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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 
1. ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร
ก าหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจดัการ”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหร้บัซือ้ขายเป็นตน้ไป 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 
งบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และไดน้ าเสนอในสกุลเงนิ
ไทยบาทตามตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” และได้
จดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบทีก่ าหนดตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 เรื่อง “การบญัชสี าหรบักจิการที่
ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” โดยไม่ได้รวมข้อมูลทัง้หมดในงบการเงินประจ าปีที่ได้จดัท าตามมาตรฐาน               
การรายงานทางการเงนิ ผูใ้ช้งบการเงนิจงึควรใช้งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่             
31 ธนัวาคม 2561  
 
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้ เป็นภาษาอื่นควรให้สอดคล้องกับ           
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารของกองทุน เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2562 
 

3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของกองทุน
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้ การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุง
ใหม่ การตีความมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีที่เริม่ใน           
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 
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• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้”  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่          
1 มกราคม 2562 โดยน าเสนอหลกัการการรบัรู้รายได้ใหม่แทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 18 เรื่อง “รายได้” 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 เรื่อง “สญัญาก่อสร้าง” รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรายได้อีก            
หลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม่ได้ก าหนดหลักการในการรับรู้รายได้โดยพิจารณาจากการควบคุมและให้         
แนวปฏบิตัทิางการบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรื่อง ซึง่มรีายละเอยีดจ ากดัในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้น
ปัจจุบนั 
 

• ประกาศอื่นๆ 
 
ประกาศอื่นๆ ทีม่ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 เพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ การเปลีย่นแปลงส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงถอ้ยค า การตคีวามและเป็นแนวทางแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงมาใช ้ 
 

อย่างไรกต็าม การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและประกาศอื่นๆ ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิไม่มผีลกระทบทีเ่ป็น
สาระส าคญักบังบการเงนิระหวา่งกาลของกองทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ที่ประกาศโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึ่งจะมผีลตัง้แต่วนัที่  1 มกราคม 2563 
ประกอบดว้ย  

 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง “สญัญาเชา่” 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ ใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเดมิ โดยมกีารก าหนด
หลกัการส าหรบัการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า สญัญาเช่าจะถูก
รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิเป็นสทิธใินการใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
 

• 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 
เรือ่ง “การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน”  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มขี้อก าหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องกบัค านิยาม การรบัรู้รายการ การจดั    
ประเภทรายการ การวดัมูลค่า การด้อยค่าของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิ รวมถึงการให้แนวทางปฏิบตัิ  
เกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 
กองทุนจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่นี้มาถือปฏิบตัิ เมื่อมผีลบงัคบัใช้ ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารอยู่
ระหวา่งการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานเหล่านี้ 
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4. การประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และ
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ                
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  
 
การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส าคญัที่น ามาใช้ในการจดัท างบการเงิน
ระหวา่งกาล ถอืตามเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

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

 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 
และ 2561 ประกอบดว้ย 

 
   บาท 

 นโยบาย  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 กนัยายน 
 การก าหนดราคา  2562  2561 
      
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา  743,160  1,100,909 
รายไดค้า่บรกิาร ราคาตามสญัญา  499,130  1,068,610         
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  1,478,582  1,491,070 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  2,500,000  2,531,010 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  147,858  149,107 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  172,501  173,958 
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ    -  2,359,004 
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   บาท 

 นโยบาย  
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 กนัยายน 
 การก าหนดราคา  2562  2561 
      
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา  3,211,266  4,224,077 
รายไดค้า่บรกิาร ราคาตามสญัญา  2,384,481  3,407,489 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  4,387,857  4,422,166 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  7,500,000  7,655,050 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  438,786  442,217 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  511,943  515,919 
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ    -  7,487,486 

 
ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
 
 บาท 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
ลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 439,482  5,618 
    

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย    
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 2,500,000  864,343 
    

เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที ่    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,668,871  2,851,930 

    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียม      
นายทะเบยีน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

  
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุน คดิค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดือน 
ค านวณเป็นอตัราร้อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวม
ตามทีร่ะบุไวแ้ละตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 
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คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ซึง่สรุปไดด้งันี้  
 
