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เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
  
ความเหน็ 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัย์สุทธิ และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 
ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิของกองทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน           
การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิและกระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญั
ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุน
รวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยได้ระบุความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าไว้ใน
รายงานของขา้พเจา้ ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิ ทัง้นี้ ขา้พเจา้มคีวาม
เป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ได้ปฏิบตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจ้าได้รวบรวมมานัน้
เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ  
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ 
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น           
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบญัชี 
 
การวดัมลูค่าของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทุน แสดงตามมูลค่ ายุติธรรมจ านวน 
1,770.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.37 ของ
สินทรัพย์ รวม  กองทุ นรับรู้ ข าดทุ นจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว
จ านวน 40.99 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
 

มูลค่ายุติธรรมประเมนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ ซึ่งประมาณ
จากกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าในปัจจุบัน 
รวมถงึ ค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่
มีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทจัดการกองทุนต้องใช้ดุลย
พินิจที่ส าคัญ และข้อสมมติฐานในการประมาณ
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่ง
รวมถงึ 

• อตัราการเตบิโตของค่าเช่า 
• อตัราโครงสรา้งเงนิทุน และ 
• อตัราคดิลด 
 

กองทุนได้เปิดเผยนโยบายการบญัชี ประมาณการ
ทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลย
พนิิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของ
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ และรายละเอียดของ
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 4 5 และขอ้ 8  

 
    วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้โดยสรุป มดีงันี้ 
 
- สอบถามผู้จ ัดการกองทุน และผู้ประเมินราคา

อสิระ เพื่อท าความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิาน
ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วั ด มู ล ค่ า ข อ ง เ งิ น ล ง ทุ น ใ น
อสงัหารมิทรพัย ์

- ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ 
และความเป็นกลางของบริษัทผู้ประเมินราคา 
และตรวจสอบคุณสมบตัขิองประเมนิราคา 

- ประเมนิขอ้สมมตฐิานและตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมของข้อมูลที่ ใช้ในการประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
โดยทดสอบขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณต่างๆ ดงันี้ 
• อตัราการเตบิโตของค่าเช่า และอตัราการให้

เช่าพืน้ที ่
• กระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับในอนาคต        

ซึ่งประมาณการจากรายไดค้่าเช่าและรายได้
อื่น และค่าใชจ้่าย 

• อตัราคดิลด 
- พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน

หลกัทีใ่ชใ้นการประเมนิราคา และการเปลีย่นแปลง
มูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มี
นัยส าคญัจากปีก่อน 

- พจิารณาปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการวเิคราะห์ความ
อ่อนไหวและความเป็นไปไดข้องรายการดงักล่าว 

- พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการ
เปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

 
 
 



 
 

เรือ่งอืน่ 
 
งบการเงนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีแ่สดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่อยู่ในส านักงานเดียวกับข้าพเจ้าซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข                   
ตามรายงานลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
 
ขอ้มลูอืน่  
 
บรษิทัจดัการกองทุน เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้  ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูก
จดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิของกองทุนไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
  
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านขอ้มูลอื่นตามทีร่ะบุขา้งต้น
เมื่อจดัท าแลว้ และพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั
หรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบับรษิทัจดัการกองทุนเพื่อใหด้ าเนินการแก้ไขขอ้มลูทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการกองทุนต่องบการเงนิ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
แนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบั
ความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ควบคุมภายในทีบ่รษิทัจดัการกองทุนพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ในการจดัท างบการเงิน บริษัทจดัการกองทุนรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มเีรื่องดงักล่าว และการใช้
เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่บรษิทัจดัการกองทุนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุน หรอื
หยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 
บรษิทัจดัการกองทุนมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน 
 
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีเพื่อแสดงความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผล คอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและตัง้ขอ้
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่า

จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในซึ่งมีผลกระทบต่อการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่บรษิัทจดัการกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยบรษิทัจดัการกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของบรษิทัจดัการ
กองทุนและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุน
ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่
เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ
การเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่   

