
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลของ                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ  ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
  

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 ของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธิ งบกระแสเงนิสด และขอ้มลู
ทางการเงนิที่ส าคญั ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
แบบยอ่ ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบ           
ในการรายงานใหข้อ้สรปุเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลดงักลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหวา่ง
กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิีการสอบทานอื่น                 
การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่อาจ
แสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 
 
จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญั 
 
เร่ืองอ่ืน 
 
งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญั 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ ทีแ่สดงเป็นขอ้มลู
เปรยีบเทยีบ ไดจ้ดัท าขึน้ใหมโ่ดยผูบ้รหิารกองทุน และไมไ่ดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทาน  
 
 
 
นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรตัน์ชชัวาลย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6549 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรงุเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม 2562 



งบดลุ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรพัย ์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยุตธิรรม
    (ราคาทุน : 1,795,000,000 บาท) 6 1,812,000,000     1,812,000,000     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยุตธิรรม
    (ราคาทุนตดัจาํหน่าย : 11,878,475 บาท
       31 ธนัวาคม 2561 : 11,829,943 บาท) 7 11,873,859         11,831,846         
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8 123,201,674       115,750,643       
ลูกหน้ีจากการใหเ้ชา่และบรกิาร - สุทธิ 9 4,121,312           2,352,197           
สนิทรพัยอ์ื่น 724,417             962,024             

รวมสินทรพัย ์ 1,951,921,262     1,942,896,710     

หน้ีสิน
เจา้หน้ีการคา้ 3,042,503           2,095,491           
คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจา่ย 5 833,333             864,343             
รายไดร้บัล่วงหน้า 13,696,920         3,848,220           
เงนิมดัจาํการเชา่พืน้ที่ 5 28,002,659         27,742,901         
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 15,991,179         19,858,804         
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 1,635,028           1,679,338           

รวมหน้ีสิน 63,201,622         56,089,097         

สินทรพัยส์ทุธิ 1,888,719,640     1,886,807,613     

สินทรพัยส์ทุธิ

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (มลูคา่หน่วยละ 10.00 บาท 
      จาํนวนหน่วยลงทุน 180,000,000 หน่วย) 1,800,000,000     1,800,000,000     
กําไรสะสม 88,719,640         86,807,613         
สินทรพัยส์ทุธิ 1,888,719,640     1,886,807,613     

สนิทรพัยส์ุทธ ิตอ่หน่วยลงทุน (บาท) 10.4928 10.4822

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 1

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

บาท



กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ราคาทนุ / ราคาทนุ /
ราคาทนุ ราคาทนุ

อตัราส่วน ตดัจาํหน่าย ราคายตุิธรรม อตัราส่วน ตดัจาํหน่าย ราคายตุิธรรม
(ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท)

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์
อาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร์
ตัง้อยู ่เลขที ่719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
        เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร
- กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จํานวน 8 แปลง 2-2-15.7 ไร่ 152,100,000    152,100,000    
- กรรมสทิธิใ์นอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร์ 1,640,760,000 1,640,760,000  
- กรรมสทิธิใ์นระบบสาธารณูปโภค 2,140,000       2,140,000        

รวมเงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ 99.35        1,795,000,000 1,812,000,000 99.35      1,795,000,000  1,812,000,000 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19D06A)
ครบกําหนดวนัที ่6 ธนัวาคม 2562 0.54          9,886,357       9,882,025       0.54       9,845,914        9,846,815       

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19627A)
ครบกําหนดวนัที ่27 มถิุนายน 2562 0.11 1,992,118       1,991,834       0.11 1,984,029        1,985,031       

รวมเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 0.65          11,878,475     11,873,859     0.65       11,829,943 11,831,846     

รวมเงินลงทนุ 100.00       1,806,878,475 1,823,873,859 100.00    1,806,829,943 1,823,831,846

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 2

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็
งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

2562 2561
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ แต่สอบทานแล้ว) ยงัไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 5 37,906,337         35,999,018         
ดอกเบีย้รบั 63,531               90,753               
รายไดอ้ื่น 37,279               136,723             

