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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 
1. ขอ้มลูทัว่ไป 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร
กําหนดอายุโครงการ บรหิารงานโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จํากัด (“บรษิัทจดัการ”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรพัย์และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหร้บัซือ้ขายเป็นตน้ไป 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มณรงคเ์ดชเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถอืหน่วยลงทนุรอ้ยละ 27.44 
 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 
 

2.1  เกณฑใ์นการถอืปฏบิตั ิ
 

งบการเงนิน้ีได้จดัทาํขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทยตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ.2547 และตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 นอกจากน้ี งบการเงนิได้จดัทําขึ้นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่
กาํหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 เรือ่ง “การบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน”การ
แปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นตอ้งใหส้อดคลอ้งกบังบการเงนิทีจ่ดัทาํขึน้เป็นภาษาไทย 

 
งบการเงนิน้ีไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นเป็นการเฉพาะ 
 

2.2  มาตรฐานการบญัชใีหม ่
 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริม่ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2559 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

 
สภาวชิาชีพบญัชีได้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื่นๆ ซึ่งมีผลบงัคบัสําหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนไดป้ระเมนิในเบือ้งตน้ถงึผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้ต่องบการเงนิจากการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่เหล่าน้ี  
ซึง่คาดวา่ไมม่ผีลกระทบทีม่สีาระสาํคญัต่องบการเงนิในงวดทีถ่อืปฏบิตั ิ  
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3. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดประกอบดว้ย บญัชเีงนิฝากออมทรพัยแ์ละเงนิฝากกระแสรายวนั 
 
รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
รายไดค้่าเช่าและบรกิารรายไดอ้ื่นและดอกเบีย้รบับนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 
คา่ใชจ่้ายบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 
เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แสดงดว้ยราคายุตธิรรมโดยไม่คดิค่าเสือ่มราคา โดยใช้ราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิราคา
อสิระทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งการประเมนิราคาจะทําเมื่อ
สถานการณ์เศรษฐกจิเปลีย่นแปลง แต่อยา่งน้อยจะจดัใหม้กีารประเมนิราคาทุก 2 ปี นบัตัง้แต่วนัทีม่กีารประเมนิราคา 
 
กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนถอืเป็นรายการกาํไรหรอืขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์
เงนิลงทุนในตราสารหน้ีในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงนิลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรบัแสดงตามมูลค่า
ยุตธิรรมโดยใชร้าคาทีค่ํานวณจากอตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายครัง้ล่าสุดของเงนิลงทุนในสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย 
 
กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ถือเป็นรายการกําไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นในงบกําไร
ขาดทุน  
 
กองทุนบรษิทัใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงนิลงทุน 
 
ลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 

 
ลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิารรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจํานวนเงนิทีเ่หลอือยู่
หกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู หมายถงึ 
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ร ับจากลูกหน้ีค่าเช่า  
หน้ีสญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วใ้นกาํไรหรอืขาดทุนโดยถอืเป็นสว่นหน่ึงของคา่ใชจ้า่ยของกองทุน 
 
ภาษเีงนิได ้
กองทุนไมม่ภีาระภาษเีงนิได ้เน่ืองจากกองทุนไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย 
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ประมาณการหน้ีสนิและคา่ใชจ้า่ย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
กองทุนจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงนิ เมื่อกองทุนมภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็น
ภาระผูกพนัทีค่่อนขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึ่งอาจทําใหก้องทุนตอ้งชําระหรอืชดใชต้ามภาระ
ผกูพนันัน้ และจาํนวนทีต่้องชดใชด้งักลา่วสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้จะถกูรบัรูเ้ป็น
สนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมือ่มปัีจจยัสนบัสนุนวา่จะไดร้บัคนืแน่นอน 
 

4. ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 
 
ในการจดัทาํงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และการวดัมลูค่า
ของสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และ
ขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร 
 
ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจมดีงัน้ี 
 
1.    เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์
 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ คํานวณตามวธิพีจิารณาจากรายได ้
(Income Approach) ซึ่งประมาณการจากกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่า
ในอนาคตภายใตเ้งื่อนไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนัสุทธจิากกระแสเงนิสดจา่ยต่างๆทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เนื่องจาก
อสงัหารมิทรพัย ์อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรือ่งมลูค่าของเงนิและปัจจยัความ
เสีย่งทีเ่หมาะสม โดยมอีตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี 
 

