
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ                                            

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 ของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์เคพเีอ็น งบก าไรขาดทุนส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2562                 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั ส าหรบังวดหกเดอืน
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการรายงานให้ขอ้สรุปเกี่ยวกับ
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง
กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธิกีารสอบทานอื่น                 
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่ีนัยส าคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่อาจ
แสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 
 
จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญั 
 

เร่ืองอ่ืน 
 
งบก าไรขาดทุนส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน             
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เคพเีอน็ ทีแ่สดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบ ไดจ้ดัท าขึน้ใหม่โดยผูบ้รหิารกองทุน 
และไม่ไดผ้่านการตรวจสอบและสอบทาน  
 
 
 
นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรตัน์ชชัวาลย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6549 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 สงิหาคม 2562 



งบดลุ

30 มิถนุายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม

    (ราคาทุน : 1,795,000,000 บาท) 6 1,812,000,000     1,812,000,000     

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายตุธิรรม

    (ราคาทุนตดัจาํหน่าย : 9,927,588 บาท

       31 ธนัวาคม 2561 : 11,829,943 บาท) 7 9,923,963           11,831,846         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 125,212,849       115,750,643       

ลกูหนีจากการใหเ้ช่าและบรกิาร - สทุธิ 5, 9 2,331,042           2,352,197           

สนิทรพัยอ์นื 1,303,971           962,024             

รวมสินทรพัย์ 1,950,771,825     1,942,896,710     

หนีสิน

เจา้หนีการคา้ 4,800,151           2,095,491           

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย 5 833,333             864,343             

รายไดร้บัล่วงหน้า . 8,869,614           3,848,220           

เงนิมดัจาํการเช่าพนืที 5 28,335,768         27,742,901         

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,800,415         19,858,804         

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 1,714,329           1,679,338           

รวมหนีสิน 62,353,610         56,089,097         

สินทรพัยส์ทุธิ 1,888,418,215     1,886,807,613     

สินทรพัยส์ทุธิ

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (มลูคา่หน่วยละ 10.00 บาท 

      จาํนวนหน่วยลงทุน 180,000,000 หน่วย) 1,800,000,000     1,800,000,000     

กาํไรสะสม 88,418,215         86,807,613         

สินทรพัยส์ทุธิ 1,888,418,215     1,886,807,613     

สนิทรพัยส์ทุธ ิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 10.4912 10.4822

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 1

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพเีอน็

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ราคาทุน / ราคาทุน /

ราคาทุน ราคาทุน

อตัราส่วน ตดัจาํหน่าย ราคายติุธรรม อตัราส่วน ตดัจาํหน่าย ราคายติุธรรม

(ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท)

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

อาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร์

ตงัอยู ่เลขท ี719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

        เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร

- กรรมสทิธใินทดีนิ จาํนวน 8 แปลง 2-2-15.7 ไร่ 152,100,000   152,100,000    

- กรรมสทิธใินอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร์ 1,640,760,000 1,640,760,000  

- กรรมสทิธใินระบบสาธารณูปโภค 2,140,000       2,140,000       

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ 99.46       1,795,000,000 1,812,000,000 99.35      1,795,000,000  1,812,000,000 

เงินลงทุนในหลกัทรพัย์

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย (CB19D06A)

ครบกําหนดวนัท ี6 ธนัวาคม 2562 0.54        9,927,588       9,923,963      0.54       9,845,914       9,846,815       

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย (CB19627A)

ครบกําหนดวนัท ี27 มถุินายน 2562 -          -               -               0.11 1,984,029       1,985,031       

รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัย์ 0.54        9,927,588       9,923,963      0.65       11,829,943 11,831,846     

รวมเงินลงทุน 100.00     1,804,927,588 1,821,923,963 100.00    1,806,829,943 1,823,831,846

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 2

30 มิถนุายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

2562 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) ยงัไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 5 36,651,369         35,951,611         

ดอกเบยีรบั 190,805             117,036             

รวมรายได้จากการลงทุน 36,842,174         36,068,647         

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5 1,460,624           1,474,547           