รวมรายได้จากการลงทุน 38,007,147         36,226,494         

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 1,448,652           1,456,549           

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 5 2,500,000           2,593,030           
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 144,865             145,655             
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 5 169,009             169,931             
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 5, 11 11,565,226         7,909,823           
ค่าใชจ่้ายอื่น 460,849             208,178             

รวมค่าใช้จ่าย 16,288,601         12,483,166         

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 21,718,546         23,743,328         

รายการขาดทุนจากเงินลงทุน

ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (6,519)                (2,991,362)          
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน (6,519)                (2,991,362)          

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 21,712,027         20,751,966         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 3

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

2562 2561
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) ยงัไม่ได้สอบทาน)

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน
   ในระหว่างงวด

รายไดส้ทุธจิากการลงทุน 21,718,546         23,743,328         
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (6,519)                (2,991,362)          

การเพ่ิมขึน้สทุธิของสินทรพัยส์ทุธิที่เกิดจากการดาํเนินงาน 21,712,027         20,751,966         
จ่ายเงนิปันผล 10 (19,800,000)        (20,700,000)        
การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด 1,912,027           51,966               
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัต้นงวด 1,886,807,613     1,897,881,608     
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัสิ้นงวด 1,888,719,640     1,897,933,574     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 4                      

บาท



กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็
งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

2562 2561
(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล ้ว) ยงัไมไ่ด้สอบทาน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 21,712,027          20,751,966         
ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน
    ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 6,519                 2,991,362           
สว่นตํ่ากว่ามลูค่าตราสารหนี้ตดับญัชี (48,532)              (80,836)              
ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิารเพิม่ขึน้ (1,769,115)          (388,643)            

สนิทรพัยอ์ืน่ลดลง 237,607              162,520             
เจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ 947,012              592,379             
ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจา่ยลดลง (31,010)              (27,324)              
รายไดร้บัล่วงหน้าเพิม่ขึน้ 9,848,700 10,131,789         

เงนิมดัจาํการเชา่พืน้ทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) 259,758 (611,775)            
ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ยเพิม่ขึน้ (ลดลง) (3,867,625) 1,390,438           
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ลดลง (44,310) (543,819)            

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 27,251,031          34,368,057         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จา่ยเงนิปันผล (19,800,000)         (20,700,000)        

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (19,800,000)         (20,700,000)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ - สทุธิ 7,451,031           13,668,057         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 115,750,643        83,596,493         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 123,201,674        97,264,550         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5                      

บาท



กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็
ข้อมลูทางการเงินที่สาํคญั

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

2562 2561 2560 2559 2558
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว) ยงัไม่ได้สอบทาน) ยงัไม่ได้สอบทาน) ยงัไม่ได้สอบทาน) ยงัไม่ได้สอบทาน)

ข้อมลูผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 10.4822                 10.5437                 10.4804                 10.5030                 10.2246                  
รายได้จากกิจกรรมลงทนุ
รายไดส้ทุธจิากการลงทุน 0.1206                   0.1319                   0.1235                   0.1299                   0.1624                   
กําไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน -                        (0.0166)                  (0.0111)                  (0.1061)                  0.2561                   
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทนุ 0.1206                   0.1153                   0.1124                   0.0238                   0.4185                   
หกั จ่ายเงนิปันผล (0.1100)                  (0.1150)                  (0.1000)                  (0.1260)                  (0.1620)                  

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ สิ้นงวด 10.4928                 10.5440                 10.4928                 10.4008                 10.4811                  

อตัราสว่นของการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน
    ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด 11.495                   10.935                   10.726                   2.291                     40.181                   

อตัราส่วนการเงินที่สาํคญัและข้อมลูประกอบเพิ่มเติมที่สาํคญั
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธสิิน้งวด (พนับาท) 1,888,720               1,897,934               1,888,716               1,872,160               1,886,600               
อตัราสว่นของคา่ใชจ้่ายรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 0.86                      0.66                      0.81                      0.75                      0.49                       
อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 2.01                      1.91                      1.99                      2.00                      2.05                       
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (พนับาท) 1,888,888               1,897,803               1,886,767               1,872,152               1,871,064               