2.    การดอ้ยคา่ของลกูหน้ีจากการใหเ้ชา่และบรกิาร 
 

กองทุนบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหน้ีอนัเกิดมาจากการที่ลูกค้าไม่มี
ความสามารถในการชําระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูนัน้เป็นการประเมนิบนพืน้ฐานเกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตี
ของการตดิตามทวงถาม ควบคูก่บัการสอบทานอายุของลกูหน้ีคงเหลอื ณ วนัทีใ่นรายงาน 
 

5. รายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุน หมายถงึ บรษิัทที่มอีํานาจควบคุมกองทุน หรอืถูกกองทุน ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากน้ี บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึ่งทํา
ใหม้อีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัจดัการ ที่
มอีาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกองทุน 
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ความสมัพนัธท์ีม่กีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

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

ใหบ้รกิาร  
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มผูถ้อืหุน้และ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 

บรษิทั เคพเีอน็ แลนด ์จาํกดั 
(เดมิชือ่ บรษิทั เคพเีอน็ กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ จาํกดั) 

 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 

กลุม่ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 

บรษิทั เคพเีอน็ มวิสคิ จาํกดั  โรงเรยีนสอนดนตร ี  กลุม่ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั  บรกิารดา้นบนัเทงิ  กลุม่ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์นิง่ จาํกดั  พฒันาศกัยภาพของบุคลากร  กลุม่ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั  จาํหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่  กลุม่ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั  ทีป่รกึษาธรุกจิดา้นบนัเทงิ  กลุม่ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั  โรงเรยีนการศกึษาพเิศษ  กลุม่ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ ไชนสี อะคาเดม ีจาํกดั  โรงเรยีนการศกึษาพเิศษ  กลุม่ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ อะคาเดม ีจาํกดั  โรงเรยีนสอนดนตร ี  กลุม่ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จาํกดั  บรกิารดา้นสุขภาพ  กลุม่ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 
บรษิทั เพนตา้ ซสิเตม็ส ์จาํกดั  บรกิารดา้นระบบคอมพวิเตอร ์  กลุม่ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 

 
รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 
 นโยบาย  บาท 
 การกาํหนดราคา  2559  2558 
รายไดค้า่เชา่      
บรษิทั เคพเีอน็ แลนด ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  3,266,836  3,293,271 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั ราคาตามสญัญา  1,312,765  1,284,700 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  729,356  808,921 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั ราคาตามสญัญา  679,978  697,872 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั ราคาตามสญัญา  517,392  585,884 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  362,670  395,640 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  186,480  93,240 
บรษิทั เคพเีอน็ อะคาเดมี ่จาํกดั ราคาตามสญัญา  32,970  218,400 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  20,000  1,593,072 

รวม   7,108,447  8,971,000 
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 นโยบาย  บาท 
 การกาํหนดราคา  2559  2558 
รายไดค้่าบรกิาร      
บรษิทั เคพเีอน็ แลนด ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  2,177,891  2,195,514 
บรษิทั เคพเีอน็ มวิสคิ จาํกดั ราคาตามสญัญา  871,177  856,467 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  486,237  479,361 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั ราคาตามสญัญา  453,319  465,248 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั ราคาตามสญัญา  344,928  390,589 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  241,780  263,760 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  124,320  62,160 
บรษิทั เคพเีอน็ อะคาเดมี ่จาํกดั ราคาตามสญัญา  21,980  145,600 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามสญัญา                -  1,062,048 

รวม   4,721,632  5,920,747 
      
รายไดค้า่บรกิารสถานทีจ่อดรถ      
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั ราคาตามสญัญา  77,250  142,617 
บรษิทั เคพเีอน็ แลนด ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  69,810  90,770 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  62,400  180,057 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  49,834  34,230 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั ราคาตามสญัญา  44,440  73,711 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั ราคาตามสญัญา  37,110  61,471 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  33,460  14,130 
บรษิทั เคพเีอน็อะคาเดม ีจาํกดั ราคาตามสญัญา  22,993  48,938 
บรษิทั เคพเีอน็ ไชนสี อะคาเดม ีจาํกดั ราคาตามสญัญา  15,000  36,000 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  13,350  20,100 
บรษิทั เพนตา้ ซสิเตม็ส ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  7,680                - 

