รายงานของผูส้ อบบัญ ชีร บั อนุญ าต

เสนอ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบดุล
และงบประกอบรายละเอี ย ดเงิน ลงทุ น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 งบกํ า ไรขาดทุ น งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลง สินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ สําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้น นี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการ
ดําเนินงาน การเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ สําหรับปี สน้ิ สุดวัน
เดียวกัน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เคพีเอ็น โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีท่กี ําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรืองสํ
่ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญ ที่สุดตามดุลยพินิ จเยี่ยงผู้ประกอบวิช าชีพของ
ข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรือ่ งเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรือ่ งเหล่านี้
เรื่อ งสํา คัญ ในการตรวจสอบ
การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

วิธ ีก ารตอบสนอง

ณ วั น ที่ 31 ธั น ว า ค ม 2559 เงิ น ล ง ทุ น ใ น วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ข องกองทุ น แสดงด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุ ติ ธ รรมจํ า นวน 1,834.00 ล้ า นบาท และรับ รู้ - สอบถามผูบ้ ริหารผูจ้ ดั การกองทุน และผู้ประเมินอิสระ
เพื่อทําความเข้าใจวิธกี ารและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจํานวน 19.10
ล้านบาททีแ่ สดงในงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สน้ิ สุด
วัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
วันเดียวกัน
- ประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ความเป็ นอิส ระ และ
ความเป็ นกลางของบริษทั ผูป้ ระเมินราคา และตรวจสอบ
มูลค่ายุตธิ รรมประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ คํานวณ
คุณสมบัตขิ องผูป้ ระเมินราคา
ตามวิธพี จิ ารณาจากรายได้ ซึ่งประมาณจากกระแส - ประเมิน ข้อ สมมติ ฐ านและตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
เงินสดคิดลดของค่าเช่าในปั จจุบนั รวมถึงค่าเช่าใน
เหมาะสมของข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ในการประมาณการมู ล ค่ า
อนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปั จจุบ นั
ยุตธิ รรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยทดสอบ
ผู้จ ดั การกองทุ น ต้อ งใช้ดุ ล ยพินิ จ ที่สําคัญ และข้อ
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการคํานวณต่างๆ ดังนี้
สมมติฐานในการประมาณมูล ค่ายุติธรรมของเงิน
- อัต ราการเติบ โตของค่า เช่ า และอัต ราการให้เ ช่ า
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ รวมถึง
พืน้ ที่
 อัตราการเติบโตของค่าเช่า
- กระแสเงินสดสุทธิทจ่ี ะได้รบั ในอนาคต ซึ่งประมาณ
 อัตราโครงสร้างเงินทุน และ
การจากรายได้คา่ เช่าและรายได้อ่นื และค่าใช้จ่าย
 อัตราคิดลด
- อัตราคิดลด
- ทดสอบการคํา นวณมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของเงิน ลงทุ น ใน
ตามทีเ่ ปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
อสังหาริมทรัพย์
ประมาณการทางบัญ ชีท่สี ําคัญ ข้อสมมติฐาน และ - พิ จ ารณ าปั จจัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการวิ เ คราะห์ ค วาม
การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และข้ อ 6 เรื่อ ง เงิน ลงทุ น ใน
อ่อนไหวและความเป็ นไปได้ของรายการดังกล่าว
อสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลอืน่
บริษัท จัด การกองทุ น เป็ นผู้รบั ผิด ชอบต่ อ ข้อ มูล อื่น ข้อ มูล อื่น ประกอบด้ว ยข้อ มูล ซึ่งรวมอยู่ในรายงาน
ประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปี
จะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมันต่
่ อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่าน และพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีส าระสําคัญ กับงบการเงิน หรือกับความรู้ท่ไี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุป ได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอัน เป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับบริษทั จัดการกองทุนเพื่อให้ดําเนินการแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดง
ขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของบริษทั จัดการกองทุนต่องบการเงิน
บริษัทจัดการกองทุนมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทําและนํ าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในทีบ่ ริษทั จัดการกองทุน
พิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัด ทํางบการเงิน บริษัท จัดการกองทุ นรับ ผิดชอบในการประเมิน ความสามารถของกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานต่อเนื่อง ในกรณีทม่ี เี รื่อง
ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่บริษทั จัดการกองทุนมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะเลิกกองทุน หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
บริษทั จัดการกองทุนมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกองทุน

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข ดั ต่ อข้อเท็จจริงอันเป็ น สาระสําคัญ หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
่ าง
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญ ชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมันอย่
สมเหตุ ส มผลคือ ความเชื่อ มัน่ ในระดับ สูงแต่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นการรับ ประกัน ว่า การปฏิบ ัติง านตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง

ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุ จริต หรือข้อผิด พลาด ออกแบบและปฏิบ ตั ิงานตามวิธีก ารตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญ ชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ น
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า ความเสี่ย งที่ไม่ พ บข้อ มู ล ที่ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริงอัน เป็ น
สาระสําคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริต
อาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ทํ า ความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธีก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทําขึน้ โดยบริษทั จัดการกองทุน

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญ ชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของบริษัท
จัดการกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญ ชีท่ไี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ที่
เกีย่ วกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถ
ของกองทุ น ในการดํ า เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรือ ไม่ ถ้ า ข้า พเจ้า ได้ข้อ สรุ ป ว่ า มีค วามไม่ แ น่ น อนที่มี
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อ งกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญ ชีข องข้าพเจ้าถึงการเปิ ด เผยข้อมูลที่
เกี่ย วข้อ งในงบการเงิน หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพีย งพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้รบั จนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญ ชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุ การณ์ ห รือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ น เหตุให้
กองทุนต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

ประเมินการนํ าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าํ ให้มกี ารนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วร

ข้า พเจ้าได้ส่ือ สารกับ บริษัท จัด การกองทุ น เกี่ย วกับ ขอบเขตและช่ ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ซึ่งรวมประเด็นที่มนี ัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มนี ัยสําคัญในระบบ
การควบคุมภายใน ซึง่ ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่บริษทั จัดการกองทุนว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สอ่ื สารกับบริษทั จัดการกองทุนเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรือ่ งอื่นซึง่
ข้า พเจ้า เชื่อ ว่ า มีเหตุ ผ ลที่บุ ค คลภายนอกอาจพิจารณาว่ า กระทบต่ อ ความเป็ น อิส ระของข้า พเจ้า และ
มาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องที่ส่อื สารกับบริษัทจัดการกองทุน ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง
เหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญ ชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว หรือในสถานการณ์ ท่ยี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรือ่ งดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว

นายธีร ศักดิ์ ฉัว่ ศรีส กุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ทะเบียนเลขที่ 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2560

กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรัพย์เคพีเอ็น
งบดุล

บาท
หมายเหตุ
สิ น ทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามราคายุตธิ รรม
(ราคาทุนปี 2559 และ 2558 : 1,795 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามราคายุตธิ รรม
(ราคาทุนตัดจําหน่ าย : 12.05 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ - สุทธิ
สินทรัพย์อ่นื
รวมสิ น ทรัพย์
หนี้ สิ น
เจ้าหนี้การค้า
ค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์คา้ งจ่าย
รายได้รบั ล่วงหน้า
.
เงินมัดจําการเช่าพืน้ ที่
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สิ น
สิ น ทรัพย์ส ทุ ธิ

31 ธัน วาคม 2559

31 ธัน วาคม 2558

6, 14

1,834,000,000

1,853,100,000

7, 14
8
5, 9

12,040,595
84,617,011
1,442,048
554,285
1,932,653,939

77,870,266
1,538,950
766,970
1,933,276,186

2,650,040
544,183
2,989,848
27,757,723

1,820,471
566,208
2,518,374
27,465,904

10,682,204
1,551,187
46,175,185

8,848,126
1,506,458
42,725,541

1,886,478,754

1,890,550,645

1,800,000,000
86,478,754
1,886,478,754

1,800,000,000
90,550,645
1,890,550,645

10.4804

10.5030

5
5
5

สิ น ทรัพย์ส ทุ ธิ
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (มูลค่าหน่ วยละ 10.00 บาท
จํานวนหน่ วยลงทุน 180,000,000 หน่ วย)
กําไรสะสม
สิ น ทรัพย์ส ทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ ต่อหน่ วยลงทุน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรัพย์เคพีเอ็น
งบประกอบรายละเอีย ดเงิ น ลงทุน

31 ธัน วาคม 2559
อัต ราส่ว น
(ร้อ ยละ)

ราคาทุน
(บาท)

31 ธัน วาคม 2558
ราคายุติ ธ รรม
(บาท)

อัต ราส่ว น
(ร้อ ยละ)

ราคาทุน
(บาท)

ราคายุติ ธ รรม
(บาท)

152,100,000
1,640,760,000
2,140,000
1,795,000,000

1,853,100,000

เงิ น ลงทุน ในอสังหาริ ม ทรัพย์
อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์
ตัง้ อยู่ เลขที่ 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
- กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ จํานวน 8 แปลง 2-2-15.7 ไร่
- กรรมสิทธิในอาคารเคพี
เอ็น ทาวเวอร์
์
- กรรมสิทธิในระบบสาธารณู
ปโภค
์
รวมเงิ น ลงทุน ในอสังหาริ ม ทรัพย์

