
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


