
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

เสนอ  ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 

  

ความเหน็ 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) ซึง่ประกอบดว้ยงบดุลและ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

สนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที่สําคญั สําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิดงักล่าวขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน การ

เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน                    

โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยได้ระบุความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าไว้ใน

รายงานของขา้พเจา้ ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิ ทัง้น้ี ขา้พเจา้มคีวาม

เป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณ

อื่นๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานัน้

เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ  

 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ 

ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก

ต่างหากสาํหรบัเรือ่งเหลา่น้ี 
 

เร่ืองสาํคญัจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

 

การวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 

ณ  วัน ที่  31 ธัน ว า ค ม  2561  เ งิ น ล ง ทุ น ใ น

อสงัหาริมทรพัย์ของกองทุน ซึ่งแสดงตามมูลค่า

ยุตธิรรมจํานวน 1,812 ลา้นบาท และรบัรูข้าดทุนที่

ยงัไม่เกิดขึ้นจากเงนิลงทุนจํานวน 20 ล้านบาทที่

แ ส ด ง ใ น ง บ กํ า ไ ร ข า ด ทุ น  สํ า ห รับ ปี สิ้ น สุ ด                

วนัเดยีวกนั 

 

มลูค่ายุตธิรรมประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ใชเ้กณฑ์

วธิพีจิารณาจากรายได้ ซึ่งประมาณจากกระแสเงนิ

สดคิดลดของค่าเช่าในปัจจุบัน รวมถึงค่าเช่าใน

อนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนั 

ผู้จดัการกองทุนต้องใช้ดุลยพินิจที่สําคญั และข้อ

สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่รวมถงึ 

• อตัราการเตบิโตของคา่เชา่ 

• อตัราโครงสรา้งเงนิทุน และ 

• อตัราคดิลด 

 

ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 

ประมาณการทางบญัชทีี่สําคญั ขอ้สมมติฐาน และ

การใช้ดุลยพนิิจ และขอ้ 6 สําหรบัรายละเอยีดของ

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

- สอบถามผู้จดัการกองทุน และผู้ประเมินอิสระ 

เพื่อทําความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิานที่ใช้

ในการวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

- ประเมนิ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ 

และความเป็นกลางของบริษัทผู้ประเมินราคา 

และตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูป้ระเมนิราคา 

- ประเมนิขอ้สมมตฐิานและตรวจสอบความถูกตอ้ง

เหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการ

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 

โดยทดสอบขอ้มลูทีใ่ชใ้นการคาํนวณต่างๆ ดงัน้ี 

• อตัราการเตบิโตของค่าเช่า และอตัราการ

ใหเ้ชา่พืน้ที ่

• กระแสเงนิสดสุทธทิีจ่ะไดร้บัในอนาคต ซึ่ง

ประมาณการจากรายไดค้่าเช่าและรายได้

อื่น และคา่ใชจ้า่ย 

• อตัราคดิลด 

-  ทดสอบการคํานวณมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน         

ในอสงัหารมิทรพัย ์

-  พจิารณาปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งในการวเิคราะห์ความ

อ่อนไหวและความเป็นไปไดข้องรายการดงักลา่ว 

-  พจิารณาความสมเหตุสมผลในการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มี

นยัสาํคญัจากปีก่อน 

 

 

 

 



 
 

เรือ่งอื่น 

 

งบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีแ่สดงเป็นขอ้มลู

เปรยีบเทยีบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชอีื่นในสํานักงานเดยีวกนักบัขา้พเจ้า โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เงือ่นไข ตามรายงานลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 

 

ขอ้มลูอื่น  

 

บรษิทัจดัการกองทุน เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจําปี 

แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปีจะถูก

จดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี 

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิของกองทุนไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อ

ขอ้มลูอื่น 

  

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านขอ้มลูอื่นตามทีร่ะบุขา้งต้น

เมือ่จดัทาํแลว้ และพจิารณาวา่ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิของกองทุน หรอืกบัความรู้

ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น

สาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบับรษิทัจดัการกองทุนเพือ่ใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดั

ต่อขอ้เทจ็จรงิ 

 

ความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการกองทุนต่องบการเงนิ 

 

บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีบ่รษิทัจดัการกองทุนพจิารณา

ว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่

วา่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิ บริษัทจดัการกองทุนรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการ

ดําเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มเีรื่องดงักล่าว และการใช้

เกณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่บรษิทัจดัการกองทุนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุน หรอื

หยดุดาํเนินงาน หรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกองทุน 

 

 

 

 



 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิ 

 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชเีพื่อแสดงความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่าง

สมเหตุสมผล คอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล

ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ

ผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่น้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพนิิจและการสงัเกตและตัง้ขอ้

สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิไม่วา่

จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจาก

การทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในซึ่งมีผลกระทบต่อการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่บรษิทัจดัการกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยบรษิทัจดัการกองทุน 

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบรษิทัจดัการ

กองทุนและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุน

ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

กล่าวไวใ้นรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่

เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง

ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ

การเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่  

 

 

 



 
 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบับรษิทัจดัการกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยสาํคญั

ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแกบ่รษิทัจดัการกองทุนวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับบริษัทจัดการกองทุนเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่น          

ซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ

มาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื่องที่สื่อสารกับบริษัทจดัการกองทุน ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคญัมากที่สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอื

ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ

การกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ

สว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว 

 

 

 

นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรตัน์ชชัวาลย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่6549 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรงุเทพมหานคร 
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งบดลุ

หมายเหต ุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินทรพัย ์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม

    (ราคาทุน : 1,795,000,000 บาท) 6, 14 1,812,000,000     1,832,000,000     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม

    (ราคาทุน 2561 : 11,821,000 บาท
        2560 : 24,858,643 บาท) 7, 14 11,831,846         24,859,919         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 115,750,643       83,596,493         
ลกูหน้ีจากการใหเ้ช่าและบรกิาร - สทุธิ 5, 9 2,352,197           7,304,926           
สนิทรพัยอ์ืน่ 962,024             940,918             

รวมสินทรพัย ์ 1,942,896,710     1,948,702,256     

หน้ีสิน

เจา้หน้ีการคา้ 2,095,491           3,164,412           
คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย 5 864,343             891,667             
รายไดร้บัล่วงหน้า . 3,848,220           3,835,098           
เงนิมดัจาํการเช่าพืน้ที่ 5 27,742,901         27,539,341         
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 19,858,804         13,566,524         
หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่ 1,679,338           1,823,606           

รวมหน้ีสิน 56,089,097         50,820,648         

สินทรพัยส์ทุธิ 1,886,807,613     1,897,881,608     

สินทรพัยส์ทุธิ

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (มลูคา่หน่วยละ 10.00 บาท 
      จาํนวนหน่วยลงทุน 180,000,000 หน่วย) 1,800,000,000     1,800,000,000     
กาํไรสะสม 86,807,613         97,881,608         
สินทรพัยส์ทุธิ 1,886,807,613     1,897,881,608     

สนิทรพัยส์ทุธ ิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 10.4822 10.5437

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 กรงุเทพมหานคร
- 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 ์ 99.35      1,795,000,000 1,812,000,000  98.66      1,795,000,000 1,832,000,000 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18607A)
ครบกําหนดวนัที ่7 มถิุนายน 2561 -         -                -                1.34       24,858,643     24,859,919     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19D06A)
ครบกําหนดวนัที ่6 ธนัวาคม 2562 0.54       9,845,914       9,846,815        -         -                -                

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19627A)
ครบกําหนดวนัที ่27 มถิุนายน 2562 0.11       1,984,029       1,985,031        -         -                -                

รวมเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 0.65       11,829,943     11,831,846      1.34       24,858,643     24,859,919     

รวมเงินลงทนุ 100.00    1,806,829,943 1,823,831,846  100.00    1,819,858,643 1,856,859,919 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 2

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560



กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

หมายเหต ุ 2561 2560
รายได้จากการลงทนุ

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 5 139,277,924       148,975,201       
ดอกเบีย้รบั 710,797             305,932             
รายไดอ้ืน่ 847,928             120,025             

