
รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
เสนอ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ 
  
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เคพีเอน็ ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั และเรื่องอื่นๆ 
  
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บรหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ โดย
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่า งสมเหตุสมผลว่างบ
การเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 



 

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ านวนเงนิและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของผู้สอบบัญช ี               
ซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงนิ 
ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว ผู้สอบบญัชีพจิารณาการ
ควบคุมภายในที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิโดยถูกต้องตามทีค่วรของกองทุน เพื่อ
ออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อ
ประสทิธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีี่จดัท าขึน้โดยผู้บรหิาร 
รวมทัง้การประเมนิการน าเสนองบการเงนิโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
ความเหน็ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และผลการ
ด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั ส าหรบัปีสิน้สดุวนั
เดยีวกนั ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ เคพเีอน็ โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ    
 
 
 
นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6624 
 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ ์2559 
 
 



งบดลุ

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรพัย์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามราคายุตธิรรม

    (ราคาทุน 2558 และ 2557  : 1,795 ลา้นบาท) 6, 12 1,853,100,000     1,807,000,000     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 77,870,266         73,938,866         

ลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 5 1,538,950           2,528,848           

สนิทรพัยอ์ืน่ 766,970             133,826             

รวมสินทรพัย์ 1,933,276,186     1,883,601,540     

หน้ีสิน

เจา้หนี้การคา้ 1,820,471           3,261,926           

ค่าบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย 5 566,208             566,208             

รายไดร้บัล่วงหน้า . 5 2,518,374           2,527,726           

เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที่ 5 27,465,904         26,000,833         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,848,126           9,464,543           

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 1,506,458           1,348,487           

รวมหน้ีสิน 42,725,541         43,169,723         

สินทรพัยส์ทุธิ 1,890,550,645     1,840,431,817     

สินทรพัยส์ทุธิ

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยละ 10.00 บาท 

      จ านวนหน่วยลงทุน 180,000,000 หน่วย) 1,800,000,000     1,800,000,000     

ก าไรสะสม 90,550,645         40,431,817         
สินทรพัยส์ทุธิ 1,890,550,645     1,840,431,817     

สนิทรพัยส์ุทธ ิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 10.5030 10.2246

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 1

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

บาท



กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ราคาทนุ ราคายติุธรรม ราคาทนุ ราคายติุธรรม

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

อาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร์

ตัง้อยู ่เลขที ่719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

        เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร

- 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         

รวม 1,795,000,000   1,853,100,000   1,795,000,000   1,807,000,000   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 2

31 ธนัวาคม 255731 ธนัวาคม 2558

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบก าไรขาดทุน

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 5 152,044,558        153,038,616        

ดอกเบีย้รบั 58,627               63,275               

รวมรายได้ 152,103,185        153,101,891        

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 6,043,853           5,907,353           

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 5 6,794,500           5,385,667           

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 604,385             590,735             

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 5 705,116             689,191             
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 5, 9 28,628,931         26,378,281         

ค่าใชจ่้ายอืน่ 727,572             783,670             

รวมค่าใช้จ่าย 43,504,357         39,734,897         

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 108,598,828        113,366,994        

รายการก าไรจากเงินลงทุน

ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 6 46,100,000         12,000,000         
รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทุน 46,100,000         12,000,000         

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 154,698,828        125,366,994        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 3

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

หมายเหตุ 2558 2557

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน

   ในระหว่างปี

รายไดสุ้ทธจิากการลงทุน 108,598,828        113,366,994        

ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 46,100,000         12,000,000         
การเพ่ิมขึน้สทุธิของสินทรพัยส์ทุธิท่ีเกิดจาก

   การด าเนินงาน 154,698,828        125,366,994        

จ่ายเงนิปันผล 8 (104,580,000)       (113,670,000)       
การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างปี  50,118,828         11,696,994         
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัต้นปี 1,840,431,817     1,828,734,823     
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัส้ินปี 1,890,550,645     1,840,431,817     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 4                       

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบกระแสเงินสด

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 154,698,828        125,366,994        

ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน

    ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (46,100,000)        (12,000,000)        

ลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิารลดลง 989,898             29,686,385         

สนิทรพัยอ์ืน่เพิม่ขึน้ (633,144)            (58,046)              

เจา้หนี้การคา้ลดลง (1,441,455)          (2,905,587)          

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่ายลดลง -                    (1,202,859)          

รายไดร้บัล่วงหน้าลดลง (9,352)                (167,053)            

เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที ่(ลดลง) 1,465,071           (560,967)            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (616,417)            (3,135,227)          

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 157,971             591,695             

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 108,511,400        135,615,335        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงนิปันผล (104,580,000)       (113,670,000)       

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (104,580,000)       (113,670,000)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ - สทุธิ 3,931,400           21,945,335         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 73,938,866         51,993,531         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 77,870,266         73,938,866         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 5                      

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั

2558 2557

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธติน้ปี 10.2246             10.1596

รายได้จากกิจกรรมลงทุน

รายไดสุ้ทธจิากการลงทุน 0.6033               0.6298               

ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.2561               0.0667               

รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน 0.8594               0.6965               

หกั จ่ายเงนิปันผล (0.5810)              (0.6315)              
มูลค่าสินทรพัยส์ทุธิส้ินปี 10.5030             10.2246             

อตัราส่วนของการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน

    ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี 0.082                 0.068                 

อตัราส่วนการเงินท่ีส าคญัและข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธสิิน้ปี (พนับาท) 1,890,551           1,840,432           

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (รอ้ยละ) 2.31                  2.16                  

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (รอ้ยละ) 8.08                  8.32                  

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (พนับาท) 1,882,207           1,839,643           

ข้อมูลเพ่ิมเติม

มลูค่าการซือ้ขายเงนิลงทุนระหวา่งปีไมไ่ดร้วมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร และค านวณโดย

ใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัตามระยะเวลาทีม่อียูใ่นระหวา่งปี

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 6

บาท
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 
1. ขอ้มลูทัว่ไป 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มีการ
ก าหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าว เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหน่วยลงทุนของ
กองทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหร้บัซือ้ขายเป็นตน้ไป 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มณรงคเ์ดชเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถอืหน่วยลงทุนรอ้ยละ 27.44 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิ 
 

2.1 เกณฑใ์นการถอืปฏบิตั ิ 
 

งบการเงนินี้ไดจ้ดัท าขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทยตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ งบการเงนิได้จดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่
ก าหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 106 เรื่อง “การบญัชสี าหรบักจิการที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน ” 
การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นตอ้งใหส้อดคลอ้งกบังบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทย 

 
งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 
 

2.2 มาตรฐานการบญัชใีหม่ 
 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่รอบ
ระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2558 ในเบื้องต้นการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิที่ออกและปรบัปรุงใหม่นัน้ มผีลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชขีองกองทุนรวมในบางเรื่อง 
ดงันี้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 เรื่อง การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
 
มาตรฐานฉบบันี้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคอื หากกจิการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิใดตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้งอื่น กจิการจะต้องวดัมูลค่ายุตธิรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี้ โดยใชว้ธิเีปลีย่นทนัทเีป็นต้น
ไปในการรบัรูผ้ลกระทบจากการเริม่ใชม้าตรฐานน้ี 
  
จากการประเมนิ ฝ่ายบรหิารของกองทุนพจิารณาแลว้ว่ามาตรฐานขา้งต้นไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงนิงวดปัจจุบนั 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรบัปรุงใหม่ข้างต้น สภาวชิาชีพบญัชไีด้ออกและ
ปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื่นๆ ซึง่มผีลบงัคบัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป  

 

 

กองทุนไดป้ระเมนิในเบือ้งตน้ และคาดว่าไม่มผีลกระทบทีม่สีาระส าคญัต่องบการเงนิ   
 

3. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบดว้ย บญัชเีงนิฝากออมทรพัยแ์ละเงนิฝากกระแสรายวนั 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
รายไดค้่าเช่าและบรกิาร รายไดอ้ื่นและดอกเบีย้รบับนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