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 5 2,500,000           2,531,010           

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 146,062             147,455             

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 5 170,432             172,030             

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 5, 11 12,476,109         8,725,208           

คา่ใชจ้า่ยอนื 591,362             234,911             

รวมค่าใช้จ่าย 17,344,589         13,285,161         

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 19,497,585         22,783,486         

รายการกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

กําไร (ขาดทุน) ทยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทุน 991                   (25,174)              

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 991                   (25,174)              

การเพิมขึนสทุธิในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 19,498,576         22,758,312         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 3

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

2562 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) ยงัไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 5 74,557,704         71,950,629         

ดอกเบยีรบั 254,336             207,786             

รายไดอ้นื 37,281               136,726             

รวมรายได้จากการลงทุน 74,849,321         72,295,141         

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5 2,909,276           2,931,096           

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 5 5,000,000           5,124,040           

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 290,927             293,110             

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 5 339,441             341,961             

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 5, 11 24,041,335         16,635,030         

คา่ใชจ้า่ยอนื 1,052,212           443,089             

รวมค่าใช้จ่าย 33,633,191         25,768,326         

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 41,216,130         46,526,815         

รายการขาดทุนจากเงินลงทุน

ขาดทุนทยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทุน (5,528)                (3,016,536)          

รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน (5,528)                (3,016,536)          

การเพิมขึนสทุธิในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 41,210,602         43,510,279         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 4

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

2562 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) ยงัไม่ได้สอบทาน)

การเพิมขึนสทุธิในสินทรพัยจ์ากการดาํเนินงาน

   ในระหว่างงวด

รายไดสุ้ทธจิากการลงทุน 41,216,130         46,526,815         

ขาดทุนทยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทุน (5,528)                (3,016,536)          

การเพิมขึนสทุธิของสินทรพัยที์เกิดจากการดาํเนินงาน 41,210,602         43,510,279         

จา่ยเงนิปันผล 10 (39,600,000)        (40,500,000)        

การเพิมขึนสทุธิของสินทรพัยใ์นระหว่างงวด 1,610,602           3,010,279           

สินทรพัยสุ์ทธิ ณ วนัต้นงวด 1,886,807,613     1,897,881,608     

สินทรพัยสุ์ทธิ ณ วนัสินงวด 1,888,418,215     1,900,891,887     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 5                       

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

2562 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) ยงัไม่ได้สอบทาน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขนึสุทธใินสนิทรพัยจ์ากการดาํเนินงาน 41,210,602         43,510,279         

ปรบักระทบรายการเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน

    ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ขาดทุนทยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทุน 5,528                 3,016,536           

สว่นตํากว่ามลูคา่ตราสารหนีตดับญัชี (97,645)              (56,026)              

ซอืเงนิลงทุน -                    (52,701,264)        

ขายเงนิลงทุน 2,000,000           36,000,000         

ลูกหนีจากการใหเ้ช่าและบรกิารลดลง (เพมิขนึ) 21,155               (485,496)            

สนิทรพัยอ์นืลดลง (เพมิขนึ) (341,947)             421,757             

เจา้หนีการคา้เพมิขนึ (ลดลง) 2,704,660           (1,925,834)          

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจา่ยลดลง (31,010)              (27,324)              

รายไดร้บัล่วงหน้าเพมิขนึ 5,021,394           7,419,998           

เงนิมดัจาํการเช่าพนืทเีพมิขนึ (ลดลง) 592,867              (343,132)            

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเพมิขนึ (ลดลง) (2,058,389)          6,568,505           

หนีสนิหมุนเวยีนอนืเพมิขนึ (ลดลง) 34,991               (1,823,606)          

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 49,062,206         39,574,393         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จา่ยเงนิปันผล (39,600,000)        (40,500,000)        

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (39,600,000)        (40,500,000)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สทุธิ 9,462,206           (925,607)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 115,750,643        83,596,493         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 125,212,849        82,670,886         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 6                      