 
ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบับรษิัทจดัการกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่บรษิทัจดัการกองทุนว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับบริษัทจัดการกองทุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่น          
ซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับบริษัทจดัการกองทุน ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอื
ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
 
 
นางสาวอมรจิต เบ้าหลอ่เพชร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่10853 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ ์2564 



งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรพัย์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม

    (ราคาทุน : 1,795,000,000 บาท) 8, 17 1,770,040,000     1,811,030,000     

เงนิลงทุนทแีสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน

    (ราคาทุนตดัจําหน่าย : 1,005,321 บาท

        31 ธนัวาคม 2562 : 7,958,263 บาท) 9, 17 1,006,095           7,962,299           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 117,694,052       125,019,018       

ลูกหนีจากการใหเ้ช่าและบรกิาร 7, 11 26,487,681         3,809,999           

สนิทรพัยอ์นื 1,009,902           1,165,172           

รวมสินทรพัย์ 1,916,237,730     1,948,986,488     

หนีสิน

เจา้หนกีารคา้ 5,338,625           4,137,389           

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย 7 1,916,402           2,500,000           

รายไดร้บัล่วงหน้า . 3,032,320           2,654,619           

เงนิมดัจาํการเช่าพนืที 7 30,605,370         29,075,067         

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 18,255,943         14,247,796         

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 1,502,522           1,671,115           

รวมหนีสิน 60,651,182         54,285,986         

สินทรพัยสุ์ทธิ 1,855,586,548     1,894,700,502     

สินทรพัยสุ์ทธิ

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท 

      จํานวนหน่วยลงทุน 180,000,000 หน่วย) 1,800,000,000     1,800,000,000     

กาํไรสะสม 12 55,586,548         94,700,502         

สินทรพัยสุ์ทธิ 1,855,586,548     1,894,700,502     

สนิทรพัยส์ทุธ ิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 10.3088 10.5261

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 1

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพเีอน็

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

อตัราส่วน ราคาทุน/ อตัราส่วน ราคาทุน/

ของเงินลงทุน ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม ของเงินลงทุน ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม

(รอ้ยละ) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ) (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 99.94 1,795,000,000    1,770,040,000 99.56         1,795,000,000    1,811,030,000   

เงินลงทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB20604A)

ครบกาํหนดวนัท ี4 มถุินายน 2563 -             -                   -                0.39           6,963,480          6,967,012         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB20604B)

ครบกาํหนดวนัท ี4 มถุินายน 2563 -             -                   -                0.05           994,783            995,287            

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT215A)

ครบกาํหนดวนัท ี27 พฤษภาคม 2564

(อตัราดอกเบยีรอ้ยละ 1.84) 0.06           1,005,321          1,006,095       -            -                   -                  

รวมเงินลงทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 0.06           1,005,321          1,006,095       0.44           7,958,263          7,962,299         

รวมเงินลงทุน 100.00        1,796,005,321    1,771,046,095 100.00        1,802,958,263    1,818,992,299   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 2

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 7 136,796,147       154,618,253       

ดอกเบยีรบั 250,063             564,213             

รายไดอ้นื 99,267               1,226,082           

รวมรายได้จากการลงทุน 137,145,477       156,408,548       

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7 5,903,487           5,869,752           

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 7 10,969,708         10,000,000         

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 7 590,349             586,975             

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 7 688,740             684,830             

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 7, 13 44,284,841         50,740,156         

ค่าใชจ้่ายอนื 1,675,044           1,816,079           

รวมคา่ใช้จ่าย 64,112,169         69,697,792         

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 73,033,308         86,710,756         

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงใน

  มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน (40,993,262)        (967,867)            

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (40,993,262)        (967,867)            

การเพิมขนึสุทธิในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน 32,040,046         85,742,889         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 3

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยสุ์ทธิ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2563 2562

การเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน

   ในระหว่างปี

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 73,033,308         86,710,756         

ขาดทุนสุทธจิากการเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม (40,993,262)        (967,867)            

การเพิมขนึของสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 32,040,046         85,742,889         

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 14 (71,154,000)        (77,850,000)        

การเพิมขนึ (ลดลง) ของสินทรพัยสุ์ทธิในระหว่างปี (39,113,954)        7,892,889           

สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัต้นปี 1,894,700,502     1,886,807,613     

สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัสินปี 1,855,586,548     1,894,700,502     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 4                      

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขนึในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 32,040,046         85,742,889         

ปรบักระทบรายการเพิมขนึ (ลดลง) ในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

    ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 40,993,262         967,867             

ส่วนตํากว่ามูลค่าตราสารหนีตดับญัชี (42,348)              (178,341)            

ซอืเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (11,004,710)        (9,949,979)          

ขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 18,000,000         14,000,000         

ลูกหนีจากการใหเ้ช่าและบรกิารเพมิขนึ (22,677,682)        (1,457,802)          

สนิทรพัยอ์นืลดลง (เพมิขนึ) 155,270             (203,148)            

เจา้หนกีารคา้เพมิขนึ 1,201,236           2,041,898           

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่ายเพมิขนึ (ลดลง) (583,598)            1,635,657           

รายไดร้บัล่วงหน้าเพมิขนึ (ลดลง) 377,701             (1,193,601)          

เงนิมดัจาํการเช่าพนืทเีพมิขนึ 1,530,303           1,332,166           

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพมิขนึ (ลดลง) 4,008,147           (5,611,008)          

หนีสนิหมุนเวยีนอนืลดลง (168,593)            (8,223)               

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 63,829,034         87,118,375         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (71,154,000)        (77,850,000)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (71,154,000)        (77,850,000)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) - สุทธิ (7,324,966)          9,268,375           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 125,019,018       115,750,643       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 117,694,052       125,019,018       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 5                      

บาท
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
1. ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เคพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร
ก าหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจดัการ”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว  
 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและให้เริม่ซื้อขายตัง้แตว่นัที ่
3 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มณรงค์เดชและส านักงานประกนัสงัคมเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือหน่วย
ลงทุนรอ้ยละ 28.18 และ 21.08 ตามล าดบั (2562 : รอ้ยละ 28.15 และ 21.08 ตามล าดบั) 
 
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในช่วงตน้ปี 2563 ถงึปัจจุบนั ส่งผลท าใหเ้กดิการชะลอตวัของ
เศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กดิการยกเลกิสญัญาเช่า 
หรอืการพจิารณาต่อสญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายเดมิ หรอืการตดัสนิใจท าสญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในอนาคต อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการกองทุนไดต้ดิตามสถานการณ์ดงักล่าว เพื่อ
ประเมนิผลกระทบที่อาจมตี่อการด าเนินงานของกองทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศยัประมาณการและดุลยพินิจใน
ประเดน็ต่างๆ เมื่อสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 

 
2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“แนวปฏบิตัิ
ทางบญัช”ี) และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ที่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีในเรื่องที่แนวปฏิบตัิทางบญัชี
ดงักล่าวไม่ไดก้ าหนดไว้ งบการเงนินี้ได้จดัท าเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นให้
ยดึถอืงบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์ 

 
งบการเงนิของกองทุนรวมไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 
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การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิางบญัช ีซึง่ก าหนดโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและการใชดุ้ลยพนิิจของบรษิทัจดัการกองทุนซึง่จดัท า
ขึน้ตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกองทนุไปถอืปฏบิตั ิการเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิาร 
หรอืความซบัซ้อน หรอืขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 5   
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

3.1 แนวปฏบิตัทิางบญัชทีีป่ระกาศใชใ้หม่และใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
วนัที ่1 มกราคม 2563 

 

กองทุนได้น าแนวปฏิบตัิทางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึ่งก าหนดโดยสมาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุน และไดร้บัการเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ มาถอืปฏบิตัิ
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563   
 
แนวปฏบิตัทิางบญัชดีงักล่าวไดก้ าหนดวธิปีฏบิตัทิางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูในการจดัท ารายงานทางการเงนิ      
โดยไม่อ้างองิถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื่นทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนเรื่องทีแ่นวปฏบิตัทิาง
บญัชกี าหนดไว ้ส่วนเรื่องทีแ่นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้ไม่ไดก้ าหนดไว ้ใหก้องทุนต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 
 
ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิจากการน าแนวปฏิบตัิทางบญัชมีาถือปฏิบตัิในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 
 
3.1.1 แนวปฏบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ  

 
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทุกประเภทจะจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
หรอืขาดทุน และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ เงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด และลูกหนี้ค่าเช่าและบรกิาร ทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
หนี้สนิทางการเงนิ  
หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดจะจดัประเภทรายการและวดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้ หนี้สนิ
ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หนี้สนิดงักล่าวรวมถึงหนี้สินตราสาร
อนุพนัธต์อ้งวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม  
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3.1.2 แนวปฏบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสญัญาเช่า  
 

การบญัชสี าหรบัผูเ้ช่า 
แนวปฏบิตัทิางบญัชไีดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า
ส าหรบัสญัญาเช่าทุกสญัญาในงบแสดงฐานะการเงนิ  

 
การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่า 
แนวปฏบิตัทิางบญัชไีม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 

นอกจากนี้ แนวปฏิบตัิดงักล่าวได้ก าหนดรูปแบบและการน าเสนองบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิใหม่แทนรูปแบบเดมิตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 เรื่อง “การบญัชสี าหรบักจิการที่
ด าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน”  

 
อย่างไรกต็าม การน าแนวปฏบิตัทิางบญัชดีงักล่าวมาถอืปฏบิตัใินปีปัจจุบนั ไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญักบั
งบการเงนิของกองทุน 

 
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตัิทางบญัชทีี่ประกาศใช้ใหม่และมีการ

เปลีย่นแปลงทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ  
กองทุนได้ประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่  9 เรื่อง 
“เครื่องมอืทางการเงนิ” โดยพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของเครื่องมอืทางการเงนิ 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหม้ขีอ้บ่งชีห้รอืเกดิเหตุการณ์ดา้นเครดติขึน้ก่อน และก าหนดใหใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ
ว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกจินัน้มผีลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อย่างไร 
และใชค้วามน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักเป็นเกณฑ์ 
 

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตัิทางบญัชทีี่ประกาศใช้ใหม่และมีการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ริม่ในหรอืวนัที ่1 มกราคม 2564 
 
สภาวชิาชพีบญัชไีดป้รบัปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงนิ การตคีวามและแนวปฏบิตัทิางบญัชีหลายฉบบั ซึ่งมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป การปรบัปรุงมาตรฐาน
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ี
 
ฝ่ายบริหารของกองทุนประเมนิแล้วว่าการน ามาตรฐานที่ปรบัปรุงขา้งต้นมาถือปฏิบตัิ ไม่มีผลกระทบต่องบ
การเงนิของกองทุนอย่างเป็นสาระส าคญั ยกเวน้ เรื่องดงัต่อไปนี้  
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กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค านิยามของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเกณฑ์ในการรบัรูร้ายการสนิทรพัย์และหนี้สนิใน
งบการเงนิ โดยมกีารเพิม่เตมิหลกัการและแนวปฏบิตัใินเรื่องต่อไปนี้ 

- การวดัมลูค่ารายการ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิออกจากงบการเงนิ 

 
นอกจากนี้ กรอบแนวคดินี้ยงัอธบิายเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบตามหน้าที่ การใชค้วามระมดัระวงั และความไม่
แน่นอนของการวดัมูลค่าในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิ โดยการปรบัปรุงกรอบแนวคดิท าใหม้กีารปรบัปรุงการ
อ้างอิงกรอบแนวคิดใน TFRS หลายฉบบั ได้แก่ TAS 1 TAS 8 TAS 34 TAS 37 TAS 38 TFRS 2 TFRS 3 
TFRS 6 TFRIC 12 TFRIC 19 TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32 
 

3.4 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรบั  
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั มผีลกระทบต่อธุรกจิให้
เช่าอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น  กองทุนได้น า
ขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
การวดัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
กองทุนเลือกที่จะไม่น าข้อมูลที่ เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อการพยากรณ์ทางการเงิน 
ในอนาคตมาใชป้ระกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
กองทุนเลอืกทีจ่ะไม่น าขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมลูค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนี้จากการให้เช่าและบรกิาร  ซึ่งกองทุนใช้วธิกีารอย่างง่ายใน
การวดัมลูค่าของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถึง เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสูง    
ซึง่ถงึก าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน นับจากวนัทีไ่ดม้าและไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้
 

