 28.71 ลา้นบาท โดยกองทุนรวมฯ กําหนดจ่ายเงนิ
ปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัที ่11 มนีาคม 2557 

 

14. การอนุมตังิบการเงนิ 
 

งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัโิดยกรรมการผูม้อีาํนาจของบรษิทัจดัการ เมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2557 


	20140303-kpnpf-fsfy201301-th
	20140303-kpnpf-fsfy201302-th
	20140303-kpnpf-fsfy201303-th

