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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 
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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 
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 (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 