รวมรายได้ 140,836,649       149,401,158       

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5 5,909,822           5,957,124           
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 5 10,372,120         10,536,667         
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 590,982             595,712             
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 5 689,479             694,998             
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 5, 11 36,644,843         38,090,752         
คา่ใชจ้่ายอืน่ 1,205,390           929,542             

รวมค่าใช้จ่าย 55,412,636         56,804,795         

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 85,424,013         92,596,363         

รายการกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ
กาํไรทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,365                 5,215                 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (19,999,373)        (1,998,724)          

รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (19,998,008)        (1,993,509)          

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 65,426,005         90,602,854         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 3

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ ุทธิ

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2561 2560

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงาน

   ในระหว่างปี
รายไดสุ้ทธจิากการลงทุน 85,424,013         92,596,363         
กําไรทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,365                 5,215                 
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (19,999,373)        (1,998,724)          

การเพ่ิมขึ้นสุทธิของสินทรพัยส์ ุทธิที่เกิดจากการดาํเนินงาน 65,426,005         90,602,854         
จา่ยเงนิปันผล 10 (76,500,000)        (79,200,000)        
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของสินทรพัยส์ ุทธิในระหว่างปี (11,073,995)        11,402,854         
สินทรพัยส์ ุทธิ ณ วนัต้นปี 1,897,881,608     1,886,478,754     
สินทรพัยส์ ุทธิ ณ วนัสิ้นปี 1,886,807,613     1,897,881,608     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 4                      

บาท



กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 65,426,005         90,602,854         
ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน

    ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 19,999,373         1,998,724           
ซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (79,949,971)        (48,818,048)        
ขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 92,978,671         36,000,000         
ลกูหน้ีจากการใหเ้ช่าและบรกิารลดลง (เพิม่ขึน้) 4,952,729           (5,862,878)          
สนิทรพัยอ์ืน่เพิม่ขึน้ (21,106)              (386,633)            
เจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้ (ลดลง) (1,068,921)          514,372             
คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่ายเพิม่ขึน้ (ลดลง) (27,324)              347,484             
รายไดร้บัล่วงหน้าเพิม่ขึน้ 13,122               845,250             
เงนิมดัจาํการเช่าพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) 203,560             (218,382)            
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ 6,292,280           2,884,320           
หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ (ลดลง) (144,268)            272,419             

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 108,654,150       78,179,482         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงนิปันผล (76,500,000)        (79,200,000)        
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (76,500,000)        (79,200,000)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สทุธิ 32,154,150         (1,020,518)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 83,596,493         84,617,011         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นปี 115,750,643       83,596,493         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 5                      

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

ข้อมูลทางการเงินที่สาํคญั

สาํหรบัปีสิ้นส ุดวนัที่ 31 ธนัวาคม

2561 2560 2559 2558 2557
ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธติน้ปี 10.5437             10.4804           10.5030           10.2246 10.1596
รายได้จากกิจกรรมลงทุน

รายไดสุ้ทธจิากการลงทุน 0.4746 0.5144             0.5445             0.6033             0.6298
กาํไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.1111)              (0.0111)            (0.1061)            0.2561             0.0667
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน 0.3635 0.5033             0.4384             0.8594             0.6965

หกั จา่ยเงนิปันผล (0.4250)              (0.4400)            (0.4610)            (0.5810)            (0.6315)
มูลค่าสินทรพัยส์ ุทธิสิ้นปี 10.4822             10.5437           10.4804           10.5030           10.2246

อตัราสว่นของการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงาน

    ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี 0.034 0.048               0.042               0.082               0.068

อตัราส่วนการเงินที่สาํคญัและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาํคญั

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธสิิน้ปี (พนับาท) 1,886,808           1,897,882         1,886,479         1,890,551         1,840,432
อตัราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (รอ้ยละ) 2.92                  3.00                2.97                2.31                2.16
อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (รอ้ยละ) 7.42                  7.89                8.19                8.08                8.32
มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (พนับาท) 1,898,666           1,893,300         1,878,251         1,882,207         1,839,643

