
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์
เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม
    (ราคาทนุ : 1,795,000,000 บาท) 6, 14 1,667,000,000      1,667,000,000      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 117,477,526        130,796,436        
ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 5, 8 1,400,249            1,284,007           

สนิทรพัยอ์ื่น 2,437,680            1,052,337           
รวมสินทรพัย์ 1,788,315,455      1,800,132,780      

หน้ีสิน
เจา้หนี้การคา้ 4,288,892            6,471,411           
คา่ธรรมเนยีมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย 5 1,464,719            825,453              
รายไดร้บัลว่งหน้า 1,454,660            3,189,140           
เงนิมดัจ ารบัจากผูเ้ชา่พื้นที่ 5 25,511,109          25,818,842          
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 275,627              1,931,071           
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 1,141,351            2,098,946           

รวมหน้ีสิน 34,136,358          40,334,863          

สินทรพัยส์ทุธิ 1,754,179,097      1,759,797,917      

สินทรพัยส์ทุธิ
ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

- 180,000,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 9.8504 บาท 9 1,773,072,000      1,800,000,000      
       (31 ธนัวาคม 2564 : มลูคา่หน่วยละ 10.00 บาท)

ขาดทนุสะสม 10 (18,892,903)         (40,202,083)         
สินทรพัยส์ทุธิ 1,754,179,097      1,759,797,917      

สนิทรพัยส์ทุธ ิต่อหน่วยลงทนุ (บาท) 9.7454                9.7766               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 1

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

บาท



กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

อตัราส่วน อตัราส่วน

ของเงินลงทนุ ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม ของเงินลงทนุ ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม

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

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

อาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร์

ตัง้อยู่ เลขที ่719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

        เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร

- กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ านวน 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       

รวมเงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์ 100.00           1,795,000,000   1,667,000,000   100.00          1,795,000,000  1,667,000,000  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 2

30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการลงทุน
รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 5 22,711,153         27,924,955         
ดอกเบีย้รบั 32,751               44,782               
รายไดอ้ื่น 61,181               2,338,075           

รวมรายได้จากการลงทุน 22,805,085         30,307,812         

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 5 1,342,755           1,421,254           
ค่าธรรมเนยีมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 5 2,047,323           2,009,097           
ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 134,276             142,125             
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5 156,655             165,813             
ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 11 9,495,916           8,574,051           
ค่าใชจ่้ายอื่น 709,030             482,242             

รวมค่าใช้จ่าย 13,885,955         12,794,582         

ก าไรจากการลงทุนสทุธิ 8,919,130           17,513,230         

รายการก าไรสทุธิจากเงินลงทุน
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงใน
  มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                   38                    

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทุน -                   38                    

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 8,919,130           17,513,268         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 3

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการลงทุน
รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 5 48,510,198         57,640,504         
ดอกเบีย้รบั 48,618               51,893               
รายไดอ้ื่น 651,607             2,432,310           

รวมรายได้จากการลงทุน 49,210,423         60,124,707         

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 5 2,678,722           2,832,093           
ค่าธรรมเนยีมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 5 4,288,216           4,571,619           
ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 267,872             283,209             
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 5 312,517             330,411             
ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 11 19,178,476         26,251,116         
ค่าใชจ่้ายอื่น 1,175,440           851,811             

รวมค่าใช้จ่าย 27,901,243         35,120,259         

ก าไรจากการลงทุนสทุธิ 21,309,180         25,004,448         

รายการขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงใน
  มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                   (774)                  

รวมรายการขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุน -                   (774)                  

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 21,309,180         25,003,674         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 4

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน

หมายเหตุ 2565 2564

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน

   ในระหว่างงวด

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 21,309,180        25,004,448        

ขาดทุนสุทธจิากเงนิลงทุน -                  (774)                

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด 21,309,180        25,003,674        

การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 9 (26,928,000)       -                  

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน -                  (27,000,000)       

การลดลงของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด (5,618,820)        (1,996,326)        

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัต้นงวด 1,759,797,917    1,855,586,548    

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัส้ินงวด 1,754,179,097    1,853,590,222    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5                     

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบกระแสเงินสด
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงาน 21,309,180         25,003,674         
ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน
    ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน -                   774                   
ส่วนเกนิกว่ามลูค่าตราสารหนี้ตดับญัชี -                   5,321                
ขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                   1,000,000           
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลกูหนี้ -                   9,089,498           

ลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิารลดลง (เพิม่ขึน้) (116,242)            12,073,310         
สนิทรพัย์อื่นเพิม่ขึน้ (1,385,343)          (480,403)            
เจา้หนี้การคา้ลดลง (2,182,519)          (989,514)            

ค่าธรรมเนยีมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์คา้งจ่ายเพิม่ขึน้ 639,266             696,712             
รายไดร้บัล่วงหน้าเพิม่ขึน้ (ลดลง) (1,734,480)          2,952,591           
เงนิมดัจ ารบัจากผูเ้ช่าพืน้ทีล่ดลง (307,733)            (4,145,205)          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (1,655,444)          (6,699,748)          
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (957,595)            73,568               

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 13,609,090         38,580,578         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (26,928,000)        -                   
การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน -                   (27,000,000)        

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (26,928,000)        (27,000,000)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สทุธิ (13,318,910)        11,580,578         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 130,796,436       117,694,052       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 117,477,526         129,274,630         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 6                      

บาท