 
ค่าใชจ้่ายบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์สดงดว้ยราคายุตธิรรมโดยไม่คดิค่าเสื่อมราคา กองทุนจดัการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของ
เงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัเริม่แรกโดยใช้ราคาทุนจากการซื้ออสงัหารมิทรพัย์ และจะก าหนดราคายุติธรรมของเงนิ
ลงทุน ณ วันที่งบการเงินงวดถัดไป โดยใช้ราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รบัอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่การประเมนิราคาจะท าเมื่อสถานการณ์เศรษฐกจิเปลีย่นแปลง 
แต่อย่างน้อยจะจดัใหม้กีารประเมนิราคาทุก 2 ปี นบัตัง้แต่วนัทีม่กีารประเมนิราคาเพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัย ์และจดัใหม้ี
การสอบทานการประเมนิราคาทุกปีนบัแต่วนัทีก่ารประเมนิราคาครัง้ล่าสดุ 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนถอืเป็นรายการก าไรหรอืขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้ในงบก าไรขาดทุน 
 
ภาษเีงนิได ้
กองทุนไม่มภีาระภาษเีงนิได ้เน่ืองจากกองทุนไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย 
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ประมาณการหนี้สนิและค่าใชจ้่าย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
กองทุนจะบนัทกึประมาณการหนี้สนิและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงนิ เมื่อกองทุนมภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็น
ภาระผูกพนัทีค่่อนขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่อาจท าใหก้องทุนตอ้งช าระหรอืชดใชต้ามภาระ
ผูกพนันัน้ และจ านวนที่ต้องชดใช้ดงักล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สนิทรพัย์ที่อาจเกดิขึน้จะถูกรบัรู้
เป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมื่อมปัีจจยัสนบัสนุนว่าจะไดร้บัคนืแน่นอน 
 

4. ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 
 
ในการจดัท างบการเงนิ ฝ่ายบรหิารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกบัการรบัรู้ และการวดั
มูลค่าของสนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได้ และค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณ
การ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร 
 
ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจมดีงันี้ 
 
- เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ค านวณตามวธิพีจิารณาจากรายได ้
(Income Approach) ซึง่ประมาณการจากกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่า
ในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนัสุทธจิากกระแสเงนิสดจ่ายต่างๆทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เน่ืองจาก
อสงัหารมิทรพัย ์อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมลูค่าของเงนิและปัจจยัความ
เสีย่งทีเ่หมาะสม โดยมอีตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี 

 
5. รายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บรษิัททีม่อี านาจควบคุมกองทุน หรอืถูกกองทุน ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากนี้ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่ท า
ใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุน บรษิัทจดัการ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัจดัการ 
ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุน 

 
ความสมัพนัธท์ีม่กีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 

 
 

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

ใหบ้รกิาร  
กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 

บรษิทั เคพเีอน็ กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ มวิสคิ จ ากดั  โรงเรยีนสอนดนตร ี  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จ ากดั  บรกิารดา้นบนัเทงิ  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์นิ่ง จ ากดั  พฒันาศกัยภาพของบุคลากร  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จ ากดั  จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั  ทีป่รกึษาธุรกจิดา้นบนัเทงิ  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จ ากดั  โรงเรยีนการศกึษาพเิศษ  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ ไชนีส อะคาเดม ีจ ากดั  โรงเรยีนการศกึษาพเิศษ  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ อะคาเดม ีจ ากดั  โรงเรยีนสอนดนตร ี  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จ ากดั  บรกิารดา้นสุขภาพ  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 