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

ข้อมูลทางการเงินทีสาํคญั

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน

2562 2561 2560 2559 2558

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) ยงัไม่ได้สอบทาน) ยงัไม่ได้สอบทาน) ยงัไม่ได้สอบทาน) ยงัไม่ได้สอบทาน)

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธติน้งวด 10.4822                  10.5437                  10.4804                  10.5030                  10.2246                  

รายได้จากกิจกรรมลงทุน

รายไดสุ้ทธจิากการลงทนุ 0.2290                   0.2586                   0.2559                   0.2735                   0.3113                    

กําไร (ขาดทนุ) ทยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ -                        (0.0168)                  (0.0111)                  (0.1062)                  0.2561                    

รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน 0.2290                   0.2418                   0.2448                   0.1673                   0.5674                    

หกั จา่ยเงนิปันผล (0.2200)                  (0.2250)                  (0.2100)                  (0.2460)                  (0.3210)                   

มูลค่าสินทรพัยส์ุทธิสินงวด 10.4912                  10.5605                  10.5152                  10.4243                  10.4710                  

อตัราส่วนของการเพมิขนึสุทธใินสนิทรพัยจ์ากการดําเนินงาน

    ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลยีระหว่างงวด    2.190   2.291  2.332 1.610                     5.430                     

อตัราส่วนการเงินทีสาํคญัและข้อมูลประกอบเพิมเติมทีสาํคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธสินิงวด (พนับาท) 1,888,418               1,900,892               1,892,741               1,876,374               1,884,780               

อตัราส่วนของค่าใชจ้า่ยรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลยีระหว่างงวด (รอ้ยละ) 1.78                       1.36                       1.50                       1.38                       1.06                       

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทนุต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลยีระหว่างงวด (รอ้ยละ) 2.18                       3.65                       3.83                       2.99                       6.49                       

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลยีระหว่างงวด (พนับาท) 1,889,365               1,898,976               1,889,190               1,873,756               1,878,371               

ข้อมูลเพิมเติม

มลูค่าการซอืขายเงนิลงทนุระหว่างงวดไมไ่ดร้วมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุในเงนิฝากธนาคาร 

     และคํานวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลยีถ่วงนําหนกัตามระยะเวลาทมีอียู่ในระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 7                           

บาท
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ 
ส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
30 มิถนุายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้สอบทาน) 
 
1. ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เคพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร
ก าหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจดัการ”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทนุของกองทนุ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหร้บัซื้อขายเป็นตน้ไป 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 
งบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 และได้น าเสนอในสกุลเงนิ
ไทยบาทตามตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” และได้
จดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบทีก่ าหนดตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 106 เรื่อง “การบญัชสี าหรบักจิการที่
ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” โดยไม่ได้รวมข้อมูลทัง้หมดในงบการเงินประจ าปีที่ได้จัดท าตามมาตรฐาน               
การรายงานทางการเงนิ ผู้ใช้งบการเงนิจงึควรใช้งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่             
31 ธนัวาคม 2561  
 
งบการเงินระหว่างกาลนี้จ ัดท าขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นควรให้สอดคล้องกับ           
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารของกองทุน เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2562 
 

3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของกองทุน
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้ การปฎิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุง
ใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 
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• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้”  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 
มกราคม 2562 โดยน าเสนอหลักการการรับรู้รายได้ใหม่แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง “รายได้” 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 เรื่อง “สญัญาก่อสร้าง” รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรายได้อีก            
หลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม่ได้ก าหนดหลักการในการรับรู้รายได้โดยพิจารณาจากการควบคุมและให้         
แนวปฏบิตัทิางการบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรื่อง ซึ่งมรีายละเอยีดจ ากดัในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้น
ปัจจุบนั 
 

• ประกาศอื่นๆ 
 

ประกาศอื่นๆ ทีม่ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 เพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ การเปลีย่นแปลงส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงถอ้ยค า การตคีวามและเป็นแนวทางแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงมาใช ้ 
 
