
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เสนอ  ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
  

ความเหน็ 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ยงบดุลและ
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
สนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญั ส าหรบัปีสิ้นสุดวันเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิดงักล่าวขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงสินทรพัย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน                    
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์เคพเีอน็ โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระ
จากกองทุนตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัช ีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ                 
ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม
เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 



 
 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอื เรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ 
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก
ต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่าน้ี 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 
การวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 
ณ  วั น ที่  31 ธั น ว า ค ม  2560 เ งิ น ล ง ทุ น ใ น
อสงัหาริมทรพัย์ของกองทุน ซึ่งแสดงตามมูลค่า
ยุตธิรรมจ านวน 1,832 ลา้นบาท และรบัรูข้าดทุนที่
ย ังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจ านวน 2 ล้านบาทที่
แ ส ด ง ใ น ง บก า ไ ร ข า ดทุ น  ส า ห รับ ปี สิ้ น สุ ด                
วนัเดยีวกนั 
 
มลูค่ายุตธิรรมประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ใชเ้กณฑ์
วธิพีจิารณาจากรายได้ ซึ่งประมาณจากกระแสเงนิ
สดคิดลดของค่าเช่าในปัจจุบัน รวมถึงค่าเช่าใน
อนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนั 
ผู้จดัการกองทุนต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคญั และข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่รวมถงึ 

• อตัราการเตบิโตของคา่เชา่ 
• อตัราโครงสรา้งเงนิทุน และ 
• อตัราคดิลด 
 
ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคญั ขอ้สมมติฐาน และ
การใช้ดุลยพนิิจ และขอ้ 6 ส าหรบัรายละเอยีดของ
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 
 

 
 
 
- สอบถามผู้จดัการกองทุน และผู้ประเมินอิสระ 

เพื่อท าความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิานที่ใช้
ในการวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

- ประเมนิ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ 
และความเป็นกลางของบริษัทผู้ประเมินราคา 
และตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูป้ระเมนิราคา 

- ประเมนิขอ้สมมตฐิานและตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการ
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
โดยทดสอบขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณต่างๆ ดงัน้ี 
• อตัราการเตบิโตของค่าเช่า และอตัราการ

ใหเ้ชา่พืน้ที ่
• กระแสเงนิสดสุทธทิีจ่ะไดร้บัในอนาคต ซึ่ง

ประมาณการจากรายไดค้่าเช่าและรายได้
อื่น และคา่ใชจ้า่ย 

• อตัราคดิลด 
• ทดสอบการค านวณมลูค่ายุตธิรรมของเงนิ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
• พจิารณาปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวและความเป็นไปได้ของ
รายการดงักล่าว 

 

 

 



 
 

ขอ้มลูอื่น  
 
บรษิทัจดัการกองทุน เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึ่งรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้  ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูก
จดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
  
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่าน และพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมี
ความขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่
ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบับรษิทัจดัการกองทุนเพื่อใหด้ าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 

ความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการกองทุนต่องบการเงนิ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่บรษิทัจดัการกองทุนพจิารณา
ว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่
วา่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจัดท างบการเงิน บริษัทจัดการกองทุนรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง ในกรณีที่มเีรื่อง
ดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่บรษิทัจดัการกองทุนมคีวามตัง้ใจที่
จะเลกิกองทุน หรอืหยดุด าเนินงาน หรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงนิโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บการเงนิเหลา่น้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ การสงัเกตและตัง้ขอ้สงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไมว่า่จะ

เกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็
ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะ
สงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน 

• การประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่บรษิทัจดัการกองทุนใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยบรษิทัจดัการกองทุน 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของบรษิทัจดัการ
กองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า โดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่
เกีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไมเ่พยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถงึวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

• ประเมนิการน าเสนอโครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่  

 
 
 
 



 
 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบับรษิทัจดัการกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่บรษิทัจดัการกองทุนวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกบับรษิัทจดัการกองทุนเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ขา้พเจา้ เชื่อวา่มเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่
ขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับบริษัทจดัการกองทุน ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอื
ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
สว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
 