 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 
 นโยบาย  บาท 
 การก าหนดราคา  2558  2557 
รายไดค้่าเช่า      
บรษิทั เคพเีอน็ กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ราคาตามสญัญา  3,293,271  2,410,436 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั ราคาตามสญัญา  1,593,072  1,506,960 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จ ากดั ราคาตามสญัญา  1,284,700  1,086,221 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จ ากดั ราคาตามสญัญา  697,872  661,090 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาตามสญัญา  808,921  568,562 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์นิ่ง จ ากดั ราคาตามสญัญา  585,884  524,336 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จ ากดั ราคาตามสญัญา  395,640  263,760 
บรษิทั เคพเีอน็ อะคาเดมี ่จ ากดั ราคาตามสญัญา  218,400               - 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จ ากดั ราคาตามสญัญา  93,240               - 

รวม   8,971,000  7,021,365 
      

รายไดค้่าบรกิาร      
บรษิทั เคพเีอน็ กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ราคาตามสญัญา  2,195,514  1,606,958 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั ราคาตามสญัญา  1,062,048  1,004,640 
บรษิทั เคพเีอน็ มวิสคิ จ ากดั ราคาตามสญัญา  856,467  724,147 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาตามสญัญา  479,361  379,042 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จ ากดั ราคาตามสญัญา  465,248  382,736 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์นิ่ง จ ากดั ราคาตามสญัญา  390,589  349,558 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จ ากดั ราคาตามสญัญา  263,760  175,840 
บรษิทั เคพเีอน็ อะคาเดมี ่จ ากดั ราคาตามสญัญา  145,600               - 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จ ากดั ราคาตามสญัญา  62,160               - 

รวม   5,920,747  4,622,921 
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 นโยบาย  บาท 
 การก าหนดราคา  2558  2557 
รายไดค้่าบรกิารสถานทีจ่อดรถ      
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จ ากดั ราคาตามสญัญา  142,617  274,070 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั ราคาตามสญัญา  180,057  212,960 
บรษิทั เคพเีอน็ กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ราคาตามสญัญา  90,770  95,570 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จ ากดั ราคาตามสญัญา  73,711  62,160 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์นิ่ง จ ากดั ราคาตามสญัญา  61,471  41,800 
บรษิทั เคพเีอน็อะคาเดม ีจ ากดั ราคาตามสญัญา  48,938  22,800 
บรษิทั เคพเีอน็ ไชนีส อะคาเดม ีจ ากดั ราคาตามสญัญา  36,000  5,200 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาตามสญัญา  34,230  27,930 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จ ากดั ราคาตามสญัญา  20,100  31,250 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จ ากดั ราคาตามสญัญา  14,130               - 

รวม   702,024  773,740 
      
รายไดอ้ื่น      
บรษิทั เคพเีอน็ กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ราคาตามสญัญา  133,030  12,517 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จ ากดั ราคาตามสญัญา  74,920  34,890 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จ ากดั ราคาตามสญัญา  20,000               - 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จ ากดั ราคาตามสญัญา  5,250  195 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จ ากดั ราคาตามสญัญา  1,085  2,715 
บรษิทั เคพเีอน็อะคาเดม ีจ ากดั ราคาตามสญัญา  750  700 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาตามสญัญา  495  62,130 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์นิ่ง จ ากดั ราคาตามสญัญา  150  3,333 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั ราคาตามสญัญา  40  600 

รวม   235,720  117,080 
      

ค่าธรรมเนียมการจดัการ      
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั 

 
ตามอตัราทีก่ าหนดไว้

ในโครงการ  

6,043,853  5,907,353 

   
      

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์      
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ตามอตัราทีก่ าหนดไว้

ในสญัญา  

6,794,500  5,385,667 

   
      

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์      
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ตามอตัราทีก่ าหนดไว้

ในสญัญา  
604,385  590,735 

   
      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน      
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ตามอตัราทีก่ าหนดไว้

ในสญัญา  
705,116  689,191 

   
      

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน      
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ  9,216,571  2,141,603 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 
 
 บาท 
 2558  2557 
ลกูหนี้ค่าเช่าและบรกิาร    
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จ ากดั 11,750  41,090 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 9,018  74,640 
บรษิทั เคพเีอน็ กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 5,490  9,980 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จ ากดั 5,300  113,067 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จ ากดั 4,170  8,020 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จ ากดั 3,410  8,610 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จ ากดั 3,280                - 
บรษิทั เคพเีอน็ ไชนีส อะคาเดม ีจ ากดั 3,000  5,200 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จ ากดั 1,170  5,290 
บรษิทั เคพเีอน็อะคาเดม ีจ ากดั 2,870  4,700 