อย่างไรกต็าม การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและประกาศอื่นๆ ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิไม่มผีลกระทบที่
เป็นสาระส าคญักบังบการเงนิระหว่างกาลของกองทุน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ที่ประกาศโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึ่งจะมผีลตัง้แต่วนัที่  1 มกราคม 2563 
ประกอบดว้ย  

 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “สญัญาเช่า” 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเดมิ โดยมกีารก าหนด
หลกัการส าหรบัการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า สญัญาเช่าจะถูก
รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิเป็นสทิธใินการใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่  9 เรื่อง “เครื่องมอืทางการเงนิ” มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่  32 เรื่อง 
“การแสดงรายการส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 7 เรื่อง “การเปิดเผย
ขอ้มูลส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่  16 เรื่อง “การป้องกนั
ความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ” และ การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 
เรื่อง “การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน”  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มขีอ้ก าหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องกบัค านิยาม การรบัรู้รายการ การจดั
ประเภทรายการ การวดัมูลค่า การด้อยค่าของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงิน รวมถึงการให้แนวทางปฏิบตัิ
เกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 
กองทุนจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่นี้มาถือปฏิบตัิ เมื่อมผีลบงัคบัใช้ ปัจจุบนัฝ่ายบรหิาร         
อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานเหล่านี้ 
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4. การประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และ
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ                
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  
 
การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส าคญัที่น ามาใช้ในการจดัท างบการเงนิ
ระหว่างกาล ถอืตามเกณฑเ์ช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

5. รายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บริษัทที่มีอ านาจควบคุมกองทุน หรือถูกกองทุนควบคุมไม่ว่าจะเป็น                   
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากนี้ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึ่งท า
ใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัจดัการ          
ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุน 

 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 
และ 2561 ประกอบดว้ย 

 
   บาท 

 นโยบาย  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถิุนายน 
 การก าหนดราคา  2562  2561 
      
รายไดค้่าเช่า ราคาตามสญัญา       789,761  1,645,938 
รายไดค้่าบรกิาร ราคาตามสญัญา  606,561  1,144,597 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  1,460,624  1,474,547 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  2,500,000  2,531,010 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  146,062  147,455 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  170,432  172,030 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ    -  2,286,260 
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   บาท 

 นโยบาย  
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถิุนายน 
 การก าหนดราคา  2562  2561 
      
รายไดค้่าเช่า ราคาตามสญัญา  1,592,009  3,341,636 
รายไดค้่าบรกิาร ราคาตามสญัญา  2,250,049  2,386,711 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  2,909,276  2,931,096 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  5,000,000  5,124,040 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  290,927  293,110 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  339,441  341,961 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ    -  4,705,045 

 
ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
 
 บาท 
 30 มถิุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
ลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26,125  5,618 
    

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย    
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 833,333  864,343 
    

เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที ่    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,521,879  2,851,930 

    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียม      
นายทะเบยีน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

  
บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด เป็นผู้จดัการกองทุน คิดค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดอืน 
ค านวณเป็นอตัราร้อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวม
ตามทีร่ะบุไวแ้ละตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 
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ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ซึง่สรุปไดด้งันี้  
 
(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการทรพัยส์นิในอตัรารอ้ยละ 2.75 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร บวกกบัรอ้ยละ 0.25 ของ

มูลค่าสินทรพัย์สุทธิของกองทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของเดือนก่อน และร้อยละ 2.7 ของผลก าไรสุทธิของ
อสงัหารมิทรพัย์ก่อนหกัรายจ่ายของกองทุน ทัง้นี้ค่าตอบแทนรวมกนัแล้วต้องไม่เกินรอ้ยละ 2 ต่อปีของมูลค่า
สนิทรพัยสุ์ทธ ิณ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนก่อน และตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไว้
ในหนังสอืชีช้วน 

 
(2) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผู้เช่าเดมิต่อสญัญาเช่า  เท่ากบั 0.5 เท่าของค่าเช่าและค่าบรกิารรายเดอืน           