รายไดค้่าเช่า 
นโยบายการบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชห้ลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
 
ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่า กองทุนพจิารณาจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าเงนิทุน หากไดโ้อนความเสีย่งและ
ผลตอบแทนทัง้หมดหรอืเกือบทัง้หมดของสนิทรพัย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพงึได้รบัไปให้แก่ผู้เช่า และพจิารณาจดั
ประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน หากไม่มกีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมด
ของสนิทรพัยอ์า้งองิทีผู่เ้ป็นเจา้ของพงึไดร้บัไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
 
กองทุนรบัรูค้่าเช่าทีไ่ดร้บัจากสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวธิเีส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า และแสดง
เป็นส่วนหนึ่งของ “รายไดค้่าเช่าและบรกิาร” ต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้เพื่อการไดม้าซึง่สญัญาเช่าด าเนินงานจะ
รวมเป็นมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าและรบัรูต้้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์
เดยีวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าทีอ่าจเกดิขึน้รบัรูเ้ป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชทีีไ่ดร้บั รายไดค้่าเช่าคา้งรบัแสดง
ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้ค่าเช่าและบรกิาร 
 
นโยบายการบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชก้่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 
 
รายไดค้่าเช่าบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 
รายไดค้่าบรกิาร รายไดอ้ื่นและรายไดด้อกเบีย้ 
รายไดค้่าบรกิาร รายไดอ้ื่นและรายไดด้อกเบีย้รบั บนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ส่วนเกินหรือส่วนต ่ากว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอตัรา
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และคดิเป็นส่วนหนึ่งของรายไดด้อกเบีย้ 

 
ค่าใชจ้่าย 
ค่าใชจ้่ายบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
กองทุนวดัมูลค่าเริม่แรกของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ดว้ยราคาต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนมสีทิธใินเงนิ
ลงทุน ตน้ทุนของเงนิลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซื้อเงนิลงทุน และค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้หมดทีก่องทุนจา่ยเพื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งเงินลงทุนนัน้ หลังจากนัน้ กองทุนจะวัดมูลค่า เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยไม่คิด             
ค่าเสื่อมราคา  
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มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากราคาประเมนิจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รบัอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งการประเมนิราคาจะท าเมื่อสถานการณ์เศรษฐกจิเปลี่ยนแปลง แต่อย่างน้อยจะจดั
ใหม้กีารประเมนิราคาทุกปี นับตัง้แต่วนัทีม่กีารประเมนิราคา 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนดงักล่าว ถือเป็นรายการก าไรหรอืขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงนิลงทุนที่มตีลาดซื้อขายคล่องรองรบัแสดงตามมูลค่า
ยุตธิรรมโดยใชร้าคาทีค่ านวณจากอตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายครัง้ล่าสุดของเงนิลงทุนในสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยถ์อืเป็นรายการก าไรหรอืขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่
ยุตธิรรมของเงนิลงทุน  
 

ลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวดัมูลค่าภายหลงัด้วยจ านวนเงนิที่
เหลอือยู่หกัดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 
นโยบายการบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชห้ลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
 
กองทุนใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ในการประเมนิการด้อยค่าของลูกหนี้จากการให้เช่าและบรกิาร โดย
พจิารณาจดักลุ่มประเภทของลูกหนี้ตามความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนั และพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติ
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหนี้ ซึง่พจิารณาจากประสบการณ์ในอดตีร่วมกบัการคาดการณ์ในอนาคตจากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกจิ และปัจจยัอื่นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายช าระของลูกหนี้ โดยผลขาดทุนดา้น
เครดติทีร่บัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักเป็นเกณฑ ์  
 
กองทุนประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิารทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยผลขาดทุน
และการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
ของกองทุน 

 
นโยบายการบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชก้่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 
 