 
นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6624 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรงุเทพมหานคร 
28 กุมภาพนัธ ์2561 



งบดลุ

หมายเหต ุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
สินทรพัย ์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม
    (ราคาทุน 2560 และ 2559  : 1,795 ลา้นบาท) 6, 14 1,832,000,000     1,834,000,000     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม
    (ราคาทุน 2560 : 24,858,643 บาท
     2559 : 12,045,810 บาท) 7, 14 24,859,919         12,040,595         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 83,596,493         84,617,011         
ลกูหน้ีจากการใหเ้ช่าและบรกิาร - สทุธิ 5, 9 7,304,926           1,442,048           
สนิทรพัยอ์ืน่ 940,918             554,285             

รวมสินทรพัย ์ 1,948,702,256     1,932,653,939     

หน้ีสิน
เจา้หน้ีการคา้ 3,164,412           2,650,040           
คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย 5 891,667             544,183             
รายไดร้บัล่วงหน้า . 3,835,098           2,989,848           
เงนิมดัจาํการเช่าพืน้ที่ 5 27,539,341         27,757,723         
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 13,566,524         10,682,204         
หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่ 1,823,606           1,551,187           

รวมหน้ีสิน 50,820,648         46,175,185         

สินทรพัยส์ทุธิ 1,897,881,608     1,886,478,754     

สินทรพัยส์ทุธิ

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (มลูคา่หน่วยละ 10.00 บาท 
      จาํนวนหน่วยลงทุน 180,000,000 หน่วย) 1,800,000,000     1,800,000,000     
กาํไรสะสม 97,881,608         86,478,754         
สินทรพัยส์ทุธิ 1,897,881,608     1,886,478,754     

สนิทรพัยส์ทุธ ิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 10.5437 10.4804

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 1

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

บาท



กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

อตัราส่วน ราคาทนุ ราคายตุิธรรม อตัราส่วน ราคาทนุ ราคายตุิธรรม
(ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท)

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์
อาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร์
ตัง้อยู ่เลขที ่719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
        เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร
- กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จํานวน 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       

รวมเงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ 98.66      1,795,000,000 1,832,000,000  99.35      1,795,000,000 1,834,000,000 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18607A)

งวดที ่2/364/60 
ครบกําหนดวนัที ่7 มถิุนายน 2561 1.34       24,858,643     24,859,919      -         -                -                

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT178A)
รุ่นที ่2/2ปี/2558 ชนิดมดีอกเบีย้
ครบกําหนดวนัที ่24 สงิหาคม 2560 -         -                -                0.38       7,002,225       6,999,974       

พนัธบตัรรฐับาลเพื่อการปรบัโครงสรา้งหน้ี (LB176A)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครัง้ที ่2 ชนิดมดีอกเบีย้
ครบกําหนดวนัที ่16 มถิุนายน 2560 -         -                -                0.27       5,043,585       5,040,621       

รวมเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 1.34       24,858,643     24,859,919      0.65       12,045,810 12,040,595     

รวมเงินลงทนุ 100.00    1,819,858,643 1,856,859,919  100.00    1,807,045,810 1,846,040,595 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 2

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559



กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็
งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

หมายเหต ุ 2560 2559
รายได้จากการลงทนุ

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 5 148,975,201       153,704,233       
ดอกเบีย้รบั 305,932             176,635             
รายไดอ้ืน่ 120,025             -                    

รวมรายได้ 149,401,158       153,880,868       

ค่าใช้จ่าย
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5 5,957,124           6,031,148           
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 5 10,536,667         6,618,296           
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 595,712             603,115             
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 5 694,998             703,634             
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 5, 11 38,090,752         41,057,476         
คา่ใชจ้่ายอืน่ 929,542             853,875             

รวมค่าใช้จ่าย 56,804,795         55,867,544         

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 92,596,363         98,013,324         

รายการกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ
กาํไรทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 5,215                 -                    
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 6 (1,998,724)          (19,105,215)        

รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (1,993,509)          (19,105,215)        

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 90,602,854         78,908,109         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 3

บาท



กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

หมายเหต ุ 2560 2559

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน
   ในระหว่างปี

รายไดส้ทุธจิากการลงทุน 92,596,363         98,013,324         
กาํไรทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 5,215                 -                    
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (1,998,724)          (19,105,215)        

การเพ่ิมขึ้นสทุธิของสินทรพัยส์ทุธิที่เกิดจากการดาํเนินงาน 90,602,854         78,908,109         
จ่ายเงนิปันผล 9 (79,200,000)        (82,980,000)        
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างปี 11,402,854         (4,071,891)          
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัต้นปี 1,886,478,754     1,890,550,645     
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัสิ้นปี 1,897,881,608     1,886,478,754     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 4                       

บาท



กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็
งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 90,602,854         78,908,109         
ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน
    ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,998,724           19,105,215         
ซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (48,818,048)        (15,895,810)        
ขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 36,000,000         3,850,000           
ลกูหน้ีจากการใหเ้ช่าและบรกิารลดลง (เพิม่ขึน้) (5,862,878)          96,902               
สนิทรพัยอ์ืน่ลดลง (เพิม่ขึน้) (386,633)            212,685             
เจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้ 514,372             829,569             
คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่ายเพิม่ขึน้ (ลดลง) 347,484             (22,025)              
รายไดร้บัล่วงหน้าเพิม่ขึน้ 845,250             471,474             
เงนิมดัจาํการเช่าพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) (218,382)            291,819             
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ 2,884,320           1,834,078           
หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 272,419             44,729               

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 78,179,482         89,726,745         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายเงนิปันผล (79,200,000)        (82,980,000)        

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (79,200,000)        (82,980,000)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น - สทุธิ (1,020,518)          6,746,745           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 84,617,011         77,870,266         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นปี 83,596,493         84,617,011         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 5                      

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็
ข้อมูลทางการเงินที่สาํคญั

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556

2560 2559 2558 2557 2556
ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี/งวด 10.4804                 10.5030                 10.2246 10.1596 -                       
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายไดส้ทุธจิากการลงทุน 0.5144                  0.5445                  0.6033                  0.6298 0.4401                  
กําไรทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน -                       -                       -                       -                         -                       
กําไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.0111)                 (0.1061)                 0.2561                  0.0667 -                       
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน 0.5033                  0.4384                  0.8594                  0.6965 0.4401
บวก การเพิม่ขึน้ของหน่วยลงทนุ -                       -                       -                       -                         10.0000
หกั จา่ยเงนิปันผล (0.4400)                 (0.4610)                 (0.5810)                 (0.6315) (0.2805)
มูลค ่าสินทรพัยส์ทุธิสิ้นปี 10.5437                 10.4804                 10.5030                 10.2246 10.1596

อตัราสว่นของการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน
    ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด 0.048                    0.042                    0.082                    0.068 0.043                    

อตัราส่วนการเงินที่สาํคญัและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาํคญั
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธสิิน้ปี (พนับาท) 1,897,882              1,886,479              1,890,551              1,840,432 1,828,735              
อตัราสว่นของคา่ใชจ้่ายรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (รอ้ยละ) 3.00                      2.97                      2.31                      2.16 1.25                      
อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (รอ้ยละ) 7.89                      8.19                      8.08                      8.32 5.60                      
อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนักของการซื้อขายเงนิลงทุนระหวา่งงวดต่อมลูคา่
สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) -                       -                       -                       -                         98.50                    

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (พนับาท) 1,893,300              1,878,251              1,882,207              1,839,643 1,822,571              

ข้อมูลเพิ่มเติม
มลูคา่การซื้อขายเงนิลงทุนระหวา่งปีไมไ่ดร้วมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร และคาํนวณโดย
ใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาทีม่อียูใ่นระหวา่งปี