99.35

152,100,000
1,640,760,000
2,140,000
1,795,000,000

1,834,000,000

0.38

7,002,225

6,999,974

-

-

-

0.27
0.65

5,043,585
12,045,810

5,040,621
12,040,595

-

-

-

100.00

1,807,045,810

1,846,040,595

100.00

เงิ น ลงทุน ในหลัก ทรัพย์
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT178A)
รุน่ ที่ 2/2ปี /2558 ชนิดมีดอกเบี้ย
ครบกําหนดวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การปรับโครงสร้างหนี้ (LB176A)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ครัง้ ที่ 2 ชนิดมีดอกเบี้ย
ครบกําหนดวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รวมเงิ น ลงทุน ในหลัก ทรัพย์
รวมเงิ น ลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

100.00

1,795,000,000

1,853,100,000

2

กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรัพย์เคพีเอ็น
งบกํา ไรขาดทุน

บาท
หมายเหตุ

2559

2558

รายได้จ ากการลงทุน
รายได้คา่ เช่าและบริการ
ดอกเบีย้ รับ
รวมรายได้

5

153,704,233
176,635
153,880,868

152,044,558
58,627
152,103,185

5

6,031,148

6,043,853

5
5
5
5, 11

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่า ใช้จ ่า ย

6,618,296
603,115
703,634
41,057,476
853,875
55,867,544

6,794,500
604,385
705,116
28,628,931
727,572
43,504,357

รายได้จ ากการลงทุน สุทธิ

98,013,324

108,598,828

(19,105,215)
(19,105,215)

46,100,000
46,100,000

78,908,109

154,698,828

ค่า ใช้จ ่า ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

รายการกํา ไร (ขาดทุน ) จากเงิ น ลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รวมรายการกํา ไร (ขาดทุน ) สุทธิ จ ากเงิ น ลงทุน
การเพิ่ ม ขึน้ ในสิ น ทรัพย์ส ทุ ธิ จ ากการดํา เนิ น งาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

3

กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรัพย์เคพีเอ็น
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ น ทรัพย์ส ทุ ธิ

บาท
หมายเหตุ

2559

2558

การเพิ่ ม ขึน้ ในสิ น ทรัพย์ส ทุ ธิ จ ากการดํา เนิ น งาน
ในระหว่า งปี
รายได้สทุ ธิจากการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
การเพิ่ ม ขึน้ สุทธิ ข องสิ น ทรัพย์ส ทุ ธิ ที่เกิ ด จากการดํา เนิ น งาน
จ่ายเงินปั นผล
การเพิ่ ม ขึน้ (ลดลง) ของสิ น ทรัพย์ส ทุ ธิ ใ นระหว่า งปี
สิ น ทรัพย์ส ทุ ธิ ณ วัน ต้น ปี
สิ น ทรัพย์ส ทุ ธิ ณ วัน สิ้ น ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

98,013,324
(19,105,215)
78,908,109
(82,980,000)
(4,071,891)
1,890,550,645
1,886,478,754

108,598,828
46,100,000
154,698,828
(104,580,000)
50,118,828
1,840,431,817
1,890,550,645

4

กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรัพย์เคพีเอ็น
งบกระแสเงิ น สด

บาท
2559
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่ ม ขึน้ ในสิ น ทรัพย์ส ทุ ธิ จ ากการดํา เนิ น งาน
ให้เป็ น เงิ น สดสุทธิ ได้ม าจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน
ขาดทุน (กําไร) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
ซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการลดลง

2558

78,908,109

154,698,828

19,105,215
(15,895,810)
3,850,000
96,902

(46,100,000)
989,898

212,685
829,569
(22,025)
471,474

(633,144)
(1,441,455)
(9,352)

เงินมัดจําการเช่าพืน้ ทีล่ ดลง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

291,819
1,834,078

1,465,071
(616,417)

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้
เงิ น สดสุทธิ ได้ม าจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน

44,729
89,726,745

157,971
108,511,400

กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมจัด หาเงิ น
จ่ายเงินปั นผล
เงิ น สดสุทธิ ใ ช้ไปในกิ จ กรรมจัด หาเงิ น

(82,980,000)
(82,980,000)

(104,580,000)
(104,580,000)

เงิ น สดและรายการเที ยบเท่า เงิ น สดเพิ่ ม ขึน้ - สุทธิ
เงิ น สดและรายการเที ยบเท่า เงิ น สด ณ วัน ต้น ปี
เงิ น สดและรายการเที ยบเท่า เงิ น สด ณ วัน สิ้ น ปี

6,746,745
77,870,266
84,617,011

3,931,400
73,938,866
77,870,266

สินทรัพย์อ่นื ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เจ้าหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์คา้ งจ่ายลดลง
รายได้รบั ล่วงหน้าเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรัพย์เคพีเอ็น
ข้อ มูล ทางการเงิ น ที่ส าํ คัญ

