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กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 
1. ขอ้มลูทัว่ไป 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร
กําหนดอายุโครงการ บรหิารงานโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จํากัด (“บรษิัทจดัการ”) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อระดมเงนิทุน และนําเงนิทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ และจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว  
 
เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบยีนและใหร้บัซือ้ขายเป็นตน้ไป 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 กลุม่ณรงคเ์ดชเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถอืหน่วยลงทุนรอ้ยละ 27.20 
 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงนิของกองทุนจดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 106 เรื่อง “การบญัชสีําหรบักิจการที่ดําเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุน” และมาตรฐานการบญัชอีื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ปฏบิตัติามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี่ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพี
บญัช ีการแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นใหย้ดึถอืงบการเงนิทีจ่ดัทาํขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
 
งบการเงนิน้ีไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นเป็นการเฉพาะ  
 
2.1 มาตรฐานการบญัชทีีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปัีจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชทีีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปัีจจุบนั 

 
มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2555) การนําเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2555) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญาเชา่ 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2555) รายได ้
  
  
  
  

มาตรฐานการบญัช ี(ต่อ)  
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ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555) งบการเงนิระหวา่งกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2555) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2555) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นงานดาํเนินงาน 

 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

 

ฉบบัที ่15 สญัญาเชา่ดาํเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 
ฉบบัที ่27 การประเมนิเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่าํขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่1 การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบูรณะ และหน้ีสนิ
ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัที ่4 การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม ่
ฉบบัที ่5 สทิธิในส่วนได้เสยีจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7 การปรบัปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 29 เรื่อง การ

รายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรนุแรง 
ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 
ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่17 การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่18 การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

 
แนวปฏบิตัทิางการบญัชสีาํหรบัการบนัทกึบญัชหีุน้ปันผล 

  
 

มาตรฐานการบญัชตีามทีก่ล่าวขา้งตน้ไดร้บัการปรบัปรงุและจดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีน้ือหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวามและการให้
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แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการบญัชดีงักล่าวไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงนิน้ี  

 
2.2 มาตรฐานการบญัชทีีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคต 

 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกมาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงและฉบบัใหม่เป็นจํานวนมาก ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้าํหรบั
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบญัชดีงักลา่วไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดั
ให้มีขึ้นเพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบญัชีในครัง้น้ีส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิ
ทางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบรหิารของกองทุนเชื่อวา่จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิ
น้ีในปีที่นํามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบญัชตีามที่กล่าวขา้งต้นบางฉบบัเป็น
มาตรฐานการบญัชทีีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 เรือ่ง การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 
 
มาตรฐานฉบบัน้ีกําหนดแนวทางเกี่ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุตธิรรม กล่าวคอื หากกจิการต้องวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิใดตามขอ้กําหนดของมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้งอื่น กจิการจะตอ้งวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และใชว้ธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้
ไปในการรบัรูผ้ลกระทบจากการเริม่ใชม้าตรฐานน้ี 

  
จากการประเมนิเบือ้งตน้ ฝ่ายบรหิารของกองทุนเชื่อว่ามาตรฐานขา้งต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงนิ 

 
3. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดประกอบดว้ย บญัชเีงนิฝากออมทรพัยแ์ละเงนิฝากกระแสรายวนั 
 
รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
รายไดค้า่เชา่และดอกเบีย้รบับนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

 
       รายไดอ้ื่นและคา่ใชจ้า่ยบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 
 
 
 
 

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์สดงดว้ยราคายุตธิรรมโดยไมค่ดิค่าเสือ่มราคา กองทุนจดัการกําหนดมลูค่ายุตธิรรมของ
เงนิลงทุนดงักลา่ว ณ วนัเริม่แรกโดยใชร้าคาทุนจากการซือ้อสงัหารมิทรพัย ์และจะกาํหนดราคายตุธิรรมของเงนิลงทุน 
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ณ วนัที่งบการเงนิงวดถดัไป มูลค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์ได้มาจากราคาประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอสิระที่
ได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งการประเมินราคาจะทําเมื่อ
สถานการณ์เศรษฐกจิเปลีย่นแปลง แต่อยา่งน้อยจะจดัใหม้กีารประเมนิราคาทุก 2 ปี นบัตัง้แต่วนัทีม่กีารประเมนิราคา
เพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัย ์และจดัใหม้กีารสอบทานการประเมนิราคาทุกปีนบัแต่วนัทีก่ารประเมนิราคาครัง้ลา่สดุ 
 
