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กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว) 
 
1. ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร
ก าหนดอายุโครงการ บรหิารงานโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากัด (“บรษิัทจดัการ”) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหน่วยลงทุนของ
กองทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหร้บัซือ้ขายเป็นตน้ไป 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 
งบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และได้น าเสนอใน
สกุลเงนิไทยบาทตามตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” 
และได้จดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 106 เรื่อง “การบญัชีส าหรบั
กจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน” โดยไมไ่ดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ดจ้ดัท าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ผูใ้ชง้บการเงนิจงึควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลน้ีควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2560  
 
งบการเงนิระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นควรให้สอดคล้องกบังบ
การเงนิฉบบัภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหวา่งกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 
 

3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
งบการเงนิระหว่างกาลน้ีจดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัที่ใช้ส าหรบัการจดัท างบการเงนิของกองทุน
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กองทุนไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงใหม ่การตคีวาม
มาตรฐาน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชี ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 
มกราคม 2561 มาถือปฏิบตัิ การปรบัปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงนิดงักล่าวมขีึ้นเพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบั
มาตรฐานรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรงุถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวามมาตรฐาน
และการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิ
ไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิระหวา่งกาลของกองทุน 
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ในระหวา่งงวด สภาวชิาชพีบญัชไีดเ้ผยแพรม่าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม ่ดงัต่อไปนี้ 
 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้”  

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 น าเสนอหลกัการ
การรบัรูร้ายได้ใหม่แทนที่มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 18 เรื่อง “รายได้” มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 11 เรื่อง 
“สญัญาก่อสรา้ง” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายไดอ้กีหลายฉบบั มาตรฐานฉบบัใหม่ไดม้กีาร
ก าหนดหลกัการในการรบัรูร้ายไดแ้ละใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรื่อง ซึง่มรีายละเอยีดจ ากดั
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นปัจจุบนั  

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ  

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ทีใ่หข้อ้ก าหนดเกีย่วกบันิยาม การรบัรู ้การจดัประเภทรายการ การ
วดัมลูคา่ การดอ้ยคา่ การตดัรายการของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ และการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง  

 

กองทุนจะน ามาตรฐานฉบับใหม่น้ีมาถือปฎิบัติ เมื่อมีผลบังคับใช้ ปัจจุบันบรษิัทจดัการกองทุนอยู่ระหว่างการ
ประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานเหล่าน้ี 

  
4. การประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และ
การวดัมูลค่าของสินทรพัย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ                
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  
 
การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งข้อมูลส าคญัที่น ามาใช้ในการจดัท างบการเงนิ
ระหวา่งกาล ถอืตามเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิประจ าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 

5. รายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิัทที่เกี่ยวข้องกนักับกองทุน หมายถึง บรษิัทที่มีอ านาจควบคุมกองทุน หรอืถูกกองทุนควบคุมไม่ว่าจะเป็น                   
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากน้ี บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่ท า
ใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัจดัการ          
ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุน 
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รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561
และ 2560 ประกอบดว้ย 

 
   บาท 

 นโยบาย  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่

30 กนัยายน 
 การก าหนดราคา  2561  2560 
      
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา  1,100,909  1,550,238 
รายไดค้า่บรกิาร ราคาตามสญัญา  1,009,470          1,033,491 
รายไดค้า่บรกิารสถานทีจ่อดรถ ราคาตามสญัญา  59,140  115,200 
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  1,491,070  1,493,751 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  2,531,010     2,640,000 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  149,107  149,375 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  173,958  174,271 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ  4,859,004  4,742,747 

 
   บาท 

 นโยบาย  
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่

30 กนัยายน 
 การก าหนดราคา  2561  2560 
      
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา  4,224,077  4,650,714 
รายไดค้า่บรกิาร ราคาตามสญัญา  3,218,259  3,100,473 
รายไดค้า่บรกิารสถานทีจ่อดรถ ราคาตามสญัญา  189,230  345,600 
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  4,422,166  4,462,316 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  7,655,050  7,908,333 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  442,217  446,231 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  515,919  520,603 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ  14,987,486  13,829,392 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
 
 บาท 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 556,412  1,906,909 
    

คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจา่ย    
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 864,343  891,667 
    

เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที ่    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,986,330  3,207,496 

    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าบรหิารผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียม        
นายทะเบยีน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

  
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุน คดิค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดอืน 
ค านวณเป็นอตัรารอ้ยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวม
ตามทีร่ะบุไวแ้ละตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 
 