รวม   433,327  702,024 
      
รายไดอ้ื่น      
บรษิทั เคพเีอน็ แลนด ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  413,505  133,030 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั ราคาตามสญัญา  91,170  495 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั ราคาตามสญัญา  55,500  74,920 
บรษิทั เคพเีอน็อะคาเดม ีจาํกดั ราคาตามสญัญา  50,000  750 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั ราคาตามสญัญา  6,450  5,250 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั ราคาตามสญัญา  6,050  150 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั ราคาตามสญัญา  3,230  1,085 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จาํกดั ราคาตามสญัญา  200  20,000 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามสญัญา             -  40 

รวม   626,105  235,720 
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 นโยบาย  บาท 
 การกาํหนดราคา  2559  2558 
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน      
บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จาํกดั 

 
ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้น

โครงการ  
 

  6,031,148 
  

       6,043,853 
      

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์      
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้น

สญัญา  
 

6,618,296 
  

6,794,500 
      
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์      
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้น

สญัญา  603,115 
 

604,385 
      
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน      
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้น

สญัญา  703,634 
 

705,116 
      

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน      
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ตามจาํนวนทีจ่า่ยจรงิ  17,153,117  9,216,571 

 
ยอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 
 
 บาท 
 2559  2558 
ลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร    
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั 115,330  1,170 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั 97,031  4,170 
บรษิทั เคพเีอน็อะคาเดม ีจาํกดั 66,000  2,870 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั 34,400  9,018 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั 11,680  11,750 
บรษิทั เคพเีอน็ แลนด ์จาํกดั 6,480  5,490 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั 2,580  5,300 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั 1,680  3,410 
บรษิทั เพนตา้ ซสิเตม็ส ์จาํกดั 800                   - 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จาํกดั                 -  3,280 

บรษิทั เคพเีอน็ ไชนีส อะคาเดม ีจาํกดั                         -  3,000 
รวม 335,981  49,458 
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 บาท 
 2559  2558 
คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจา่ย    
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 544,183  566,208 

    
เงนิมดัจาํการเช่าพืน้ที ่    
บรษิทั เคพเีอน็ แลนด ์จาํกดั 1,361,182  1,361,182 
บรษิทั เคพเีอน็  มวิสคิ จาํกดั 544,486  544,486 
บรษิทั เคพเีอน็ อวอรด์ จาํกดั 382,324  382,324 
บรษิทั อสีเทริน์ควซีนี (ประเทศไทย) จาํกดั 329,998  325,701 
บรษิทั สยาม วลิสนั เลริน์น่ิง จาํกดั 235,296  235,296 
บรษิทั เคพเีอน็ ตวิเตอรร์ิง่ จาํกดั 164,850  164,850 
บรษิทั กทัส ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั 90,000  90,000 
บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จาํกดั 77,700  77,700 

รวม 3,185,836  3,181,539 
 

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน 
  

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จํากัด เป็นผู้จดัการกองทุน คิดค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดือน 
คํานวณเป็นอตัรารอ้ยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัทําการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวม
ตามทีร่ะบุไวแ้ละตอ้งไมเ่กนิกวา่จาํนวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

 
คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการทาํหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ซึง่สรปุไดด้งัน้ี  
 
(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการทรพัย์สนิในอตัราร้อยละ 2.75 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร บวกกบัรอ้ยละ 0.25 ของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ณ วันทําการสุดท้ายของเดือนก่อน และร้อยละ 2.7 ของผลกําไรสุทธิของ
อสงัหารมิทรพัย์ก่อนหกัรายจ่ายของกองทุน ทัง้น้ีค่าตอบแทนรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีของมูลค่า
สนิทรพัยสุ์ทธ ิณ วนัทําการสุดทา้ยของเดอืนก่อน และตอ้งไม่เกนิกว่าจํานวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ําหนด
ไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