ต่อราย ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุของสญัญาเช่า 
 

(3) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผูเ้ช่ารายใหม่ท าสญัญาเช่า เท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารจ านวน 1 เดอืนต่อราย 
ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุของสญัญาเช่า 
 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สินทรพัย์และบญัชีเงินฝากธนาคารของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายเดอืน ค านวณจากอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธ ิณ วนัท าการ
สุดทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน  

 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนรายเดอืน ค านวณจากอตัรา
รอ้ยละ 0.035 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและ
ตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน  

 
6. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 
กองทุนไดล้งทุนในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยการซื้อทีด่นิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบทีเ่กีย่วขอ้ง
ของอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,795 ล้านบาท จากบรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที ่
22 เมษายน 2556 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จ านวน 1,812 ล้านบาท                        
(31 ธันวาคม 2561 : 1,812 ล้านบาท) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีประเมินค่าทรัพย์สินตาม            
วธิรีายได ้(Income approach) จากการประมาณการกระแสเงินสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึ      
ค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนรอ้ยละ 6.50 ต่อปี  
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7. เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์
 

 บาท 
 30 มถุินายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 

 
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ขาดทุนทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูค่าเงนิลงทุน 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 

  
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูค่าเงนิลงทุน 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 
            
เงนิลงทุนในพนัธบตัร            
  ธนาคารแห่งประเทศไทย 9,927,588  (3,625)  9,923,963  11,829,943  1,903  11,831,846 
รวม 9,927,588  (3,625)  9,923,963  11,829,943  1,903  11,831,846 

 
8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 30 มถิุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) บาท 

     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - 1,546 - 1,647 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.375 78,229,838 0.375 95,579,782 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 0.125 46,981,465 0.125 20,169,214 

รวม  125,212,849  115,750,643 
 
9. ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ – สุทธิ 
 

ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร แยกตามอายุหนี้คงคา้งนับจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 
 บาท 
 30 มถิุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
อายุหนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 800,677              106,996  
คา้งช าระ    
  ไม่เกนิ 3 เดอืน 1,530,365           2,245,201  
   เกนิ 12 เดอืน 4,135,684           4,135,684  
รวม 6,466,726           6,487,881  
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู         (4,135,684)          (4,135,684) 
สุทธ ิ 2,331,042           2,352,197  
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10. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
ในกรณีที่กองทุนรวมมกี าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่            
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกี าไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธทิี่ไม่รวมก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมนิค่าหรอืการ
สอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือรวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
2) ในกรณีทีก่องทุนมกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจาก

ก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย                    
เงนิปันผลนัน้ 
 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 
   บาท 
   เงนิปันผล  

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัประกาศจ่าย จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจ่าย 
     
1 ตุลาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 21 กมุภาพนัธ ์2562 180,000,000 0.1100 19,800,000 
1 มกราคม 2562 ถงึ 31 มนีาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 180,000,000 0.1100 19,800,000 
    39,600,000 
     

11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 
 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้โดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษีโรงเรอืนทีด่นิ 

ค่าเบี้ยประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการ
ด าเนินงานของกองทุน 

 
12. ส่วนงานด าเนินงาน 

 
กองทุนรวมด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดยีว คือการให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ที่ได้ลงทุนไปและด าเนินธุรกิจใน             
ส่วนงานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  
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13. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นใน        
สถานการณ์ปกตริะหว่างผูร้่วมตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 

 
สนิทรพัย์วดัมูลค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิมลูค่า ดงันี้ 
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์ 

 หรอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอนันอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกต

  ไดโ้ดยตรงหรอืโดยอ้อม ส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดซ้ึ่งน ามาใชก้บัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนินัน้ 

 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ -  -  1,812,000,000  1,812,000,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -  9,923,963  -  9,923,963 

รวม -  9,923,963  1,812,000,000  1,821,923,963 

 
14. ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 กองทุนมภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิาร โดยมคี่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายช าระดงันี้  
 

    บาท 
     

ภายใน 1 ปี    6,848,093 
2 - 5 ปี    4,725,000 
รวม    11,573,093 
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