ข้อมูลเพิ่มเติม

มลูคา่การซือ้ขายเงนิลงทุนระหวา่งปีไมไ่ดร้วมเงนิฝากธนาคาร และคาํนวณโดย

ใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาทีม่อียูใ่นระหวา่งปี

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 6

บาท
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กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท

ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร

กําหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จํากดั (“บรษิัทจดัการ”) โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหน่วยลงทุนของ

กองทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหร้บัซือ้ขายเป็นตน้ไป 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มณรงค์เดชและสํานักงานประกนัสงัคมเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถอืหน่วย

ลงทุนรอ้ยละ 27.62 และ 20.98 ตามลาํดบั (2560 : รอ้ยละ 22.58 และ 19.77 ตามลาํดบั) 

 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 

 

2.1   เกณฑก์ารถอืปฏบิตั ิ

 

งบการเงนิน้ีไดจ้ดัทําขึน้ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่

ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และ            

ตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 นอกจากน้ี งบการเงินได้จดัทําขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กําหนดใน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 เรื่อง “การบญัชสีาํหรบักจิการทีด่ําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน” โดยจดัทํา

เป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับน้ีเป็นภาษาอื่น ให้ยึดถืองบการเงินที่จ ัดทําขึ้นเป็น

ภาษาไทยเป็นเกณฑ ์ 

 

2.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานและแนวปฏิบตัิทางบญัชทีี่ประกาศใช้ใหม่และมกีาร

เปลีย่นแปลง 

 

2.2.1 การเปลี่ยนแปลงและการตคีวามมาตรฐานที่มผีลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงั                               

วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 

สภาวชิาชพีบญัชไีดป้รบัปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงนิ การตคีวามและแนวปฏบิตัทิางบญัช ีที่มผีล

บงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป การปรบัปรุง

มาตรฐานรายงานทางการเงนิดงักล่าวมขีึ้นเพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิ

ทางการบญัช ี
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ผลกระทบในการนํามาตรฐานที่ปรบัปรุงขา้งต้นมาถอืปฏบิตั ิไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิกองทุนอย่าง

เป็นสาระสาํคญั 
 

2.2.2 มาตรฐานใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
 

    ในระหวา่งปี สภาวชิาชพีบญัชไีดเ้ผยแพรม่าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง “รายไดจ้าก

สญัญาทีท่าํกบัลกูคา้” (TFRS 15) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 มผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 ซึง่มกีารกําหนดหลกัในการรรบัรูร้ายไดใ้หม ่แทน

การใช้มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 18 เรื่อง “รายได้” มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 11 “สญัญาก่อสร้าง” 

รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกบัรายได้อีกหลายฉบบั มาตรฐานฉบบัใหม่ได้มกีารกําหนด

หลกัเกณฑใ์หผู้ข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารตอ้งคาํนึงถงึภาระทีต่อ้งปฎบิตัใินการรบัรูร้ายไดแ้ละใหแ้นวปฏบิตัทิาง

บญัชีเพิม่เติมในหลายเรื่อง ซึ่งมขี้อจํากดัในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ใน

ปัจจุบนั 
 

บรษิทัจดัการกองทุนไดป้ระเมนิผลกระทบต่องบการเงนิเมื่อนํามาตรฐานมาถอืปฏบิตัวิ่าไม่มผีลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อรายไดแ้ละรายการทางบญัชอีื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

2.2.3 มาตรฐานใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

 ในระหว่างปี สภาวชิาชพีบญัชไีดเ้ผยแพรม่าตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 

ซึ่งประกอบด้วย TFRS 9 “เครื่องมือทางการเงิน” TAS 32 “การแสดงรายการสําหรบัเครื่องมือทาง

การเงนิ” TFRS 7 “การเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” TFRIC 16 “การป้องกนัความเสีย่ง

ของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ” และ TFRIC 19 “การชําระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสาร

ทุน” มผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ซึง่มขีอ้กําหนดใหม่

เกีย่วกบันิยาม การรบัรูร้ายการ การจาํแนกรายการ การประเมนิมลูค่า และการดอ้ยค่าของสนิทรพัยแ์ละ