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 6

บาท
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กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
1. ขอ้มลูทัว่ไป 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร
ก าหนดอายุโครงการ บรหิารงานโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากัด (“บรษิัทจดัการ”) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหร้บัซือ้ขายเป็นตน้ไป 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มณรงค์เดชและส านักงานประกนัสงัคมเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถอืหน่วย
ลงทุนรอ้ยละ 22.58 และ 19.77 ตามล าดบั 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิ 
 
งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออก
ภายใต้พระราชบญัญัติวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 นอกจากน้ี งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 
เรื่อง “การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน” โดยจดัท าเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบ
การเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่น ใหย้ดึถอืงบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์ 
 
สภาวชิาชพีบญัชไีดป้รบัปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ การตคีวาม รวมถงึแนวปฏบิตัทิาง
บญัชี ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่  1 มกราคม 2560 การปรบัปรุงมาตรฐาน
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏิบตัทิางการบญัชกีบัผู้ใช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของกองทุน 
 
นอกจากน้ี สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศและปรบัปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงนิ การตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางบญัช ีทีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป การปรบัปรุง
มาตรฐานรายงานทางการเงนิดงักล่าวมขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชกีบัผู้ใช้มาตรฐาน 
กองทุนไม่มแีผนน ามาตรฐานดงักล่าวมาปรบัใชก้่อน กองทุนไดป้ระเมนิเบือ้งตน้ถงึผลกระทบต่องบการเงนิในการน า
มาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่และทีป่รบัปรุงขา้งตน้มาถอืปฏบิตั ิและคาดวา่ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงนิของกองทุนในงวดทีเ่ริม่ถอืปฏบิตั ิ
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3. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถึง เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ที่มสีภาพคล่องสูง    
ซึง่ถงึก าหนดจา่ยคนืภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้าและไมม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้
 
รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
รายไดค้า่เชา่และบรกิาร รายไดอ้ื่นและดอกเบีย้รบับนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 
คา่ใชจ้า่ยบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา โดยอ้างอิงจากราคาประเมินจากผู้
ประเมนิราคาอสิระที่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งการประเมนิ
ราคาจะท าเมื่อสถานการณ์เศรษฐกจิเปลี่ยนแปลง แต่อย่างน้อยจะจดัใหม้กีารประเมนิราคาทุก 2 ปี นับตัง้แต่วนัที่มี
การประเมนิราคา 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนถอืเป็นรายการก าไรหรอืขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ในงบก าไรขาดทุน 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์
เงนิลงทุนในตราสารหน้ีในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงนิลงทุนที่มตีลาดซื้อขายคล่องรองรบัแสดงตามมูลค่า
ยุตธิรรมโดยใชร้าคาที่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายครัง้ล่าสุดของเงนิลงทุนในสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ถือเป็นรายการก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้ในงบก าไร
ขาดทุน  
 
ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 

 
ลกูหน้ีจากการใหเ้ช่าและบรกิารรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมลูค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงนิทีเ่หลอือยู่
หกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู หมายถงึ 
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ร ับจากลูกหน้ีค่าเช่า  
หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรหรอืขาดทุนโดยถอืเป็นสว่นหนึ่งของคา่ใชจ้า่ยของกองทุน 
 
กองทุนบนัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลูกหน้ีไม่ได ้ซึ่ง
โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะหอ์ายหุนี้ 
 
ภาษเีงนิได ้
กองทุนไมม่ภีาระภาษเีงนิได ้เน่ืองจากกองทุนไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย 
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ประมาณการหนี้สนิและคา่ใชจ้า่ย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
กองทุนจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายไวใ้นงบการเงนิ เมื่อกองทุนมภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็น
ภาระผูกพนัทีค่่อนขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่อาจท าใหก้องทุนตอ้งช าระหรอืชดใชต้ามภาระ
ผกูพนันัน้ และจ านวนทีต่อ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็น
สนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมือ่มปัีจจยัสนบัสนุนวา่จะไดร้บัคนืแน่นอน 
 

4. ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 
 
ในการจดัท างบการเงนิ ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และการวดัมลูค่า
ของสนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และ
ขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร 
 
ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจมดีงัน้ี 
 
1.   เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ค านวณตามวธิพีจิารณาจากรายได ้
(Income Approach) ซึ่งประมาณการจากกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่า
ในอนาคตภายใตเ้งือ่นไขของตลาดทีม่อียูใ่นปัจจุบนัสุทธจิากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เน่ืองจาก
อสงัหารมิทรพัย ์อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมลูคา่ของเงนิและปัจจยัความ
เสีย่งทีเ่หมาะสม โดยมอีตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี 
 

2.   การดอ้ยคา่ของลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 
 

กองทุนบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหน้ีอนัเกิดมาจากการที่ลูกค้าไม่มี
ความสามารถในการช าระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูนัน้เป็นการประเมนิบนพืน้ฐานเกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตี
ของการตดิตามทวงถาม ควบคูก่บัการสอบทานอายขุองลกูหนี้คงเหลอื ณ วนัทีใ่นรายงาน 
 

5. รายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
บรษิัทที่เกี่ยวข้องกนักบักองทุน หมายถึง บรษิัทที่มีอ านาจควบคุมกองทุน หรอืถูกกองทุน ควบคุมไม่ว่าจะเป็น                   
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากน้ี บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่ท า
ใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัจดัการ          
ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุน 

 
 
 
 



 10 

ความสมัพนัธท์ีม่กีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 
 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ประเภทธุรกจิ  ลกัษณะความสมัพนัธ ์
     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคาร 

 
นายทะเบยีน และผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั
จดัการกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั  ธุรกจิจดัการกองทุนรวม  บรษิทัจดัการกองทุน 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคาร  ผูด้แูลผลประโยชน์กองทุน 
บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  ขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ใหบ้รกิาร  
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มผูถ้อืหุน้และ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 

บรษิทั เคพเีอน็ แลนด ์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 
บรษิทั เพนตา้ ซสิเตม็ส ์จ ากดั  บรกิารดา้นระบบคอมพวิเตอร ์  กลุ่มผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหน่วยลงทุนเดยีวกนั 

 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 
 นโยบาย  บาท 
 การก าหนดราคา  2560  2559 
      
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา  6,839,027  7,108,447 
รายไดค้า่บรกิาร ราคาตามสญัญา  4,542,935  4,721,632 
รายไดค้า่บรกิารสถานทีจ่อดรถ ราคาตามสญัญา  375,542  433,327 
รายไดอ้ื่น ราคาตามสญัญา  455,389     626,105 
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ    5,957,124   6,031,148 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  10,536,667  6,618,296 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  595,712  603,115 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  694,998  703,634 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ  8,466,909  10,534,821 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
 
 บาท 
 2560  2559 
ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,906,909  335,981 
    

คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจา่ย    
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 891,667  544,183 
    

เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที ่    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,207,496  3,185,836 

    
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน 

  
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุน คดิค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดอืน 
ค านวณเป็นอตัรารอ้ยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวม
ตามทีร่ะบุไวแ้ละตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 
 
คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ซึง่สรปุไดด้งัน้ี  
 
(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการทรพัยส์นิในอตัรารอ้ยละ 2.75 ของรายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร บวกกบัรอ้ยละ 0.25 ของ

มูลค่าสนิทรพัย์สุทธิของกองทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของเดือนก่อน และร้อยละ 2.7 ของผลก าไรสุทธิของ
อสงัหารมิทรพัยก์่อนหกัรายจ่ายของกองทุน ทัง้น้ีค่าตอบแทนรวมกนัแล้วต้องไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปีของมูลค่า
สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนก่อน และตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูที่ก าหนด
ไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

 

