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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 
1. ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร
ก าหนดอายุโครงการ โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั (“บรษิทัจดัการกองทุน”) เป็นผูบ้รหิาร
โครงการ กองทุนมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซือ้ขายตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2556 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2565 กลุ่มณรงค์เดชและส านักงานประกนัสงัคมเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถอืหน่วย
ลงทุนรอ้ยละ 28.32 และ 21.08 ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2564 : รอ้ยละ 28.32 และ 21.08 ตามล าดบั) 
 
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ทีเ่ริม่ปรากฏตัง้แต่ตน้ปี 2563 ถงึปัจจุบนั ส่งผลท าใหเ้กดิการ
ชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ สถานการณ์ดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อการ
พจิารณาต่อสญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายเดมิ หรอืการตดัสนิใจของผูเ้ช่ารายใหม่ ซึง่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
กองทุน อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทุนไดต้ดิตามสถานการณ์ดงักล่าวเพือ่ประเมนิผลกระทบทีอ่าจมตี่อการด าเนินงาน
ของกองทุนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ตอ้งอาศยัประมาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่างๆ เมือ่สถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 
งบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 จดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิาง
บญัชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน ที่ก าหนดโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“แนวปฏบิตัทิางบญัชีของกองทุนรวม”) รวมถงึแนว
ปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีในเรื่องทีแ่นวปฏบิตัทิางบญัชีของกองทุนรวมไม่ไดก้ าหนดไว ้
กองทุนเลอืกน าเสนองบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 เรื่องการรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และน าเสนอเป็นสกุลเงนิบาทไทยโดยไมไ่ดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ดจ้ดัท า
ตามแนวปฏิบตัิทางบัญชีของกองทุนรวมและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ผู้ใช้งบการเงินควรใช้ 
งบการเงนิระหวา่งกาลนี้ควบคูก่บังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

งบการเงนิระหว่างกาลฉบบันี้จดัท าขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่น ใหย้ดึถอื 
งบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์

งบการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการกองทุน เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2565 
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3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัที่ใช้ส าหรบัการจดัท างบการเงนิของกองทุน
รวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ยกเว้น การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรบัปรุงใหม่ การตีความมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชี ซึ่ งมผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี  
ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 อย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของกองทุนรวมพจิารณาว่าการถอืปฏบิตัดิงักล่าว 
ไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระส าคญัต่องบการเงนิ 

 
4. การประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และ
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ                
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  
 
การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งข้อมูลส าคญัที่น ามาใช้ในการจดัท างบการเงนิ
ระหวา่งกาล ถอืตามเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

5. รายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักองทุน หมายถงึ บรษิทัทีม่อี านาจควบคุมกองทุน ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรอืทางออ้มหรอื
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากนี้ บรษิัทที่เกี่ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบรษิัทร่วมและบุคคลที่มสีทิธิออกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
ซึ่งท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการกองทุน ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของ
บรษิทัจดัการกองทุนทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุน 
 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 
และ 2564 มดีงันี้ 
 
   บาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถิุนายน  นโยบาย  
 การก าหนดราคา  2565  2564 
      
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา  669,266  682,700 
รายไดค้า่บรกิาร ราคาตามสญัญา  550,215  499,088 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  1,342,755  1,421,254 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  2,047,323  2,009,097 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  134,276  142,125 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  156,655  165,813 
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   บาท 
   ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถิุนายน  นโยบาย  
 การก าหนดราคา  2565  2564 
      
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา  1,010,403  1,365,972 
รายไดค้า่บรกิาร ราคาตามสญัญา  837,317  1,001,848 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  2,678,722  2,832,093 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  4,288,216  4,571,619 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  267,872  283,209 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  312,517  330,411 
 
ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 
 
 บาท 
 30 มถิุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
    
ลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,747,214  1,059,945 
    

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย    
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 1,464,719  825,453 
    

เงนิมดัจ ารบัจากผูเ้ชา่พืน้ที ่    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,835,985  2,471,008 

 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียม      
นายทะเบยีน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
  
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยคดิค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดอืน 
ค านวณเป็นอตัราร้อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวม
ตามทีร่ะบุไว ้และตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 
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คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ซึง่สรุปไดด้งันี้  
 
(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการทรพัย์สนิในอตัราร้อยละ 2.75 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร บวกกบัร้อยละ 0.25  

ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนก่อน และรอ้ยละ 2.7 ของผลก าไรสุทธขิอง
อสงัหารมิทรพัยก์่อนหกัรายจ่ายของกองทุน ทัง้นี้ ค่าตอบแทนรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปี ของมูลค่า
สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนก่อน 

 
(2) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผู้เช่าเดมิต่อสญัญาเช่า เท่ากบั 0.5 เท่าของค่าเช่าและค่าบรกิารรายเดอืน           