ข้อมลูเพิ่มเติม
มลูคา่การซือ้ขายเงนิลงทุนระหวา่งงวดไมไ่ดร้วมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร 
     และคาํนวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาทีม่อียูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6                           

บาท
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กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว) 
31 มีนาคม 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้สอบทาน) 
 
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 
 

งบการเงนิระหวา่งกาลส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 และไดน้ าเสนอในสกุลเงนิไทยบาทตามตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” และได้จดัท าขึ้นตาม
หลกัเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 106 เรื่อง “การบญัชสี าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน” โดยไม่ได้รวมขอ้มูลทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีที่ได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ ผูใ้ชง้บการเงนิจงึควรใชง้บการเงนิระหวา่งกาลน้ีควบคูก่บังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  
 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบับน้ีเป็นภาษาอื่นควรให้สอดคล้องกับ           
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 

งบการเงนิระหวา่งกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารของกองทุน เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2562 
 

3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีจดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัที่ใช้ส าหรบัการจดัท างบการเงนิของกองทุน
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้ การปฎิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรบัปรุง
ใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีที่เริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้”  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 
มกราคม 2562 โดยน าเสนอหลกัการการรบัรู้รายได้ใหม่แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง “รายได้” 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 11 เรื่อง “สญัญาก่อสรา้ง” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายไดอ้กีหลาย
ฉบบั มาตรฐานฉบบัใหม่ได้ก าหนดหลกัการในการรบัรู้รายได้โดยพิจารณาจากการควบคุมและให้แนวปฏิบตัิ
ทางการบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรือ่ง ซึง่มรีายละเอยีดจ ากดัในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นปัจจุบนั 
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• ประกาศอื่นๆ 
 

ประกาศอื่นๆ ทีม่ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 เพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่ง
ประเทศ การเปลีย่นแปลงสว่นใหญ่เกีย่วขอ้งกบัการปรบัปรงุถอ้ยค า การตคีวามและเป็นแนวทางแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุมาใช ้ 
 
อย่างไรกต็าม การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและประกาศอื่นๆ ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิไม่มผีลกระทบที่
เป็นสาระส าคญักบังบการเงนิระหวา่งกาลของกองทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมท่ีป่ระกาศโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึง่จะมผีลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 
ประกอบดว้ย  

 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง “สญัญาเชา่” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ี ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเดมิ โดยมกีารก าหนด
หลกัการส าหรบัการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า สญัญาเช่าจะถูก
รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิเป็นสทิธใินการใชส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 

 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่  9 เรื่อง “เครื่องมอืทางการเงนิ” มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 32 เรื่อง 

“การแสดงรายการส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 7 เรื่อง “การเปิดเผย
ขอ้มูลส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่อง “การป้องกนั
ความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ” และ การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 
19 เรือ่ง “การช าระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน”  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มีข้อก าหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องกบัค านิยาม การรบัรู้รายการ การจดั
ประเภทรายการ การวดัมูลค่า การด้อยค่าของสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิ รวมถึงการให้แนวทางปฏิบตัิ
เกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 
กองทุนจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่น้ีมาถอืปฏบิตั ิเมื่อมผีลบงัคบัใช ้ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารอยู่
ระหวา่งการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานเหล่าน้ี 

 
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 2561 
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5. รายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิัทที่เกี่ยวข้องกนักับกองทุน หมายถึง บรษิัทที่มีอ านาจควบคุมกองทุน หรอืถูกกองทุนควบคุมไม่ว่าจะเป็น                   
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากน้ี บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่ท า
ใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัจดัการ          
ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุน 

 
รายการบญัชทีี่มสีาระส าคญักบับรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562 และ 2561 
ประกอบดว้ย 