กองทุนพจิารณาค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ โดยประเมนิผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกิดขึน้จากการเกบ็เงนิจากลูกหนี้
ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเก็บเงนิและการวเิคราะห์อายุหนี้ คงเหลอื ณ วนัสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชขีองลูกหนี้การค้าเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจาก
ลูกหนี้ค่าเช่า หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่ายของกองทุน 
 
 
 
 
 



 12 

เครื่องมอืทางการเงนิ 
 
การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 
สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิรบัรู้เมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ป หรอืสิง่ตอบ
แทนทีไ่ดร้บั (ราคาของการท ารายการ) โดยต้นทุนในการท ารายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าสนิทรพัย์ทาง
การเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนินัน้จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนทนัท ี
 
การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าภายหลงัของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทัง้หมดจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ยกเว้น เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และ
ลูกหนี้ค่าเช่าและบรกิาร ทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าภายหลงัของหนี้สนิทางการเงนิ 
หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และวดัมูลค่าภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย กองทุนรบัรูด้อกเบีย้จ่ายโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
การตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิ 
กองทุนจะตัดรายการสินทรพัย์ทางเงินเมื่อสิทธิตามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงินสดจากสินทรพัย์ทางการเงินนัน้  
สิน้สุดลง หรอืไดถู้กโอนสทิธติามสญัญาทีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ใหก้บัผูอ้ื่น 
 
การตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิ 
กองทุนจะตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิ (หรอืบางส่วนของหนี้สนิทางการเงนิ) ออกจากงบแสดงฐานะการเงนิ เมื่อ
ภาระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ ไดม้กีารยกเลกิ หรอืสิน้สุดลง 
 
ภาษเีงนิได ้
กองทุนไม่มภีาระภาษเีงนิได ้เน่ืองจากกองทุนไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย 
 
ประมาณการหนี้สนิและค่าใชจ้่าย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
กองทุนจะบนัทกึประมาณการหนี้สนิและค่าใชจ้่ายไว้ในงบการเงนิ เมื่อกองทุนมภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็น
ภาระผูกพนัทีค่่อนขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเนื่องจากเหตุการณ์ในอดตี ซึ่งอาจท าใหก้องทุนตอ้งช าระหรอืชดใชต้ามภาระ
ผูกพนันัน้ และจ านวนที่ต้องชดใช้ดงักล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สนิทรพัย์ที่อาจเกิดขึน้จะถูกรบัรู้      
เป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมื่อมปัีจจยัสนับสนุนว่าจะไดร้บัคนืแน่นอน 
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5. การประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงนิ บรษิทัจดัการกองทุนใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัการรบัรู ้และ
การวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพนิิจ การ
ประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยบรษิทัจดัการกองทุน 

 
ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจมดีงันี้ 
 
1.   เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ ค านวณตามวธิพีจิารณาจาก
รายได ้(Income Approach) ซึง่ประมาณการจากกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึ
ค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนัสุทธจิากกระแสเงนิสดจ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึน้
จากอสงัหารมิทรพัย ์อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมลูค่ าของเงนิและปัจจยั
ความเสีย่งทีเ่หมาะสม  

 
2.   การดอ้ยค่าของลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 
 

กองทุนใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรบัลูกหนี้จากการใหเ้ช่า
และบรกิาร ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กองทุนมกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งทางดา้นเครดติ 
และจะรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและ
บรกิาร โดยอา้งองิจากขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณ์ไป
ในอนาคตเกีย่วกบัลูกหนี้ และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกจิ  

 
6. ความเส่ียงทางการเงิน 

 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ยคอืความเสีย่งทีมู่ลค่าของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิจะเปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกองทุนตามมลูค่ายุตธิรรม และจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ มดีงันี้ 

 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 มอีตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

 
ไม่ม ี

ดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
สนิทรพัยท์างการเงนิ    
เงนิฝากธนาคาร 117,692,427 1,625 117,694,052 
เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

 
1,006,095 

       
                - 

 
1,006,095 

ลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร                -          26,487,681              26,487,681     
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 มอีตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