(2) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผูเ้ช่าเดมิต่อสญัญาเช่าเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทุนจะไดร้บัจ านวน 
0.5 เดอืนต่อราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 

 

(3) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผู้เช่ารายใหม่ท าสญัญาเช่าเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทุนจะได้รบั
จ านวน 1 เดอืนต่อราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 
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คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สนิทรพัย์และบญัชีเงนิฝากธนาคารของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค านวณเป็นอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการสุดทา้ย
ของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน  

 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ค านวณเป็นอตัรารอ้ยละ 
0.035 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและต้องไม่
เกนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน  

 
6. เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 
กองทุนได้ลงทุนอสงัหารมิทรพัย์โดยการซื้อที่ดนิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบที่เกี่ยวขอ้ง
ของอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,795 ลา้นบาทจาก บรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที ่
22 เมษายน 2556 
 
รายการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์มดีงัน้ี 
 
 บาท 
 2560  2559 
    
มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่1 มกราคม 1,834,000,000  1,853,100,000 
บวก ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิราคาในระหวา่งปี  (2,000,000)  (19,100,000) 
มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 1,832,000,000  1,834,000,000 
 
กองทุนแสดงมูลค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ โดยใช้วธิี
ประเมินค่าทรพัย์สนิตามวธิีรายได้ (Income approach) จากการประมาณการกระแสเงนิสดคิดลดของค่าเช่าจาก
สญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนั สุทธจิากกระแสเงนิสดจ่าย
ต่างๆทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี ( 2559 : รอ้ยละ 10 ต่อปี) และ
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนรอ้ยละ 6.50 ต่อปี ( 2559 : รอ้ยละ 6.50 ต่อปี)  
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์                
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 
 บาท 
 2560  2559 

การเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิาน 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

0.5 
 ลดลงรอ้ยละ 

0.5  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

0.5 
 ลดลงรอ้ยละ 

0.5 
 
อตัราคิดลด  

   
  

  

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม (76,000,000)  80,000,000  (75,000,000)  81,000,000 
        
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน        
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม (61,000,000)  71,000,000  (59,000,000)  70,000,000 
        
อตัราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าทุกๆ 3 ปี        
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม 25,000,000  (25,000,000)  29,000,000  (27,000,000) 

 
7. เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์
 

 บาท 
 2560  2559 

 

 
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูคา่เงนิลงทนุ 

  
 
 

มลูคา่ยตุธิรรม 

  
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ขาดทุนทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูคา่เงนิลงทนุ 

  
 
 

มลูคา่ยตุธิรรม 
            
เงนิลงทนุในพนัธบตัร            
  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 24,858,643  1,276  24,859,919  7,002,225  (2,251)  6,999,974 
เงนิลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล              -                  -                 -  5,043,585  (2,964)  5,040,621 
รวม 24,858,643  1,276  24,859,919  12,045,810  (5,215)  12,040,595 

 
8. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

 2560 2559 
 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - 1,746 - 2,246 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 0.375 57,109,068 0.375 45,073,796 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 0.125 26,485,679 0.125 39,540,969 

รวม  83,596,493  84,617,011 
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9. ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร – สทุธ ิ
 

ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบรกิาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหน้ีคงคา้งนับ
จากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 
 บาท 
 2560  2559 
อายหุนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 55,480  818,004 
คา้งช าระ    
  ไมเ่กนิ 3 เดอืน 5,359,748  1,088,348 
   3 – 6 เดอืน 1,647,035  281,647 
   6 – 12 เดอืน 1,023,996  1,530,919 
   เกนิ 12 เดอืน 1,626,020                 - 
รวม 9,712,279  3,718,918 
หกั คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (2,407,353)  (2,276,870) 
สทุธ ิ 7,304,926  1,442,048 

 
10. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

 
ในกรณีทีก่องทุนรวมมกี าไรตามเกณฑท์ีส่ามารถจ่ายเงนิปันผลได ้กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไมเ่กนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกี าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิี่ไม่รวมก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมนิค่าหรอืการ
สอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือรวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