บาท
2559

2558

2557

2556

ข้อ มูล ผลการดํา เนิ น งาน (ต่อ หน่ ว ย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตน้ ปี
รายได้จ ากกิ จ กรรมลงทุน

10.5030

10.2246

10.1596

-

รายได้สุทธิจากการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รวมรายได้จ ากกิ จ กรรมลงทุน

0.5445
(0.1061)
0.4384

0.6033
0.2561
0.8594

0.6298
0.0667
0.6965

0.4401
0.4401

หัก จ่ายเงินปั นผล
มูล ค่า สิ น ทรัพย์ส ุทธิ สิ้ น ปี

(0.4610)
10.4804

(0.5810)
10.5030

(0.6315)
10.2246

(0.2805)
10.1596

0.042

0.082

0.068

0.043

1,886,479
2.97
8.19
1,878,251

1,890,551
2.31
8.08
1,882,207

1,840,432
2.16
8.32
1,839,643

1,828,735
1.25
5.60
1,822,571

อัตราส่วนของการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี
อัต ราส่ว นการเงิ น ที่ส าํ คัญ และข้อ มูล ประกอบเพิ่ ม เติ ม ที่ส าํ คัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสน้ิ ปี (พันบาท)
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (ร้อยละ)
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (ร้อยละ)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (พันบาท)
ข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม
มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี ไม่ได้รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร และคํานวณโดย
ใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาทีม่ อี ยู่ในระหว่างปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุน รวมอสังหาริม ทรัพย์เคพีเอ็น
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
1. ข้อมูลทัวไป
่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (“กองทุน”) เป็ นโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทร่ี ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน โครงการได้จดั ตัง้ และจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกี าร
กํา หนดอายุ โครงการ บริห ารงานโดยบริษัท หลัก ทรัพ ย์จดั การกองทุ น กสิก รไทย จํากัด (“บริษัท จัด การ”) โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ระดมเงิน ทุ น และนํ า เงิน ทุ น ส่ ว นใหญ่ ไ ปลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั หน่วยลงทุนของกองทุน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้รบั ซือ้ ขายเป็ นต้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ ณรงค์เดชเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 27.44
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึน้ เป็ นทางการเป็ นภาษาไทยตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ.2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนํ าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ งบการเงินได้จดั ทําขึ้นตามหลัก เกณฑ์และรูปแบบที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรือ่ ง “การบัญชีสาํ หรับกิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”การ
แปลงบการเงินฉบับนี้เป็ นภาษาอื่นต้องให้สอดคล้องกับงบการเงินทีจ่ ดั ทําขึน้ เป็ นภาษาไทย
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นเป็ นการเฉพาะ
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่รอบ
ระยะเวลาบัญ ชีท่ีเริม่ ในหรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2559 การเปลี่ย นแปลงดังกล่าวไม่ มีผ ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิน
สภาวิชาชีพบัญ ชีได้ออกและปรับ ปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับ สําหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป กองทุนได้ประเมินในเบือ้ งต้นถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ ต่องบการเงินจากการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้
ซึง่ คาดว่าไม่มผี ลกระทบทีม่ สี าระสําคัญต่องบการเงินในงวดทีถ่ อื ปฏิบตั ิ
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3. นโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน
รายได้และค่าใช้จา่ ย
รายได้ค่าเช่าและบริการรายได้อ่นื และดอกเบีย้ รับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยราคายุตธิ รรมโดยไม่คดิ ค่าเสือ่ มราคา โดยใช้ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคา
อิสระทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการประเมินราคาจะทําเมื่อ
สถานการณ์เศรษฐกิจเปลีย่ นแปลง แต่อย่างน้อยจะจัดให้มกี ารประเมินราคาทุก 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารประเมินราคา
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนถือเป็ นรายการกําไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงิน ลงทุนในตราสารหนี้ ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็ นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า
ยุตธิ รรมโดยใช้ราคาทีค่ ํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครัง้ ล่าสุดของเงินลงทุนในสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือเป็ นรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในงบกําไร
ขาดทุน
กองทุนบริษทั ใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการรับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินทีเ่ หลืออยู่
หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง
ผลต่ า งระหว่ า งราคาตามบัญ ชี ข องลู ก หนี้ ก ารค้ า เปรีย บเที ย บกั บ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ ร ับ จากลู ก หนี้ ค่ า เช่ า
หนี้สญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ จะรับรูไ้ ว้ในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จา่ ยของกองทุน
ภาษีเงินได้
กองทุนไม่มภี าระภาษีเงินได้ เนื่องจากกองทุนได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศไทย
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ประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จา่ ย และสินทรัพย์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
กองทุนจะบันทึกประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อกองทุนมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็ น
ภาระผูกพันทีค่ ่อนข้างแน่ นอนทีม่ ผี ลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทําให้กองทุนต้องชําระหรือชดใช้ตามภาระ
ผูกพันนัน้ และจํานวนทีต่ ้องชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จะถูกรับรูเ้ ป็ น
สินทรัพย์แยกต่างหาก เมือ่ มีปัจจัยสนับสนุ นว่าจะได้รบั คืนแน่นอน
4. ประมาณการทางบัญชีทส่ี าํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงิน ฝ่ ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกีย่ วกับการรับรู้ และการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และ
ข้อสมมติฐานทีจ่ ดั ทําโดยฝ่ ายบริหาร
ประมาณการทางบัญชีทส่ี าํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจมีดงั นี้
1. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ คํานวณตามวิธพี จิ ารณาจากรายได้
(Income Approach) ซึ่งประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปั จจุบนั รวมถึงค่าเช่า
ในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เนื่องจาก
อสังหาริมทรัพย์ อัตราคิดลดทีใ่ ช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปั จจุบนั ในเรือ่ งมูลค่าของเงินและปั จจัยความ
เสีย่ งทีเ่ หมาะสม โดยมีอตั ราคิดลดร้อยละ 10 ต่อปี
2. การด้อยค่าของลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
กองทุ น บันทึก ค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ เพื่อให้ส ะท้อนถึงการด้อยค่าของลูก หนี้ อนั เกิดมาจากการที่ลูก ค้าไม่ มี
ความสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนัน้ เป็ นการประเมินบนพืน้ ฐานเกีย่ วกับประสบการณ์ในอดีต
ของการติดตามทวงถาม ควบคูก่ บั การสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันทีใ่ นรายงาน
5. รายการบัญชีกบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บริษัทที่มอี ํานาจควบคุมกองทุน หรือถูกกองทุน ควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
นอกจากนี้ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทํา
ให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกองทุน บริษทั จัดการ ผูบ้ ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั จัดการ ที่
มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกองทุน
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ความสัมพันธ์ทม่ี กี บั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันมีดงั นี้
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซีบเี อ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น แลนด์ จํากัด
(เดิมชือ่ บริษทั เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั ่น จํากัด)
บริษทั เคพีเอ็น มิวสิค จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น อวอร์ด จํากัด
บริษทั สยาม วิลสัน เลิรน์ นิง่ จํากัด
บริษทั อีสเทิรน์ ควีซนี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น ติวเตอร์รงิ่ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น อะคาเดมี จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จํากัด
บริษทั เพนต้า ซิสเต็มส์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ธนาคาร
ธุรกิจจัดการกองทุนรวม
ธนาคาร
ขายอสังหาริมทรัพย์และ
ให้บริการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั จัดการกองทุน
บริษทั จัดการกองทุน
ผูด้ แู ลผลประโยชน์กองทุน
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มผูถ้ อื หุน้ และ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดียวกัน
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดียวกัน

โรงเรียนสอนดนตรี
บริการด้านบันเทิง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
จําหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่
ทีป่ รึกษาธุรกิจด้านบันเทิง
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนสอนดนตรี
บริการด้านสุขภาพ
บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์

กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดียวกัน
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดียวกัน
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดียวกัน
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดียวกัน
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดียวกัน
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดียวกัน
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดียวกัน
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดียวกัน
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดียวกัน
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดียวกัน

รายการบัญชีทม่ี สี าระสําคัญกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
นโยบาย
การกําหนดราคา
รายได้คา่ เช่า
บริษทั เคพีเอ็น แลนด์ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น มิวสิค จํากัด
บริษทั อีสเทิรน์ ควีซนี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น อวอร์ด จํากัด
บริษทั สยาม วิลสัน เลิรน์ นิง่ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น ติวเตอร์รงิ่ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จํากัด
บริษทั กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
รวม

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

บาท
2559

2558

3,266,836
1,312,765
729,356
679,978
517,392
362,670
186,480
32,970
20,000
7,108,447

3,293,271
1,284,700
808,921
697,872
585,884
395,640
93,240
218,400
1,593,072
8,971,000
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นโยบาย
การกําหนดราคา

บาท
2559

2558

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

2,177,891
871,177
486,237
453,319
344,928
241,780
124,320
21,980
4,721,632

2,195,514
856,467
479,361
465,248
390,589
263,760
62,160
145,600
1,062,048
5,920,747

รายได้คา่ บริการสถานทีจ่ อดรถ
บริษทั เคพีเอ็น มิวสิค จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น แลนด์ จํากัด
บริษทั กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
บริษทั อีสเทิรน์ ควีซนี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น อวอร์ด จํากัด
บริษทั สยาม วิลสัน เลิรน์ นิง่ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็นอะคาเดมี จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น ติวเตอร์รงิ่ จํากัด
บริษทั เพนต้า ซิสเต็มส์ จํากัด
รวม