ต่อราย ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 
 

(3) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผูเ้ชา่รายใหม่ท าสญัญาเช่า เท่ากบัค่าเช่าและคา่บรกิารจ านวน 1 เดอืนต่อราย 
ซึง่ขึน้อยูก่บัอายขุองสญัญาเชา่ 

 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ สนิทรพัยแ์ละบญัชเีงนิฝากธนาคารของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดือน ค านวณจากอัตราร้อยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  
ณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและต้องไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สูงทีก่ าหนดไว้  
ในหนงัสอืชีช้วน  
 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนรายเดอืน ค านวณจากอตัรา
รอ้ยละ 0.035 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและตอ้งไม่เกนิกว่า
จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน  

 
6. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม 

 
กองทุนไดล้งทุนในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยการซื้อทีด่นิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบทีเ่กีย่วขอ้ง
ของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  1,795 ล้านบาท จากบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากัด  
เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2556 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จ านวน 1,667 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม 2564 : 1,667 ล้านบาท) ซึ่งประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ ตามรายงานลงวนัที่ 28 มกราคม 2565 
โดยใช้วธิปีระเมนิราคาทรพัย์สนิตามวธิรีายได้ (Income approach) จากการประมาณการกระแสเงนิสดคดิลดของ 
ค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนั สุทธจิากกระแส  
เงนิสดจ่ายต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 8.50 ต่อปี และอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนรอ้ยละ 7.00 ต่อปี 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 30 มถิุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)             - 1,625             - 1,625 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.125 44,996,651 0.125 44,495,285 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0.050 72,479,250 0.050 86,299,526 

รวม  117,477,526  130,796,436 
 

8. ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 
 
ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร แยกตามอายหุนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 
 บาท 
 30 มถิุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
อายหุนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 961,897  676,537 
คา้งช าระ    
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 265,515  434,633 

   6 – 12 เดอืน                -  577,974 
   เกนิ 12 เดอืน 6,432,750  5,854,776 
รวม 7,660,162  7,543,920 

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (6,259,913)  (6,259,913) 
สุทธ ิ 1,400,249  1,284,007 
 

9. ทุนท่ีได้รบัจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั คณะกรรมการได้มมีติอนุมตั ิ
การจ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในรปูแบบของการลดทุนของกองทุน โดยลดมลูค่าของหน่วยลงทุน และไม่มกีาร
เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยจดทะเบียน โดยมกีารจ่ายเงินคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ครัง้ที ่
 

วนัทีป่ระชุมและอนุมตั ิ
 มลูคา่หน่วยลงทุนทีล่ดลง 

(หน่วยละ) (บาท) 
 รวมเป็นจ านวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 
 วนัทีจ่่ายเงนิ 

ลดทุนคนื 
         

1  2 มนีาคม 2565  0.0876  15.77  28 มนีาคม 2565 
2  24 พฤษภาคม 2565  0.0620  11.16  22 มถิุนายน 2565 

 
ทัง้นี้การลดทุนดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาการจดัตัง้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ 
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10. ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
 
รายการเคลื่อนไหวของก าไร (ขาดทุน) สะสมส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 และส าหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 
 

 บาท 
 ส าหรบังวดหกเดอืน

สิน้สุดวนัที ่ 
30 มถิุนายน 2565 

 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 

    
ก าไร (ขาดทุน) สะสมตน้งวด (40,202,083)  55,586,548 
ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ 21,309,180  58,894,143 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน           -  (103,040,774) 
การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน   -  (51,642,000) 
ขาดทุนสะสมปลายงวด (18,892,903)  (40,202,083) 

 
11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุน เช่น ค่าเบี้ยประกนัภัย 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานของกองทุน  
 

12. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
ในกรณีที่กองทุนรวมมกี าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่            
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกี าไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ไม่รวมก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมนิค่าหรือ 
การสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรพัย์หรือรวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
2) ในกรณีทีก่องทุนมกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจาก

ก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย                     
เงนิปันผลนัน้  
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13. ส่วนงานด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ที่ได้ลงทุนไปและด าเนินธุรกิจ             
ในสว่นงานหลกัทางภมูศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย โดยมจีงัหวะการรบัรูร้ายไดต้ลอดชว่งเวลาหนึ่ง 

 
14. การวดัมลูค่ายติุธรรม 

 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
   ตามมลูคา่ยตุธิรรม -    -  1,667,000,000 

 
1,667,000,000 

รวม -    -  1,667,000,000  1,667,000,000 
 

15. ภาระผกูพนั 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 กองทุนมภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิาร โดยมคีา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายช าระดงันี้  
 

    บาท 
     

ภายใน 1 ปี    15,856,286 
2 - 5 ปี    2,246,400 
รวม    18,102,686 

 