หน้ีสนิทางการเงนิ รวมถงึใหแ้นวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 

กองทุนจะนํามาตรฐานฉบบัใหม่น้ีมาถอืปฏบิตัเิมื่อมผีลบงัคบัใช ้ทัง้น้ีบรษิทัจดัการกองทุนอยู่ในระหว่าง

การประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ใชม้าตรฐานน้ี  

 

3. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ที่มสีภาพคล่องสูง   

ซึง่ถงึกาํหนดจา่ยคนืภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้าและไมม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิใช ้
 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร รายไดอ้ื่นและดอกเบีย้รบับนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 

คา่ใชจ้า่ยบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
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เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดยไม่คดิค่าเสื่อมราคา มลูค่ายุตธิรรมอา้งองิจากราคาประเมนิ

จากผู้ประเมนิราคาอิสระที่ได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งการ

ประเมนิราคาจะทาํเมือ่สถานการณ์เศรษฐกจิเปลีย่นแปลง แต่อยา่งน้อยจะจดัใหม้กีารประเมนิราคาทุกปี นบัตัง้แต่วนัที่

มกีารประเมนิราคา 

 

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนถอืเป็นรายการกาํไรหรอืขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ในงบกาํไรขาดทุน 

 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงนิลงทุนที่มตีลาดซื้อขายคล่องรองรบัแสดงตามมูลค่า

ยุตธิรรมโดยใชร้าคาทีค่ํานวณจากอตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายครัง้ล่าสุดของเงนิลงทุนในสมาคมตลาดตราสาร

หน้ีไทย 

 

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ถอืเป็นรายการกําไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้ในงบกําไร

ขาดทุน  

 

ลกูหน้ีจากการใหเ้ชา่และบรกิาร 

ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบรกิารรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมลูค่าต่อมาดว้ยจํานวนเงนิทีเ่หลอือยู่

หกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู หมายถงึ 

ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชขีองลูกหน้ีการค้าเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัจากลูกหน้ีค่าเช่า หน้ีสูญที่

เกดิขึน้จะรบัรูไ้วใ้นกาํไรหรอืขาดทุนโดยถอืเป็นสว่นหน่ึงของคา่ใชจ้า่ยของกองทุน 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประเมินสําหรบัผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงนิจากลูกหน้ีไม่ได้ ซึ่ง

โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะหอ์ายหุน้ี 

 

ภาษเีงนิได ้

กองทุนไมม่ภีาระภาษเีงนิได ้เน่ืองจากกองทุนไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย 

 

ประมาณการหน้ีสนิและคา่ใชจ้า่ย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

กองทุนจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิและค่าใชจ้่ายไวใ้นงบการเงนิ เมื่อกองทุนมภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็น

ภาระผกูพนัทีค่่อนขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่อาจทาํใหก้องทุนตอ้งชาํระหรอืชดใชต้ามภาระ

ผกูพนันัน้ และจาํนวนทีต่อ้งชดใชด้งักลา่วสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็น

สนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมือ่มปัีจจยัสนบัสนุนวา่จะไดร้บัคนืแน่นอน 
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4. ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 

 

ในการจดัทาํงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และการวดัมลูค่า

ของสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และ

ขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร 

 

ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจมดีงัน้ี 

 

1.   เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ คํานวณตามวธิพีจิารณาจากรายได ้

(Income Approach) ซึ่งประมาณการจากกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่า

ในอนาคตภายใตเ้งือ่นไขของตลาดทีม่อียูใ่นปัจจุบนัสุทธจิากกระแสเงนิสดจ่ายต่างๆทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เน่ืองจาก

อสงัหารมิทรพัย ์อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมลูค่าของเงนิและปัจจยัความ

เสีย่งทีเ่หมาะสม โดยมอีตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี 

 

2.   การดอ้ยคา่ของลกูหน้ีจากการใหเ้ชา่และบรกิาร 

 

กองทุนบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหน้ีอนัเกิดมาจากการที่ลูกค้าไม่มี

ความสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูนัน้เป็นการประเมนิบนพืน้ฐานเกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตี

ของการตดิตามทวงถาม ควบคูก่บัการสอบทานอายขุองลกูหน้ีคงเหลอื ณ วนัทีใ่นรายงาน 

 

5. รายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุน หมายถงึ บรษิทัที่มอีํานาจควบคุมกองทุน หรอืถูกกองทุน ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 

 

นอกจากน้ี บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่ทาํ

ใหม้อีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัจดัการ ที่

มอีาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกองทุน 
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รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 

 

 นโยบาย  บาท 

 การกาํหนดราคา  2561  2560 

      

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร ราคาตามสญัญา  9,520,005  11,381,962 

รายไดค้า่บรกิารสถานทีจ่อดรถ ราคาตามสญัญา  239,050  375,542 

รายไดค้า่บรกิารอื่น ราคาตามสญัญา  205,352  455,389 

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้นโครงการ  5,909,822  5,957,124 

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้นสญัญา  10,372,120  10,536,667 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้นสญัญา  590,982  595,712 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้นสญัญา  689,479  694,998 

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน ตามจาํนวนทีจ่า่ยจรงิ  9,507,213  8,466,909 

 

ยอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 

 

 บาท 

 2561  2560 

ลกูหน้ีจากการใหเ้ชา่และบรกิาร    

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,618  1,906,909 

    

คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจา่ย    

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 864,343  891,667 

    

เงนิมดัจาํการเช่าพืน้ที ่    

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,851,930  3,207,496 

    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าบรหิารผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียม         

นายทะเบยีน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน 

  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดัการรายเดอืนคาํนวณจาก

อตัรารอ้ยละ 0.30 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวแ้ละ

ตอ้งไมเ่กนิกวา่จาํนวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 
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คา่บรหิารผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการทาํหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ดงัน้ี  

 

(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการทรพัยส์นิในอตัรารอ้ยละ 2.75 ของรายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร บวกกบัรอ้ยละ 0.25 ของ

มูลค่าสนิทรพัย์สุทธิของกองทุน ณ วนัทําการสุดท้ายของเดือนก่อน และร้อยละ 2.7 ของผลกําไรสุทธิของ

อสงัหารมิทรพัยก์่อนหกัรายจ่ายของกองทุน ทัง้น้ีค่าตอบแทนรวมกนัแลว้ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปีของมูลค่า

สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัทาํการสดุทา้ยของเดอืนก่อน และตอ้งไมเ่กนิกวา่จาํนวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่าํหนดไว้

ในหนงัสอืชีช้วน 
 

(2) ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการกบัผูเ้ช่าเดมิต่อสญัญาเช่า เท่ากบั 0.5 เท่าของค่าเช่าและค่าบรกิารรายเดอืนต่อ

ราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 
 

(3) ค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการกบัผูเ้ชา่รายใหมท่าํสญัญาเช่า เท่ากบัค่าเช่าและคา่บรกิารจาํนวน 1 เดอืนต่อราย 

ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 

 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สนิทรพัย์และบญัชีเงนิฝากธนาคารของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายเดอืน คาํนวณจากอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัทาํการ

สดุทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและตอ้งไมเ่กนิกวา่จาํนวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน  

 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 

 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนรายเดอืน คาํนวณจากอตัรา

รอ้ยละ 0.035 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัทําการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและ

ตอ้งไมเ่กนิกวา่จาํนวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน  

 

6. เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 

กองทุนไดล้งทุนอสงัหารมิทรพัยโ์ดยการซื้อที่ดนิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบที่เกี่ยวขอ้ง

ของอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,795 ลา้นบาท จากบรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จาํกดั เมื่อวนัที ่

22 เมษายน 2556 
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รายการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์มดีงัน้ี 

 

 บาท 

 2561  2560 

    

มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่1 มกราคม 1,832,000,000  1,834,000,000 

บวก ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิราคาในระหวา่งปี  (20,000,000)  (2,000,000) 

มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 1,812,000,000  1,832,000,000 

 

กองทุนแสดงมูลค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ โดยใช้วธิี

ประเมนิค่าทรพัย์สนิตามวิธีรายได้ (Income approach) จากการประมาณการกระแสเงนิสดคิดลดของค่าเช่าจาก

สญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนั สุทธจิากกระแสเงนิสดจ่าย

ต่างๆที่คาดว่าจะเกดิขึน้เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี (2560 : รอ้ยละ 10 ต่อปี) และ

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนรอ้ยละ 6.50 ต่อปี (2560 : รอ้ยละ 6.50 ต่อปี)  

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์              

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 
 บาท 

 2561  2560 

การเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิาน 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

0.5 

 ลดลงรอ้ยละ 

0.5  

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

0.5 

 ลดลงรอ้ยละ 

0.5 

 

อตัราคิดลด  

   

  

  

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม (73,000,000)  76,000,000  (76,000,000)  80,000,000 

        

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ        

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม (65,000,000)  76,000,000  (61,000,000)  71,000,000 

        

อตัราการเติบโตของรายได้ค่าเช่า        

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม 51,000,000  (50,000,000)  25,000,000  (25,000,000) 

 

7. เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์

 
 บาท 

 2561  2560 

 

 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 กาํไรทีย่งัไม่

เกดิขึน้จากการ

เปลีย่นแปลง

มลูคา่เงนิลงทนุ 

  

 

 

มลูคา่ยตุธิรรม 

  

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 กาํไรทีย่งัไม่

เกดิขึน้จากการ

เปลีย่นแปลง

มลูคา่เงนิลงทนุ 

  

 

 

มลูคา่ยตุธิรรม 

            

เงนิลงทนุในพนัธบตัร            

  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 11,829,943  1,903  11,831,846  24,858,643  1,276  24,859,919 
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8. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

 

 2561 2560 

 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 

     

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - 1,647 - 1,746 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 0.375 95,579,782 0.375 57,109,068 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 0.125 20,169,214 0.125 26,485,679 

รวม  115,750,643  83,596,493 

 

9. ลกูหน้ีจากการใหเ้ชา่และบรกิาร – สทุธ ิ

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบรกิาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหน้ีคงค้าง             

นบัจากวนัทีถ่งึกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 

 บาท 

 2561  2560 

อายหุน้ีคา้งชาํระ    

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ             106,996   55,480 

คา้งชาํระ    

  ไมเ่กนิ 3 เดอืน          2,245,201   5,359,748 

   3 – 6 เดอืน             -  1,647,035 

   6 – 12 เดอืน             -  1,023,996 

   เกนิ 12 เดอืน          4,135,684   1,626,020 

รวม          6,487,881   9,712,279 

หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู         (4,135,684)  (2,407,353) 

สทุธ ิ          2,352,197   7,304,926 

 

10. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

 

ในกรณีที่กองทุนรวมมกีําไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่            

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีําไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน     

ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของกําไรสทุธทิีไ่มร่วมกําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ (unrealised gain) จากการประเมนิค่าหรอืการ

สอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือรวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด  
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2) ในกรณีที่กองทุนมกีําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจาก

กาํไรสะสมดงักลา่วดว้ยกไ็ด ้

 

การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วตอ้งไมท่าํใหก้องทุนเกดิยอดขาดทุนสะสม 

 

รายละเอยีดเงนิปันผลสาํหรบัปี 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

 

   บาท 

   เงนิปันผล  

ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด วนัประกาศจา่ย จาํนวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจา่ย 

     

1 ตุลาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 22 กุมภาพนัธ ์2561 180,000,000 0.1150 20,700,000 

1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มนีาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561 180,000,000 0.1100 19,800,000 

1 เมษายน 2561 ถงึ 30 มถุินายน 2561 22 สงิหาคม 2561 180,000,000 0.1100 19,800,000 

1 กรกฎาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2561 19 พฤศจกิายน 2561 180,000,000 0.0900 16,200,000 

    76,500,000 

 

รายละเอยีดเงนิปันผลสาํหรบัปี 2560 มดีงัต่อไปน้ี 

 

   บาท 

   เงนิปันผล  

ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด วนัประกาศจา่ย จาํนวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจา่ย 

     