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

77,250
69,810
62,400
49,834
44,440
37,110
33,460
22,993
15,000
13,350
7,680
433,327

142,617
90,770
180,057
34,230
73,711
61,471
14,130
48,938
36,000
20,100
702,024

รายได้อ่นื
บริษทั เคพีเอ็น แลนด์ จํากัด
บริษทั อีสเทิรน์ ควีซนี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น มิวสิค จํากัด
บริษทั เคพีเอ็นอะคาเดมี จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น ติวเตอร์รงิ่ จํากัด
บริษทั สยาม วิลสัน เลิรน์ นิง่ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น อวอร์ด จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จํากัด
บริษทั กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
รวม

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

413,505
91,170
55,500
50,000
6,450
6,050
3,230
200
626,105

133,030
495
74,920
750
5,250
150
1,085
20,000
40
235,720

รายได้ค่าบริการ
บริษทั เคพีเอ็น แลนด์ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น มิวสิค จํากัด
บริษทั อีสเทิรน์ ควีซนี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น อวอร์ด จํากัด
บริษทั สยาม วิลสัน เลิรน์ นิง่ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น ติวเตอร์รงิ่ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จํากัด
บริษทั กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
รวม
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นโยบาย
การกําหนดราคา
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด

ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ซีบเี อ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
บริษทั ซีบเี อ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด

บาท
2559

2558

ตามอัตราทีก่ าํ หนดไว้ใน
โครงการ

6,031,148

6,043,853

ตามอัตราทีก่ าํ หนดไว้ใน
สัญญา

6,618,296

6,794,500

ตามอัตราทีก่ าํ หนดไว้ใน
สัญญา

603,115

604,385

ตามอัตราทีก่ าํ หนดไว้ใน
สัญญา

703,634

705,116

17,153,117

9,216,571

ตามจํานวนทีจ่ า่ ยจริง

ยอดคงเหลือทีม่ สี าระสําคัญกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
2559
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
บริษทั เคพีเอ็น ติวเตอร์รงิ่ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น อวอร์ด จํากัด
บริษทั เคพีเอ็นอะคาเดมี จํากัด
บริษทั กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น มิวสิค จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น แลนด์ จํากัด
บริษทั อีสเทิรน์ ควีซนี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั สยาม วิลสัน เลิรน์ นิ่ง จํากัด
บริษทั เพนต้า ซิสเต็มส์ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จํากัด
รวม

2558

115,330
97,031
66,000
34,400
11,680
6,480
2,580
1,680
800

1,170
4,170
2,870
9,018
11,750
5,490
5,300
3,410

-

3,280
3,000
49,458

335,981

-
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บาท
2559
ค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์คา้ งจ่าย
บริษทั ซีบเี อ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด
เงินมัดจําการเช่าพืน้ ที่
บริษทั เคพีเอ็น แลนด์ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น มิวสิค จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น อวอร์ด จํากัด
บริษทั อีสเทิรน์ ควีซนี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั สยาม วิลสัน เลิรน์ นิ่ง จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น ติวเตอร์รงิ่ จํากัด
บริษทั กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
บริษทั เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จํากัด
รวม

2558

544,183

566,208

1,361,182
544,486
382,324
329,998
235,296
164,850
90,000
77,700
3,185,836

1,361,182
544,486
382,324
325,701
235,296
164,850
90,000
77,700
3,181,539

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด เป็ น ผู้จดั การกองทุ น คิดค่าธรรมเนี ยมการจัดการเป็ นรายเดือน
คํานวณเป็ นอัตราร้อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนของกองทุนรวม
ตามทีร่ ะบุไว้และต้องไม่เกินกว่าจํานวนค่าตอบแทนรายปี ขนั ้ สูงทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
ค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนในการทําหน้าทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุน ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการทรัพย์สนิ ในอัตราร้อยละ 2.75 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ บวกกับร้อยละ 0.25 ของ
มู ลค่ าสิน ทรัพ ย์ สุ ท ธิ ของกองทุ น ณ วัน ทํ าการสุ ด ท้ ายของเดื อนก่ อน และร้อยละ 2.7 ของผลกํ าไรสุ ท ธิ ของ
อสังหาริมทรัพย์ก่ อนหักรายจ่ายของกองทุ น ทัง้ นี้ ค่ าตอบแทนรวมกันแล้วต้องไม่ เกินร้อยละ 2 ต่ อปี ของมูลค่ า
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันทําการสุดท้ายของเดือนก่อน และต้องไม่เกินกว่าจํานวนค่าตอบแทนรายปี ขนั ้ สูงทีก่ ําหนด
ไว้ในหนังสือชีช้ วน
(2) ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการกับผู้เช่าเดิมต่อสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการที่กองทุนจะได้รบั จํานวน
0.5 เดือนต่อราย ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อายุของสัญญาเช่า
(3) ค่าธรรมเนีย มในการดําเนิ นการกับผู้เช่ารายใหม่ทําสัญ ญาเช่าเท่ากับ ค่าเช่าและค่าบริการที่ก องทุ น จะได้รบั
จํานวน 1 เดือนต่อราย ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อายุของสัญญาเช่า
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ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เป็ น ผู้ดูแลผลประโยชน์ สิน ทรัพ ย์และบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของกองทุ นรวม
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ คํานวณเป็ นอัตราร้อยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันทําการสุดท้าย
ของแต่ละเดือนของกองทุนรวมและต้องไม่เกินกว่าจํานวนค่าตอบแทนรายปี ขนั ้ สูงทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน คํานวณเป็ นอัตราร้อยละ
0.035 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนของแต่ละเดือนของกองทุนรวมและต้องไม่
เกินกว่าจํานวนค่าตอบแทนรายปี ขนั ้ สูงทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทุนได้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อที่ดนิ พร้อมอาคาร เครื่องตกแต่งและติดตัง้ รวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้อง
ของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,795 ล้านบาทจาก บริษทั ซีบเี อ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่
22 เมษายน 2556
รายการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีดงั นี้
บาท

มูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการประเมินราคาในระหว่างปี
มูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

2558

1,853,100,000

1,807,000,000

(19,100,000)
1,834,000,000

46,100,000
1,853,100,000

กองทุ นแสดงมูลค่าเงินลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมิน โดยผู้ประเมิน ราคาอิสระ โดยใช้วิธี
ประเมิน ค่ าทรัพ ย์สิน ตามวิธีรายได้ (Income approach) จากการประมาณการกระแสเงิน สดคิด ลดของค่ าเช่ าจาก
สัญญาเช่าในปั จจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอี ยู่ในปั จจุบนั สุทธิจากกระแสเงินสดจ่าย
ต่างๆทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 10 ต่อปี ( 2558 : ร้อยละ 10 ต่อปี ) และ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 6.50 ต่อปี ( 2558 : ร้อยละ 7.00 ต่อปี )
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การวิเคราะห์ค วามอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
บาท
2559
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
0.5

การเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติฐาน

2558
ลดลงร้อยละ
0.5

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
0.5

ลดลงร้อยละ
0.5

อัต ราคิ ด ลด
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม

(75,000,000)

81,000,000

(73,400,000)

77,600,000

อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม

(59,000,000)

70,000,000

(52,700,000)

60,800,000

อัต ราการเติ บโตของรายได้ค ่า เช่า ทุกๆ 3 ปี
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม

29,000,000

(27,000,000)

19,900,000

(19,600,000)

7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บาท

เงินลงทุนในพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
รวม

ราคาทุนตัด
จําหน่าย

2559
ขาดทุนทีย่ งั ไม่
เกิดขึน้ จากการ
เปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

มูลค่ายุตธิ รรม

7,002,225
5,043,585
12,045,810

(2,251)
(2,964)
(5,215)

6,999,974
5,040,621
12,040,595

ราคาทุนตัด
จําหน่าย

-

2558
ขาดทุนทีย่ งั ไม่
เกิดขึน้ จากการ
เปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

มูลค่ายุตธิ รรม

-

-

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2559
อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละ)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตแ้ี บงก์ จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
รวม

0.375
0.125

บาท
2,246
45,073,796
39,540,969
84,617,011

2558
อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละ)
1.200
0.375
0.125

บาท
2,246
514,901
13,198,964
64,154,155
77,870,266
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9. ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ – สุทธิ
บาท

ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2559

2558

3,718,918
(2,276,870)
1,442,048

1,538,950
1,538,950

10. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ในกรณีทก่ี องทุนรวมมีกําไรตามเกณฑ์ทส่ี ามารถจ่ายเงินปั นผลได้ กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ในกรณีทก่ี องทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่
น้ อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ไี ม่รวมกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการ
สอบทานการประเมิ น ค่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ ห รือ รวมทัง้ ปรับ ปรุ ง ด้ ว ยรายการอื่น ตามแนวทางที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
2) ในกรณีท่กี องทุนมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจาก
กําไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเก็บไว้เพิม่ ขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชีทม่ี กี าร
จ่ายเงินปั นผลนัน้
รายละเอียดเงินปั นผลสําหรับปี 2559 มีดงั ต่อไปนี้
บาท
ผลการดําเนินงานสําหรับงวด
ก)
ข)
ค)
ง)

1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
1 มกราคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559
1 เมษายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559
1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559

จํานวนหน่วย
180,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000

เงินปั นผล
ต่อหน่ วย
0.1260
0.1200
0.1150
0.1000

เงินปั นผลจ่าย
22,680,000
21,600,000
20,700,000
18,000,000
82,980,000
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รายละเอียดเงินปั นผลสําหรับปี 2558 มีดงั ต่อไปนี้
บาท
ผลการดําเนินงานสําหรับงวด
ก)
ข)
ค)
ง)