 
 นโยบาย  บาท 
 การก าหนดราคา  2562  2561 
      
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา  802,248  1,675,697 
รายไดค้า่บรกิาร ราคาตามสญัญา  1,643,488  1,277,859 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  1,448,652  1,456,549 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  2,500,000  2,593,030 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  144,865       145,655 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  169,009        169,931 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ          -  2,310,558 
      

 
ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
 
 บาท 
 31 มนีาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,061,934  5,618 
    

คา่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยค์า้งจา่ย    
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 833,333  864,343 
    

เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที ่    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,851,930  2,851,930 
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คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่บรหิารผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน 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 าเนินการกบัผู้เช่าเดมิต่อสญัญาเช่า เท่ากบั 0.5 เท่าของค่าเช่าและค่าบรกิารรายเดอืน           

ต่อราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 
 

(3) คา่ธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผูเ้ช่ารายใหมท่ าสญัญาเช่า เทา่กบัคา่เช่าและค่าบรกิารจ านวน 1 เดอืนต่อราย 
ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 
 

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  
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6. เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์
 
กองทุนได้ลงทุนอสงัหารมิทรพัย์โดยการซื้อที่ดนิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบที่เกี่ยวขอ้ง
ของอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,795 ลา้นบาท จากบรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที ่
22 เมษายน 2556 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม จ านวน 1,812 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2561 : 1,812 ล้านบาท) ซึ่งประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอสิระ โดยใช้วธิปีระเมนิค่าทรพัย์สนิตามวธิรีายได้ (Income 
approach) จากการประมาณการกระแสเงนิสดคิดลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคต
ภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ ในปัจจุบัน สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเน่ืองจาก
อสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนรอ้ยละ 6.50 ต่อปี  

 
7. เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์
 

 บาท 
 31 มนีาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 

 
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ขาดทุนทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูคา่เงนิลงทนุ 

  
 
 

มลูคา่ยตุธิรรม 

  
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูคา่เงนิลงทนุ 

  
 
 

มลูคา่ยตุธิรรม 
            
เงนิลงทนุในพนัธบตัร            
  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 11,878,475  (4,616)  11,873,859  11,829,943  1,903  11,831,846 
รวม 11,878,475  (4,616)  11,873,859  11,829,943  1,903  11,831,846 

 
8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 31 มนีาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) บาท 

     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - 1,647 - 1,647 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 0.375 35,248,463 0.375 95,579,782 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 0.125 87,951,564 0.125 20,169,214 

รวม  123,201,674  115,750,643 
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9. ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ – สทุธิ 
 

ยอดคงเหลอืของลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร แยกตามอายหุนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งัน้ี 
 
 บาท 
 31 มนีาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
อายหุนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 2,951,876              106,996  
คา้งช าระ    
  ไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,169,436           2,245,201  
   เกนิ 12 เดอืน 4,135,684           4,135,684  
รวม 8,256,996           6,487,881  
หกั คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู         (4,135,684)          (4,135,684) 
สทุธ ิ 4,121,312           2,352,197  

 
10. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
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 ้
 
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวตอ้งไมท่ าใหก้องทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผล
นัน้ 
 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 
   บาท 
   เงนิปันผล  

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัประกาศจา่ย จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจา่ย 
     
1 ตุลาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 21 กุมภาพนัธ ์2562 180,000,000 0.1100 19,800,000 
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11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 
 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้โดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษีโรงเรอืนที่ดนิ 

ค่าเบี้ยประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการ
ด าเนินงานของกองทุน 

 
12. ส่วนงานด าเนินงาน 

 
กองทุนรวมด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ที่ได้ลงทุนไปและด าเนินธุรกิจใน            
สว่นงานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  

 
13. การวดัมลูค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดขึ้นใน        
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 มนีาคม 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ -  -  1,812,000,000  1,812,000,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ -  11,873,859  -  11,873,859 

รวม -  11,873,859  1,812,000,000  1,823,873,859 
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14. ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 กองทุนมภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิาร โดยมคีา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยช าระดงัน้ี  
 

    บาท 
     

ภายใน 1 ปี    7,511,988 
2 - 5 ปี    7,875,000 
รวม    15,386,988 
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