 
ไม่ม ี

ดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
    
หนี้สนิทางการเงนิ    
เจา้หนี้การคา้                - 5,338,625 5,338,625 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์                - 1,916,402 1,916,402 
เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที ่                - 30,603,370 30,603,370 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย                - 18,255,943 18,255,943 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น                - 1,502,522 1,502,522 

 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 มอีตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

 
ไม่ม ี

ดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
สนิทรพัยท์างการเงนิ    
เงนิฝากธนาคาร 125,017,293 1,725 125,019,018 
เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

           
             - 

 
7,962,299 

 
7,962,299 

ลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร              - 3,809,999 3,809,999 
    
หนี้สนิทางการเงนิ    
เจา้หนี้การคา้              - 4,137,389 4,137,389 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์              - 2,500,000 2,500,000 
เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที ่              - 29,075,067 29,075,067 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย              - 14,247,796 14,247,796 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น              - 1,671,115 1,671,115 

 
ความเสีย่งดา้นเครดติ 
กองทุนมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัทีร่ะบุไว ้เนื่องจากกองทุนมลูีกหนี้
จากการใหเ้ช่าและบรกิาร อย่างไรกต็าม สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ และไม่มกีาร
กระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุนมีลูกค้าจ านวนมากและอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกนั 
นอกจากนี้ กองทุนมกีารก าหนดใหม้กีารเรยีกเกบ็เงนิมดัจ าค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกคา้ของกองทุน เพื่อเป็นประกนัใน
กรณีที่กองทุนไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รบัความเสียหายจากการเก็บหนี้ดงักล่าว ทัง้นี้
กองทุนมกีารตดิตามการปฏบิตัติามสญัญาอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการด าเนินการเรยีกรอ้งสทิธทิางกฎหมายในกรณีที่
คู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาได ้
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7. รายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบักองทุน หมายถงึ บรษิทัทีม่อี านาจควบคุมกองทุน หรอืถูกกองทุน ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากนี้ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึ่งท า
ใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัจดัการ    
ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุน 
 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 

 
 นโยบาย  บาท 
 การก าหนดราคา  2563  2562 
      
รายไดค้่าเช่า ราคาตามสญัญา  2,993,065  3,428,120 
รายไดค้่าบรกิาร ราคาตามสญัญา  2,009,027  2,384,907 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  5,903,487  5,869,752 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  10,969,708  10,000,000 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  590,349  586,975 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  668,740  684,830 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ         -  451,496 

 
ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
 
 บาท 
 2563  2562 
ลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,022,111  105,051 
    

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย    
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 1,916,402  2,500,000 
    

เงนิมดัจ าการเช่าพืน้ที ่    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,505,255  2,571,971 
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ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าบรหิารผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียม         
นายทะเบยีน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

  
บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด เป็นผู้จดัการกองทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการจดัการรายเดอืน
ค านวณจากอตัราร้อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวม
ตามทีร่ะบุไวแ้ละตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

 
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  
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8. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 
กองทุนไดล้งทุนอสงัหารมิทรพัย์โดยการซื้อที่ดนิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง
ของอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,795 ล้านบาท จากบรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที ่
22 เมษายน 2556 
 
เมื่อวนัที ่18 มกราคม 2562 กองทุนไดจ้ดทะเบยีนภาระในอสงัหารมิทรพัยก์บัการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการจดัหาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อกจิการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540) ส าหรบั
ทีด่นิจ านวน 1 งาน 6 ตารางวา ซึ่งมมีูลค่าต้นทุนรวมประมาณ 18.70 ล้านบาท โดยไม่มกี าหนดเวลา อย่างไรกต็าม
กรรมสทิธิแ์ละสทิธติามกฎหมายในทีด่นิดงักล่าวยงัคงเป็นของกองทุน 
 
รายการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์มดีงันี้ 
 
 บาท 
 2563  2562 
    
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์น้ปี 1,811,030,000  1,812,000,000 
หกั ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน (40,990,000)  (970,000) 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์ิน้ปี 1,770,040,000  1,811,030,000 