รวม 49,458  270,597 
    
ค่าบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย    
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 566,208  566,208 

    
เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที ่    
บรษิทั เคพเีอน็ กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 1,361,182                - 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จ ากดั 544,486  140,400 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จ ากดั 382,324  99,000 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จ ากดั 325,701  325,701 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จ ากดั 235,296  210,000 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จ ากดั 164,850  164,850 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 90,000  90,000 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จ ากดั 77,700                 - 

รวม 3,181,539  1,029,951 
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ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ สรุปไดด้งันี้ 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
  

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุน คิดค่าธรรมเนียมการจดัการ ค านวณเป็น  
อตัรารอ้ยละ 0.30 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไว้และ
ตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนทุกสิน้
เดอืน 

 
ค่าบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ซึง่สรุปไดด้งันี้  
 
(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการทรพัยส์นิในอตัรารอ้ยละ 2.75 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร บวกกบัรอ้ยละ 0.25 ของมูลค่า

สนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของเดอืนก่อน และรอ้ยละ 2.7 ของผลก าไรสุทธขิองอสงัหารมิทรพัย์
ก่อนหกัรายจ่ายของกองทุน ทัง้นี้ค่าตอบแทนรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปีของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัท า
การสดุทา้ยของเดอืนก่อน และตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

 
(2) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผูเ้ช่าเดมิต่อสญัญาเช่าเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทุนจะได้รบัจ านวน 

0.5 เดอืนต่อราย ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุของสญัญาเช่า 
 

(3) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกับผู้เช่ารายใหม่ท าสญัญาเช่าเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทุนจะได้รบั
จ านวน 1 เดอืนต่อราย ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุของสญัญาเช่า 

 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สนิทรพัย์และบัญชีเงนิฝากธนาคารของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค านวณเป็นอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการสุดท้าย
ของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและต้องไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สูงที่ก าหนดไว้ในหนั งสอืชี้ชวนและ
บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนทุกสิน้เดอืน  

 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ค านวณเป็นอตัรารอ้ยละ 
0.035 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและต้องไม่
เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนทุกสิน้เดอืน  
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6. เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 

กองทุนได้ลงทุนอสงัหารมิทรพัยโ์ดยการซือ้ทีด่นิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบที่เกี่ ยวขอ้ง
ของอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,795 ลา้นบาทจาก บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที ่
22 เมษายน 2556 
 
รายการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์มดีงันี้  
 
 บาท 
 2558  2557 
    
มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่1 มกราคม 1,807,000,000  1,795,000,000 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน     
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิราคาในระหว่างปี  46,100,000  12,000,000 

มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  1,853,100,000  1,807,000,000 
 
กองทุนแสดงมูลค่าเงนิลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ซึ่งประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระตามรายงาน
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 โดยใชว้ธิวีเิคราะหจ์ากรายได ้(Income approach) จากการประมาณการกระแสเงนิสดคดิลด
ของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนั สทุธจิากกระแส
เงนิสดจ่ายต่างๆทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เนื่องจากอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี และอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนรอ้ยละ 7 ต่อปี 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 บาท 
การเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิาน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5  ลดลงรอ้ยละ 0.5 
 
อตัราคิดลด  

  

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม (73,400,000)  77,600,000 
    
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน    
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม (52,700,000)  60,800,000 
    
อตัราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าทุกๆ 3 ปี    
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 19,900,000  (19,600,000) 
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 2558 2557 
 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     
     ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - 2,246 - 2,246 
     ธนาคารซติีแ้บงก ์จ ากดั 1.20 514,901 1.20 510,081 
     ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - 13,198,964 - 18,451,452 
     ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 0.125 64,154,155 0.125 54,975,087 
รวม  77,870,266  73,938,866 