1 ตุลาคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 17 กุมภาพนัธ ์2560 180,000,000 0.1000 18,000,000 

1 มกราคม 2560 ถงึ 31 มนีาคม 2560 23 พฤษภาคม 2560 180,000,000 0.1100 19,800,000 

1 เมษายน 2560 ถงึ 30 มถุินายน 2560 22 สงิหาคม 2560 180,000,000 0.1150 20,700,000 

1 กรกฎาคม 2560 ถงึ 30 กนัยายน 2560 19 พฤศจกิายน 2560 180,000,000 0.1150 20,700,000 

    79,200,000 

 

11. คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 

 

 ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานสว่นใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้โดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษโีรงเรอืนที่ดนิ 

ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการ

ดาํเนินงานของกองทุน 
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12. สว่นงานดาํเนินงาน 

 

ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอน้ีสอดคล้องกบัรายงานภายในของกองทุนที่ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 

 

กองทุนรวมดําเนินงานในสว่นงานทางธุรกจิเดยีว คอืการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดล้งทุนไปและดําเนินธุรกจิในสว่น

งานหลกัทางภมูศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  

 

13. เครือ่งมอืทางการเงนิ 

 

นโยบายการจดัการความเสีย่งทางดา้นการเงนิ 

กองทุนไมม่นีโยบายการออกเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็กาํไรหรอืการคา้ 

 

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด อนัจะมผีลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้

ในปีปัจจุบนั และในอนาคตสาํหรบัเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนของกองทุน 

 

ความเสีย่งจากสนิเชื่อ 

ความเสีย่งทางดา้นสนิเชื่อ คอืความเสีย่งทีล่กูคา้หรอืคูส่ญัญาไมส่ามารถชาํระหน้ีแก่กองทุนรวมตามเงือ่นไขทีต่กลงไว้

เมือ่ครบกาํหนดกองทุนรวมไมม่กีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อแก่ลกูหน้ี เน่ืองจากกองทุนรวมมลีกูคา้

จํานวนมากและอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกนั นอกจากน้ี กองทุนรวมมกีารกําหนดให้มกีารเรยีกเก็บเงนิมดัจําค่าเช่า

ล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวม เพื่อเป็นประกันในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ผู้จ ัดการ

อสงัหารมิทรพัยเ์ชื่อวา่ กองทุนรวมไมม่คีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

 

14. การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดขึ้นใน        

สถานการณ์ปกตริะหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 

 

สนิทรพัยว์ดัมลูค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยกําหนดลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท

ของขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่ ดงัน้ี 

 

• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรงุ) ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งสาํหรบัสนิทรพัย ์

 หรอืหน้ีสนิอยา่งเดยีวกนั 

• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกต 

  ไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม สาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนินัน้ 

• ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดซ้ึง่นํามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนินัน้ 
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สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 

สนิทรพัย ์        

เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ -  -  1,812,000,000  1,812,000,000 

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์ -  11,831,846  -  11,831,846 

รวม -  11,831,846  1,812,000,000  1,823,831,846 

 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 

สนิทรพัย ์        

เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์      -      -  1,832,000,000  1,832,000,000 

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์ -  24,859,919            -  24,859,919 

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

 

15. การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 

 

วตัถุประสงคข์องกองทุนรวมในการบรหิารทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ เพื่อดาํรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ืองของกองทุนรวมเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอื่น และ

เพือ่ดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 

 

16. ภาระผกูพนั  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กองทุนมภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิาร โดยมคีา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยชาํระดงัน้ี  

 

    บาท 

     

ภายใน 1 ปี    6,380,727 

2 - 5 ปี    5,512,500 

รวม    11,893,227 
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17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุน ไดม้มีตเิหน็ชอบอนุมุตจิ่ายเงนิปันผล

จากกาํไรสทุธสิาํหรบัผลการดาํเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ในอตัรารอ้ยละ 0.1100 

บาทต่อหน่วย เป็นเงนิปันผลรวมทัง้สิน้จาํนวน 19,800,000 บาท  

 

18. การอนุมตังิบการเงนิ 

 

งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัโิดยผูบ้รหิารเมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 
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