1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557
1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558
1 เมษายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558
1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558

จํานวนหน่วย
180,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000

เงินปั นผล
ต่อหน่ วย

เงินปั นผลจ่าย

0.1620
0.1590
0.1400
0.1200

29,160,000
28,620,000
25,200,000
21,600,000
104,580,000

11. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษีโรงเรือนที่ดนิ
ค่าเบีย้ ประกันภัย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสาธารณู ปโภค และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการ
ดําเนินงานของกองทุน
12. ส่วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกองทุนที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุด ด้านการ
ดําเนิ น งานได้รบั และสอบทานอย่า งสมํ่าเสมอเพื่อ ใช้ในการตัด สิน ใจในการจัด สรรทรัพ ยากรให้ก ับ ส่ว นงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
กองทุนรวมดําเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้ลงทุนไปและดําเนินธุรกิจในส่วน
งานหลักทางภูมศิ าสตร์เดียว คือ ประเทศไทย
13. เครือ่ งมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสีย่ งทางด้านการเงิน
กองทุนไม่มนี โยบายการออกเครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพือ่ การเก็งกําไรหรือการค้า
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ในตลาด อันจะมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้
ในปี ปัจจุบนั และในอนาคตสําหรับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของกองทุน
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ความเสีย่ งจากสินเชือ่
ความเสีย่ งทางด้านสินเชื่อ คือความเสีย่ งทีล่ กู ค้าหรือคู่สญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กองทุนรวมตามเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้
เมือ่ ครบกําหนดกองทุนรวมไม่มกี ารกระจุกตัวของความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ เนื่องจากกองทุนรวมมีลกู ค้า
จํานวนมากและอยู่ในกลุ่ม ธุรกิจที่ต่ างกัน นอกจากนี้ กองทุ น รวมมีการกําหนดให้มีการเรียกเก็บเงิน มัดจําค่าเช่ า
ล่ ว งหน้ า จากลู ก ค้ า ของกองทุ น รวม เพื่ อ เป็ นประกัน ในกรณี ท่ี ก องทุ น รวมไม่ ส ามารถเก็ บ ค่ า เช่ า ได้ ผู้ จ ัด การ
อสังหาริมทรัพย์เชือ่ ว่า กองทุนรวมไม่มคี วามเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ
14. การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มู ล ค่ า ยุ ติธ รรม หมายถึง ราคาที่ได้ รบั จากการขายสิน ทรัพ ย์ห รือ จะจ่ า ยเพื่ อ โอนหนี้ สิน ในรายการที่เกิด ขึ้น ใน
สถานการ์ณปกติระหว่างผูร้ ว่ มตลาด ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
สินทรัพย์วดั มูลค่ายุตธิ รรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกําหนดลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมเป็ น 3 ระดับตามประเภท
ของข้อมูลทีน่ ํามาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 2
• ข้อมูลระดับ 3

เป็ นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกัน
เป็ นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยูใ่ นระดับ 1 ทีส่ ามารถสังเกต
ได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นัน้
เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ซง่ึ นํามาใช้กบั สินทรัพย์หรือหนี้สนิ นัน้

สินทรัพย์ทว่ี ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ข้อมูลระดับที่ 1
สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม

-

31 ธันวาคม 2559
ข้อมูลระดับที่ 3
ข้อมูลระดับที่ 2
12,040,595
12,040,595

1,834,000,000
1,834,000,000

รวม
1,834,000,000
12,040,595
1,846,040,595
(หน่วย : บาท)

ข้อมูลระดับที่ 1
สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
รวม

-

31 ธันวาคม 2558
ข้อมูลระดับที่ 3
ข้อมูลระดับที่ 2
-

1,853,100,000
1,853,100,000

รวม
1,853,100,000
1,853,100,000
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15. การจัดการความเสีย่ งในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมในการบริหารทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนนัน้ เพือ่ ดํารงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ทม่ี สี ่วนได้เสียอื่น และ
เพือ่ ดํารงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดต้นทุนทางการเงินของทุน
16. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะอนุ กรรมการพิจารณาการลงทุน ได้มมี ติเห็นชอบอนุ มุตจิ ่ายเงินปั นผล
จากกํ า ไรสุ ท ธิสํา หรับ ผลการดํ า เนิ น งานตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 ตุ ล าคม 2559 ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ในอัต ราร้อ ยละ
0.1000 บาทต่อหน่วย เป็ นเงินปั นผลรวมทัง้ สิน้ จํานวน 18,000,000 บาท
17. การอนุ มตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รบั การอนุ มตั โิ ดยกรรมการผูม้ อี ํานาจของบริษทั จัดการเมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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