คา่บรหิารผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 
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 าเนินการกบัผูเ้ช่าเดมิต่อสญัญาเช่า เท่ากบั 0.5 เท่าของค่าเช่าและค่าบรกิารรายเดอืนต่อ
ราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 

 

(3) คา่ธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผูเ้ช่ารายใหมท่ าสญัญาเช่า เทา่กบัคา่เช่าและค่าบรกิารจ านวน 1 เดอืนต่อราย 
ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 
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คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สนิทรพัย์และบญัชีเงนิฝากธนาคารของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายเดอืน ค านวณจากอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการ
สดุทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน  

 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนรายเดอืน ค านวณจากอตัรา
รอ้ยละ 0.035 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและ
ตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน  

 
6. เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์

 
กองทุนได้ลงทุนอสงัหารมิทรพัย์โดยการซื้อที่ดนิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบที่เกี่ยวขอ้ง
ของอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,795 ลา้นบาท จากบรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที ่
22 เมษายน 2556 
 
รายการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์มดีงัน้ี 
 
 บาท 
  
มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 1,832,000,000 
หกั ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิราคาในระหวา่งงวด (3,000,000) 
มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 1,829,000,000 
 
กองทุนแสดงมูลค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ โดยใช้วธิี
ประเมินค่าทรพัย์สนิตามวธิีรายได้ (Income approach) จากการประมาณการกระแสเงนิสดคิดลดของค่าเช่าจาก
สญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนั สุทธจิากกระแสเงนิสดจ่าย
ต่างๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี และอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนรอ้ยละ 6.50 ต่อปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

7. เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์
 

 บาท 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 

 
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูคา่เงนิลงทนุ 

  
 
 

มลูคา่ยตุธิรรม 

  
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูคา่เงนิลงทนุ 

  
 
 

มลูคา่ยตุธิรรม 
            
เงนิลงทนุในพนัธบตัร            
  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 41,892,434  9,069  41,901,503  24,858,643  1,276  24,859,919 
รวม 41,892,434  9,069  41,901,503  24,858,643  1,276  24,859,919 

 
8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) บาท 

     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) -       1,747 - 1,746 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 0.375 54,592,168 0.375 57,109,068 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 0.125 28,135,054 0.125 26,485,679 

รวม  82,728,969  83,596,493 
 
9. ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ – สทุธิ 
 

ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบรกิาร ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 แยกตามอายุ
หนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 
 บาท 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
อายหุนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 468,704  55,480 
คา้งช าระ    
  ไมเ่กนิ 3 เดอืน 3,113,658  5,359,748 
   3 – 6 เดอืน    198,395   1,647,035 
   6 – 12 เดอืน   1,161,654  1,023,996 
   เกนิ 12 เดอืน   3,027,021  1,626,020 
รวม 7,969,432  9,712,279 
หกั คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู     (4,298,351)  (2,407,353) 
สทุธ ิ   3,671,081  7,304,926 
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10. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
ในกรณีทีก่องทุนรวมมกี าไรตามเกณฑท์ีส่ามารถจ่ายเงนิปันผลได ้กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไมเ่กนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกี าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่

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

 
2) ในกรณีที่กองทุนมกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจาก

ก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวตอ้งไมท่ าใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจา่ยเงนิ
ปันผลนัน้ 
 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
 
    บาท 

    เงนิปันผล  
 ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัประกาศจา่ย จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจา่ย 

      
 1 ตุลาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 22 มนีาคม 2561 180,000,000 0.1150 20,700,000 
 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มนีาคม 2561 20 มถุินายน 2561 180,000,000 0.1100 19,800,000 
 1 เมษายน 2561 ถงึ 30 มถุินายน 2561 19 กนัยายน 2561 180,000,000 0.1100 19,800,000 

     60,300,000 

 
11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 
 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้โดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษีโรงเรอืนที่ดนิ 

ค่าเบี้ยประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการ
ด าเนินงานของกองทุน 

 
12. ส่วนงานด าเนินงาน 

 
กองทุนรวมด าเนินงานในสว่นงานทางธุรกจิเดยีว คอืการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดล้งทุนไปและด าเนินธุรกจิในสว่น
งานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  
 

 



 15 

13. การวดัมลูค่ายติุธรรม 
 

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 ่30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 30 กนัยายน 2561 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์       -        -  1,829,000,000  1,829,000,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์       -  41,901,503        -  41,901,503 

รวม       -  41,901,503  1,829,000,000  1,870,901,503  

 
14. ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 กองทุนมภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิาร โดยมคีา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยช าระดงัน้ี  
 

    บาท 
     

ภายใน 1 ปี    4,751,242 
2 - 5 ปี    5,642,523 
รวม    10,393,765 

 