 
(2) ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการกบัผู้เช่าเดมิต่อสญัญาเช่าเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทุนจะไดร้บัจํานวน 

0.5 เดอืนต่อราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายุของสญัญาเชา่ 
 

(3) ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการกับผู้เช่ารายใหม่ทําสญัญาเช่าเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทุนจะได้รบั
จาํนวน 1 เดอืนต่อราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายุของสญัญาเชา่ 
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คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สนิทรพัย์และบญัชีเงนิฝากธนาคารของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ คํานวณเป็นอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัยสุ์ทธ ิณ วนัทําการสุดทา้ย
ของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและตอ้งไมเ่กนิกวา่จาํนวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่าํหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน  

 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน คํานวณเป็นอตัรารอ้ยละ 
0.035 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัทําการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและต้องไม่
เกนิกว่าจาํนวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน  

 
6. เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

 
กองทุนได้ลงทุนอสงัหารมิทรพัย์โดยการซื้อที่ดนิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบที่เกี่ยวขอ้ง
ของอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,795 ลา้นบาทจาก บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จํากดั เมื่อวนัที ่
22 เมษายน 2556 
 
รายการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์มดีงันี้ 
 
 บาท 
 2559  2558 
    
มลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัที ่1 มกราคม 1,853,100,000  1,807,000,000 
กาํไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน     
กาํไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิราคาในระหวา่งปี  (19,100,000)  46,100,000 

มลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 1,834,000,000  1,853,100,000 
 
กองทุนแสดงมูลค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี
ประเมินค่าทรพัย์สินตามวิธีรายได้ (Income approach) จากการประมาณการกระแสเงนิสดคิดลดของค่าเช่าจาก
สญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนั สุทธจิากกระแสเงนิสดจ่าย
ต่างๆทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี ( 2558 : รอ้ยละ 10 ต่อปี) และ
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนรอ้ยละ 6.50 ต่อปี ( 2558 : รอ้ยละ 7.00 ต่อปี)  
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลกัในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์               
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 
 บาท 
 2559  2558 

การเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิาน 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

0.5 
 ลดลงรอ้ยละ 

0.5  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

0.5 
 ลดลงรอ้ยละ 

0.5 
 
อตัราคิดลด  

   
  

  

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม (75,000,000)  81,000,000  (73,400,000)  77,600,000 
        
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน        
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม (59,000,000)  70,000,000  (52,700,000)  60,800,000 
        
อตัราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าทุกๆ  3 ปี        
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม 29,000,000  (27,000,000)  19,900,000  (19,600,000) 

 
7. เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์
 

 บาท 
 2559  2558 

 

 
 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย 

 ขาดทนุทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูคา่เงนิลงทนุ 

  
 
 

มลูคา่ยตุธิรรม 

  
 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย 

 ขาดทนุทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูคา่เงนิลงทนุ 

  
 
 

มลูคา่ยตุธิรรม 
            
เงนิลงทุนในพนัธบตัร            

ธนาคารแห่งประเทศไทย 7,002,225  (2,251)  6,999,974  -  -  - 
เงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล 5,043,585  (2,964)  5,040,621  -  -  - 
รวม 12,045,810  (5,215)  12,040,595  -  -  - 

 
8. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

 2559 2558 
 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
     
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - 2,246 - 2,246 
ธนาคารซติีแ้บงก ์จาํกดั - - 1.200 514,901 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 0.375 45,073,796 0.375 13,198,964 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 0.125 39,540,969 0.125 64,154,155 

รวม  84,617,011  77,870,266 
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9. ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร – สุทธ ิ
 

 บาท 
 2559  2558 
    
ลกูหน้ีจากการใหเ้ชา่และบรกิาร 3,718,918  1,538,950 
หกั คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (2,276,870)  - 
สทุธ ิ 1,442,048  1,538,950 

 
10. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

 
ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีําไรตามเกณฑท์ีส่ามารถจ่ายเงนิปันผลได ้กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เกนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีําไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของกําไรสุทธทิี่ไม่รวมกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมนิค่าหรอืการ
สอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือรวมทัง้ปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  