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนถอืเป็นรายการกาํไรหรอืขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
ภาษเีงนิได ้
กองทุนไมม่ภีาระภาษเีงนิได ้เน่ืองจากกองทุนไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย 
 
การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจดัทาํงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และการวดัมลูค่า
ของสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และ
ขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร 

 
ประมาณการหน้ีสนิและคา่ใชจ้า่ย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
กองทุนจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายไวใ้นงบการเงนิ เมื่อกองทุนมภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็น
ภาระผูกพนัทีค่่อนขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่อาจทําใหก้องทุนตอ้งชาํระหรอืชดใชต้ามภาระ
ผกูพนันัน้ และจาํนวนทีต่อ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็น
สนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมือ่มปัีจจยัสนบัสนุนวา่จะไดร้บัคนืแน่นอน 
 

4.     การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกองทุนรวมในการบรหิารทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ เพื่อดาํรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดาํเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองของกองทุนรวมเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอื่น และ
เพือ่ดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 

 
5. รายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุน หมายถงึ บรษิทัที่มอีํานาจควบคุมกองทุน หรอืถูกกองทุน ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากน้ี บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่ทํา
ใหม้อีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัจดัการ ที่
มอีาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกองทุน 

 
 

ความสมัพนัธท์ีม่กีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 
 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)    ธนาคาร  ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัจดัการกองทุน 
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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 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั  โรงเรยีนการศกึษาพเิศษ  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ ไชนีส อะคาเดม ีจาํกดั  โรงเรยีนการศกึษาพเิศษ  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ อะคาเดม ีจาํกดั  โรงเรยีนสอนดนตร ี  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 

 

รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชตีัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย  

 

   บาท 

 
นโยบาย 

การกาํหนดราคา  
สาํหรบัปีสิน้สดุ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  

สาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชตีัง้แต่วนัที ่ 

22 เมษายน 2556 ถงึ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

รายไดค้า่เชา่      
บรษิทั เคพเีอน็ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  2,410,436  1,565,638 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  1,506,960  1,004,640 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั ราคาตามสญัญา  1,086,221  674,150 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั ราคาตามสญัญา  661,090  405,548 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  568,562  255,562 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั ราคาตามสญัญา  524,336  313,996 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  263,760                 - 
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา                 -  1,071,584 

รวม   7,021,365  5,291,118 
      

รายไดค้า่บรกิาร      
บรษิทั เคพเีอน็ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  1,606,958  1,043,599 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  1,004,640  669,760 
บรษิทั เคพเีอน็ มวิสคิ จาํกดั ราคาตามสญัญา  724,147  449,434 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั ราคาตามสญัญา  382,736  270,365 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  379,042  170,374 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั ราคาตามสญัญา  349,558  209,331 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  175,840                 - 
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา                 -  710,098 

รวม   4,622,921  3,522,961 
รายไดค้า่บรกิารสถานทีจ่อดรถ      
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั ราคาตามสญัญา  274,070  156,560 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  212,960  58,460 
บรษิทั เคพเีอน็ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  95,570  51,310 
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   บาท 

 
นโยบาย 

การกาํหนดราคา  
สาํหรบัปีสิน้สดุ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  

สาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชตีัง้แต่วนัที ่ 

22 เมษายน 2556 ถงึ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั ราคาตามสญัญา  62,160  63,910 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั ราคาตามสญัญา  41,800  14,140 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  31,250                 - 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  27,930  26,560 
บรษิทั เคพเีอน็ อะคาเดม ีจาํกดั ราคาตามสญัญา  22,800                 - 
บรษิทั เคพเีอน็ ไชนีส อะคาเดม ีจาํกดั ราคาตามสญัญา  5,200                 - 
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา                 -  189,755 

