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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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