(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการทรพัยส์นิในอตัรารอ้ยละ 2.75 ของรายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร บวกกบัรอ้ยละ 0.25 ของ

มูลค่าสินทรพัย์สุทธิของกองทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของเดือนก่อน และร้อยละ 2.7 ของผลก าไรสุทธิของ
อสงัหารมิทรพัย์ก่อนหกัรายจ่ายของกองทุน ทัง้นี้ค่าตอบแทนรวมกนัแล้วต้องไม่เกนิร้อยละ 2 ต่อปีของมูลค่า
สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนก่อน และตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไว้
ในหนงัสอืชีช้วน 

 
(2) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผู้เช่าเดมิต่อสญัญาเช่า เท่ากบั 0.5 เท่าของค่าเช่าและค่าบรกิารรายเดอืน           

ต่อราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 
 

(3) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผูเ้ชา่รายใหม่ท าสญัญาเช่า เท่ากบัค่าเช่าและคา่บรกิารจ านวน 1 เดอืนต่อราย 
ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 
 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สนิทรพัย์และบญัชีเงนิฝากธนาคารของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายเดอืน ค านวณจากอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการ
สุดทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน  

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

 
6. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

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

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

 บาท 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 

 
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูค่าเงนิลงทนุ 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 

  
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูค่าเงนิลงทนุ 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 
            
เงนิลงทนุในพนัธบตัร            
  ธนาคารแห่งประเทศไทย 9,969,624  4,585  9,974,209  11,829,943  1,903  11,831,846 
รวม 9,969,624  4,585  9,974,209  11,829,943  1,903  11,831,846 

 
8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) บาท 

     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - 1,725 - 1,647 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.375 12,923,015 0.375 95,579,782 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 0.125 101,067,517 0.125 20,169,214 

รวม  113,992,257  115,750,643 
 
9. ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ – สทุธิ 
 

ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร แยกตามอายหุนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 
 บาท 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
อายหุนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 744,852              106,996  
คา้งช าระ    
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 2,913,459           2,245,201  

   3 – 6 เดอืน 73,447  - 
   เกนิ 12 เดอืน        4,135,684           4,135,684  
รวม 7,867,442           6,487,881  
หกั คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (4,135,684)          (4,135,684) 
สุทธ ิ 3,731,758           2,352,197  
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10. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
ในกรณีที่กองทุนรวมมกี าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่            
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกี าไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน   

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิีไ่ม่รวมก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ (unrealized gain) จากการประเมนิค่าหรอืการ
สอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือรวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
2) ในกรณีทีก่องทุนมกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจาก

ก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย                     
เงนิปันผลนัน้ 
 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 
   บาท 
   เงนิปันผล  

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัประกาศจ่าย จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจ่าย 
     
1 ตุลาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 21 กุมภาพนัธ ์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 
1 เมษายน 2562 ถงึ 30 มถิุนายน 2562 21 สงิหาคม 2562 180,000,000 0.1100 19,800,000 
    59,400,000 
     

11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 
 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้โดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษโีรงเรอืนทีด่นิ 

ค่าเบี้ยประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนินงานของกองทุน 

 
12. ส่วนงานด าเนินงาน 

 
กองทุนรวมด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ที่ได้ลงทุนไปและด าเนินธุรกิจ            
ในสว่นงานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  
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13. การวดัมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้ร ับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นใน        
สถานการณ์ปกตริะหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 

 
สนิทรพัยว์ดัมูลค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่ ดงันี้ 
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์ 

 หรอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอนันอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกต 

  ไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดซ้ึ่งน ามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 

 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ -  -  1,812,000,000  1,812,000,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ -  9,974,209  -  9,974,209 

รวม -  9,974,209  1,812,000,000  1,821,974,209 

 
14. ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 กองทุนมภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิาร โดยมคีา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายช าระดงันี้  
 

    บาท 
     

ภายใน 1 ปี    6,247,491 
2 - 5 ปี    4,331,250 
รวม    10,578,741 

 