รวม   773,740  560,695 
      
รายไดอ้ื่น      
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  62,130  1,200 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั ราคาตามสญัญา  34,890  126,525 
บรษิทั เคพเีอน็ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  12,517  42,720 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั ราคาตามสญัญา  3,333                 - 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั ราคาตามสญัญา  2,715  10,310 
บรษิทั เคพเีอน็ อะคาเดม ีจาํกดั ราคาตามสญัญา  700                 - 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  600  2,030 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  195                 - 

   บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา                 -  769,010 
รวม   117,080  951,795 
      
คา่ธรรมเนียมการจดัการ      
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จาํกดั ตามอตัราทีก่าํหนดไว้

ในโครงการ  

5,907,353  4,076,470 

   

      
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์      
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ตามอตัราทีก่าํหนดไว้

ในสญัญา  

5,385,667  1,769,067 

   
      

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์      
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ตามอตัราทีก่าํหนดไว้

ในสญัญา  
590,735  407,647 

   
      
 
 
   

   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน      
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ตามอตัราทีก่าํหนดไว้

ในสญัญา  
689,191  475,588 
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   บาท 

 
นโยบาย 

การกาํหนดราคา  
สาํหรบัปีสิน้สดุ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  

สาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชตีัง้แต่วนัที ่ 

22 เมษายน 2556 ถงึ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน      
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ตามจาํนวนทีจ่า่ยจรงิ  2,141,603  1,118,976 

 
ยอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 
 
 บาท 
 2557  2556 
ลกูหน้ีคา่เชา่และเงนิมดัจาํคา่เชา่พืน้ที ่    
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั 113,067  3,190 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั 74,640  220,650 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั 41,090  59,790 
บรษิทั เคพเีอน็ กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 9,980  331,340 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั 8,610  1,660 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั 8,020  6,690 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั 5,290              - 
บรษิทั เคพเีอน็ ไชนีส อะคาเดม ีจาํกดั 5,200              - 
บรษิทั เคพเีอน็ อะคาเดม ีจาํกดั 4,700              - 
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั             -  29,497,068 

รวม 270,597  30,120,388 
    
คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจา่ย    
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 566,208  1,769,067 

    
เงนิมดัจาํการเชา่พืน้ที ่    
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั 325,701  101,301 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั 210,000  210,000 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั 164,850              - 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั 140,400  140,400 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั 99,000  99,000 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั 90,000  90,000 

รวม 1,029,951  640,701 
 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ สรปุไดด้งัน้ี 
 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
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บรษิัท หลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จํากดั เป็นผู้จดัการกองทุน คิดค่าธรรมเนียมการจดัการ คํานวณเป็น  
อตัรารอ้ยละ 0.30 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวแ้ละ
ตอ้งไม่เกนิกวา่จาํนวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ําหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนทุกสิน้
เดอืน 

 
คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์
        
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการทาํหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ซึง่สรปุไดด้งัน้ี  
 
(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการทรพัยส์นิในอตัรารอ้ยละ 2.75 ของรายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร บวกกบัรอ้ยละ 0.25 ของมลูค่า

สนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุน ณ วนัทําการสุดทา้ยของเดอืนก่อน และรอ้ยละ 2.7 ของผลกําไรสุทธขิองอสงัหารมิทรพัย์
ก่อนหกัรายจ่ายของกองทุน ทัง้น้ีค่าตอบแทนรวมกนัแลว้ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนั
ทาํการสดุทา้ยของเดอืนก่อน และตอ้งไมเ่กนิกวา่จาํนวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

 
(2) ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการกบัผูเ้ช่าเดมิต่อสญัญาเช่าเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทุนจะไดร้บัจํานวน 

0.5 เดอืนต่อราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 
 

(3) ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการกบัผู้เช่ารายใหม่ทําสญัญาเช่าเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทุนจะได้รบั
จาํนวน 1 เดอืนต่อราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 

 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

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

 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน คํานวณเป็นอตัรารอ้ยละ 
0.035 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัทําการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและต้องไม่
เกนิกวา่จาํนวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนและบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทุนทุกสิน้เดอืน  

 
 
 
 
6. เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
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กองทุนได้ลงทุนอสงัหารมิทรพัย์โดยการซื้อที่ดนิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบที่เกี่ยวขอ้ง
ของอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,795 ลา้นบาท จาก บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั เมื่อวนัที ่
22 เมษายน 2556 
 
รายการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์มดีงัน้ี  
 
 บาท 
 2557  2556 
    
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์– ราคาทุน 1,795,000,000  1,795,000,000 
กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน     
กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิราคาในระหวา่งปี  12,000,000              - 

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์– ราคายตุธิรรม  1,807,000,000  1,795,000,000 
 
กองทุนได้ปรบัมูลค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่โดยใช้วธิีพิจารณาจากรายได้ (Income 
Approach) ตามรายงานของผูป้ระเมนิราคาอสิระวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2557 
 

7.    เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

 2557 2556 
 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
     
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด     
     ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - 2,246 - 2,346 
     ธนาคารซติีแ้บงก ์จาํกดั 1.20 510,081 -         - 
     ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) - 18,451,452 0.50 24,676,492 
     ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 0.125 54,975,087 0.125 27,314,693 
รวม  73,938,866  51,993,531 

 
8. ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

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

9. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 
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ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีําไรตามเกณฑท์ีส่ามารถจ่ายเงนิปันผลได ้กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไมเ่กนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีาํไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของกําไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีทัง้น้ี “กําไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแลว้” หมายความว่า
กําไรสุทธิที่หักกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหารมิทรพัยห์รอืรวมทัง้ปรบัปรงุดว้ยรายการอื่นตามแนวทางทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด  

 
2) ในกรณีที่กองทุนมกีําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจาก

กาํไรสะสมดงักลา่วดว้ยกไ็ด ้
 
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวตอ้งไม่ทําใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเกบ็ไวเ้พิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีาร
จา่ยเงนิปันผลนัน้ 
 
รายละเอยีดเงนิปันผลสาํหรบัปี 2557 มดีงัต่อไปน้ี 
 

   บาท 
   เงนิปันผล  
 ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด จาํนวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจา่ย 

     

ก) 1 ตุลาคม 2556 ถงึ 31 ธนัวาคม 2556 180,000,000      0.1595 28,710,000 
ข) 1 มกราคม 2557 ถงึ 31 มนีาคม 2557 180,000,000     0.1580 28,440,000 
ค) 1 เมษายน 2557 ถงึ 30 มถุินายน 2557 180,000,000      0.1570  28,260,000 
ง) 1 กรกฎาคม 2557 ถงึ 30 กนัยายน 2557 180,000,000     0.1570 28,260,000 

    113,670,000 

 
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 

 
 
 
 
 
10. คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 
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 ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานสว่นใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ โดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษโีรงเรอืนทีด่นิ 
และค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานของ
กองทุน 

 
11.   สว่นงานดาํเนินงาน 

 
ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทุนฯ ที่ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสงูสุดด้านการ
ดําเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 
 
กองทุนรวมดําเนินงานในสว่นงานทางธุรกจิเดยีว คอืการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่ไดล้งทุนไปและดําเนินธุรกจิในสว่น
งานหลกัทางภมูศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  
 

12. เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเสีย่งทางดา้นการเงนิ 
กองทุนไมม่นีโยบายการออกเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็กาํไรหรอืการคา้ 
 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด อนัจะมผีลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้
ในปีปัจจุบนั และในอนาคตสาํหรบัเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนของกองทุน 
 
ความเสีย่งจากสนิเชื่อ 
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สญัญาไม่สามารถชําระหน้ีแก่กองทุนรวมตามเงื่อนไข            
ทีต่กลงไวเ้มื่อครบกําหนดกองทุนรวมไมม่กีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี เน่ืองจากกองทุน
รวมมลีูกคา้จํานวนมากและอยูใ่นกลุ่มธุรกจิทีต่่างกนั นอกจากน้ี กองทุนรวมมกีารกําหนดใหม้กีารเรยีกเกบ็เงนิมดัจํา
ค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวม เพื่อเป็นประกนัในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ ผู้จดัการ
อสงัหารมิทรพัยเ์ชื่อวา่ กองทุนรวมไมม่คีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ 
ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิของกองทุนรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ตามทีป่รากฏในงบการเงนิมี
มลูคา่ทีใ่กลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรม 
 

13. การอนุมตังิบการเงนิ 
 
งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัโิดยกรรมการผูม้อีาํนาจของบรษิทัจดัการ เมือ่วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2558 