 
2) ในกรณีที่กองทุนมกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจาก

ก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเกบ็ไวเ้พิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีาร
จา่ยเงนิปันผลนัน้ 
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รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปี 2560 มดีงัต่อไปน้ี 
 
   บาท 
   เงนิปันผล  
 ผลการด าเนินงานส าหรบังวด จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจา่ย 

     
 1 ตุลาคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 180,000,000      0.1000 18,000,000 
 1 มกราคม 2560 ถงึ 31 มนีาคม 2560 180,000,000  0.1100 19,800,000 
 1 เมษายน 2560 ถงึ 30 มถุินายน 2560 180,000,000      0.1150 20,700,000 
 1 กรกฎาคม 2560 ถงึ 30 กนัยายน 2560 180,000,000  0.1150 20,700,000 

    79,200,000 

 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปี 2559 มดีงัต่อไปน้ี 
 
   บาท 
   เงนิปันผล  
 ผลการด าเนินงานส าหรบังวด จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจา่ย 

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

    82,980,000 

 
11. คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 
 
 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้โดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษีโรงเรอืนที่ดนิ 

ค่าเบี้ยประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการ
ด าเนินงานของกองทุน 

 
12. สว่นงานด าเนินงาน 

 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอน้ีสอดคล้องกบัรายงานภายในของกองทุนที่ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมนิผลการด าเนินงานของสว่นงาน 
 
กองทุนรวมด าเนินงานในสว่นงานทางธุรกจิเดยีว คอืการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่ไดล้งทุนไปและด าเนินธุรกจิในสว่น
งานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  
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13. เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเสีย่งทางดา้นการเงนิ 
กองทุนไมม่นีโยบายการออกเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็ก าไรหรอืการคา้ 
 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด อนัจะมผีลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้
ในปีปัจจุบนั และในอนาคตส าหรบัเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนของกองทุน 

 
ความเสีย่งจากสนิเชื่อ 
ความเสีย่งทางดา้นสนิเชื่อ คอืความเสีย่งทีล่กูคา้หรอืคูส่ญัญาไมส่ามารถช าระหน้ีแก่กองทุนรวมตามเงือ่นไขทีต่กลงไว้
เมือ่ครบก าหนดกองทุนรวมไมม่กีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ เน่ืองจากกองทุนรวมมลีกูคา้
จ านวนมากและอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกนั นอกจากน้ี กองทุนรวมมีการก าหนดให้มกีารเรยีกเก็บเงนิมดัจ าค่าเช่า
ล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวม เพื่อเป็นประกันในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ผู้จ ัดการ
อสงัหารมิทรพัยเ์ชื่อวา่ กองทุนรวมไมม่คีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 

14. การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ี สินในรายการที่เกิดขึ้นใน        
สถานการณ์ปกตริะหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 

 
สนิทรพัยว์ดัมลูค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่ ดงัน้ี 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรงุ) ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งส าหรบัสนิทรพัย์ 

 หรอืหนี้สนิอยา่งเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกต 

  ไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดซ้ึง่น ามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์      -      -  1,832,000,000  1,832,000,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ -  24,859,919            -  24,859,919 

รวม -  24,859,919  1,832,000,000  1,856,859,919 
        



 17 

 (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 

 
15. การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกองทุนรวมในการบรหิารทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ เพื่อด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองของกองทุนรวมเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอื่น และ
เพือ่ด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 

16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุน ไดม้มีตเิหน็ชอบอนุมุตจิ่ายเงนิปันผล
จากก าไรสุทธิส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ในอัตราร้อยละ 
0.1150 บาทต่อหน่วย เป็นเงนิปันผลรวมทัง้สิน้จ านวน 20,700,000 บาท  

 
17. การอนุมตังิบการเงนิ 

 
งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัโิดยผูบ้รหิารเมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 