 
8. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 
ในกรณีทีก่องทุนรวมมกี าไรตามเกณฑท์ีส่ามารถจ่ายเงนิปันผลได ้กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เกนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกี าไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีทัง้นี้ “ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้” หมายความ
ว่าก าไรสุทธิที่หกัก าไรที่ยงัไม่เกดิขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรอืการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหารมิทรพัยห์รอืรวมทัง้ปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

 
2) ในกรณีทีก่องทุนมกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิัทจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนจาก

ก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเกบ็ไวเ้พิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีาร
จ่ายเงนิปันผลนัน้ 
 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปี 2558 มดีงัต่อไปนี้ 
 
   บาท 
   เงนิปันผล  
 ผลการด าเนินงานส าหรบังวด จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจ่าย 

     
ก) 1 ตุลาคม 2557 ถงึ 31 ธนัวาคม 2557 180,000,000      0.1620 29,160,000 
ข) 1 มกราคม 2558 ถงึ 31 มนีาคม 2558 180,000,000  0.1590 28,620,000 
ค) 1 เมษายน 2558 ถงึ 30 มถุินายน 2558 180,000,000      0.1400 25,200,000 
ง) 1 กรกฎาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2558 180,000,000  0.1200 21,600,000 

    104,580,000 
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รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปี 2557 มดีงัต่อไปนี้ 
 
   บาท 
   เงนิปันผล  
 ผลการด าเนินงานส าหรบังวด จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจ่าย 

     
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 

 
9. ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
 
 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้โดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษีโรงเรอืนทีด่นิ 

ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนินงานของกองทุน 

 
10. สว่นงานด าเนินงาน 

 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทุนฯที่ผู้มอี านาจตดัสนิใจสงูสุดด้านการ
ด าเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมนิผลการด าเนินงานของสว่นงาน 
 
กองทุนรวมด าเนินงานในสว่นงานทางธุรกจิเดยีว คอืการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ทีไ่ดล้งทุนไปและด าเนินธุรกจิในส่วน
งานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  
 

11. เครื่องมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเสีย่งทางดา้นการเงนิ 
กองทุนไม่มนีโยบายการออกเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็ก าไรหรอืการคา้ 
 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด อนัจะมผีลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้
ในปีปัจจุบนั และในอนาคตส าหรบัเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนของกองทุน 
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ความเสีย่งจากสนิเชื่อ 
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหนี้แก่กองทุนรวมตามเงื่อนไข           
ทีต่กลงไวเ้มื่อครบก าหนดกองทุนรวมไม่มกีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุน
รวมมลีกูคา้จ านวนมากและอยู่ในกลุ่มธุรกจิทีต่่างกนั นอกจากนี้ กองทุนรวมมกีารก าหนดใหม้กีารเรยีกเกบ็เงนิมดัจ า
ค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวม เพื่อเป็นประกนัในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ผู้จดัการ
อสงัหารมิทรพัยเ์ชื่อว่า กองทุนรวมไม่มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 

12. การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีไ่ดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิในรายการทีเ่กดิขึน้ในสถานกาน
ปกตริะหว่างผูร้่วมตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 
 

สนิทรพัยว์ดัมูลค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิมลูค่า ดงันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย ์

  หรอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกต 

  ไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดซ้ึง่น ามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 

 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

 
 บาท 

 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์       -        -  1,853,100,000  1,853,100,000 

รวม       -        -  1,853,100,000  1,853,100,000 
 
13. การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกองทุนรวมในการบรหิารทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ เพื่อด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และ
เพื่อด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
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14. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2559 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุน ได้มมีตเิหน็ชอบอนุมุตจิ่ายเงนิปันผล
จากก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราร้อยละ 
0.1260 บาทต่อหน่วย เป็นเงนิปันผลรวมทัง้สิน้จ านวน 22,680,000 บาท  

 
15. การอนุมตังิบการเงนิ 

 
งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัโิดยกรรมการผูม้อี านาจของบรษิทัจดัการเมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2559 
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