 
2) ในกรณีที่กองทุนมกํีาไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิัทจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนจาก

กาํไรสะสมดงักลา่วดว้ยกไ็ด ้
 
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเกบ็ไวเ้พิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีาร
จา่ยเงนิปันผลนัน้ 
 
รายละเอยีดเงนิปันผลสาํหรบัปี 2559 มดีงัต่อไปน้ี 
 
   บาท 
   เงนิปันผล  
 ผลการดําเนินงานสาํหรบังวด จาํนวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจ่าย 

     
ก) 1 ตุลาคม 2558 ถงึ 31 ธนัวาคม 2558 180,000,000      0.1260 22,680,000 
ข) 1 มกราคม 2559 ถงึ 31 มนีาคม 2559 180,000,000  0.1200 21,600,000 
ค) 1 เมษายน 2559 ถงึ 30 มถุินายน 2559 180,000,000      0.1150 20,700,000 
ง) 1 กรกฎาคม 2559 ถงึ 30 กนัยายน 2559 180,000,000  0.1000 18,000,000 

    82,980,000 
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รายละเอยีดเงนิปันผลสาํหรบัปี 2558 มดีงัต่อไปน้ี 
 
   บาท 
   เงนิปันผล  
 ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด จาํนวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจา่ย 

     
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 

 
11. คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
 
 ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้โดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษีโรงเรอืนที่ดนิ 

ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
ดาํเนินงานของกองทนุ 

 
12. สว่นงานดาํเนินงาน 

 
ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของกองทุนที่ผู้มีอํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 
 
กองทุนรวมดําเนินงานในสว่นงานทางธุรกจิเดยีว คอืการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดล้งทุนไปและดําเนินธุรกจิในส่วน
งานหลกัทางภมูศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  
 

13. เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเสีย่งทางดา้นการเงนิ 
กองทุนไมม่นีโยบายการออกเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็กาํไรหรอืการคา้ 
 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด อนัจะมผีลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้
ในปีปัจจุบนั และในอนาคตสาํหรบัเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนของกองทนุ 
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ความเสีย่งจากสนิเชือ่ 
ความเสีย่งทางดา้นสนิเชื่อ คอืความเสีย่งทีล่กูคา้หรอืคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กองทุนรวมตามเงือ่นไขทีต่กลงไว้
เมือ่ครบกําหนดกองทุนรวมไม่มกีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่แก่ลกูหน้ี เน่ืองจากกองทุนรวมมลีกูคา้
จํานวนมากและอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกัน นอกจากน้ี กองทุนรวมมีการกําหนดให้มีการเรยีกเก็บเงนิมดัจําค่าเช่า
ล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวม เพื่อเป็นประกันในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ผู้จ ัดการ
อสงัหารมิทรพัยเ์ชือ่วา่ กองทุนรวมไม่มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

 
14. การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดขึ้นใน        
สถานการณ์ปกตริะหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 

 
สนิทรพัยว์ดัมูลค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยกําหนดลาํดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการประเมนิมูลคา่ ดงัน้ี 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรงุ) ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งสาํหรบัสนิทรพัย ์

   หรอืหนี้สนิอยา่งเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกต 

   ไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม สาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดซ้ึง่นํามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2559 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ -  -  1,834,000,000  1,834,000,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ -  12,040,595  -  12,040,595 

รวม -  12,040,595  1,834,000,000  1,846,040,595 
        

 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2558 

 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 
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15. การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกองทุนรวมในการบรหิารทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ เพือ่ดาํรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดําเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองของกองทุนรวมเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และ
เพือ่ดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทนุทางการเงนิของทนุ 

 
16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุน ได้มมีตเิหน็ชอบอนุมุตจิ่ายเงนิปันผล
จากกําไรสุทธิสําหรบัผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราร้อยละ 
0.1000 บาทต่อหน่วย เป็นเงนิปันผลรวมทัง้สิน้จาํนวน 18,000,000 บาท  
 

17. การอนุมตังิบการเงนิ 
 
งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัโิดยกรรมการผูม้อีํานาจของบรษิทัจดัการเมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2560 