 
กองทุนแสดงมูลค่าเงนิลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ โดยใช้วธิี
ประเมินค่าทรพัย์สินตามวิธีรายได้ (Income approach) จากการประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจาก
สญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนั สุทธจิากกระแสเงนิสดจ่าย
ต่างๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เนื่องจากอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี (2562 : รอ้ยละ 10 ต่อปี) และ
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนรอ้ยละ 7.00 ต่อปี (2562 : รอ้ยละ 6.50 ต่อปี)  
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์               
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 บาท 
 2563  2562 

การเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิาน 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ  

0.5 
 ลดลงรอ้ยละ 

0.5  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

0.5 
 ลดลงรอ้ยละ 

0.5 

อตัราคิดลด  
   

  
  

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรม (126,160,000)  146,150,000  (128,000,000)  148,000,000 
        
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน        
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรม (53,900,000)  62,200,000  (52,000,000)  60,000,000 
        
อตัราการเติบโตของรายได้ค่าเช่า        
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรม 72,810,000  (68,950,000)  95,000,000  (89,000,000) 
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9. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  
 

 บาท 
 2563  2562 

 

 
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรจากการ
เปลีย่นแปลงใน
มลูค่ายุตธิรรม
ของเงนิลงทุน 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 

  
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรจากการ
เปลีย่นแปลงใน
มลูค่ายุตธิรรม
ของเงนิลงทุน 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 
            
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์            
เงนิลงทุนในพนัธบตัร            
  ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,005,321  774  1,006,095  7,958,263  4,036  7,962,299 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนทีแ่สดงมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนระหว่างปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 2563  2562 
    
ยอดคงเหลอืตน้ปี 7,962,299  11,831,846 
เพิม่ขึน้ 11,004,710  9,949,979 
จ าหน่าย (18,000,000)  (14,000,000) 
ส่วนต ่ากว่ามลูค่าตราสารหนี้ตดับญัช ี 42,348  178,341 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 
  ของเงนิลงทุน 

 
(3,262) 

  
2,133 

ยอดคงเหลอืปลายปี 1,006,095  7,962,299 

 
10. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 2563 2562 
 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - 1,625 - 1,725 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.125 82,459,229 0.375 56,419,717 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 0.050 35,233,198 0.125 68,597,576 

รวม  117,694,052  125,019,018 
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11. ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ  
 

ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร แยกตามอายุหนี้คงคา้งนับจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 

 บาท 
 2563  2562 
อายุหนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 882,967  443,861 
คา้งช าระ    
  ไม่เกนิ 3 เดอืน 11,322,257  3,146,677 
   3 – 6 เดอืน 6,883,894  219,461 
   6 – 12 เดอืน 7,136,191  - 
   เกนิ 12 เดอืน 4,481,719  4,014,372 
รวม 30,707,028  7,824,371 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (4,219,347)  (4,014,372) 
สุทธ ิ 26,487,681  3,809,999 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กองทุนมยีอดลูกหนี้คา้งช าระจากการใหบ้รกิารเช่าพืน้ทีส่ าหรบัโฆษณากบับรษิทัแห่งหนึ่ง 
จ านวน 19.90 ล้านบาท ทัง้นี้ ผูบ้รหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการเจรจากบัลูกหนี้ดงักล่าวเพื่อพจิารณาแผนการช าระ
หนี้ อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารของกองทุนเชื่อว่าจะสามารถเรยีกช าระหนี้ไดต้ามแผนการเจรจา 
 

12. ก าไรสะสม 
 

 บาท 
 2563  2562 
    

ก าไรสะสมตน้ปี 94,700,502          86,807,613 
ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ 73,033,308  86,710,756 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน (40,993,262)  (967,867) 
การแบ่งส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (71,154,000)  (77,850,000) 
ก าไรสะสมปลายปี 55,586,548  94,700,502 

 
13. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุน เช่น ค่าภาษีที่ดินและ             
สิ่งปลูกสร้าง ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร และ
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของกองทุน 
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14. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ในกรณีที่กองทุนรวมมกี าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่             
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิ 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 ้

 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงิน 
ปันผลนัน้  
 
รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปี 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 

   บาท 
   เงนิปันผล  

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัประกาศจ่าย จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจ่าย 
     
1 ตุลาคม 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 21 กมุภาพนัธ ์2563 180,000,000 0.1065 19,170,000 
1 มกราคม 2563 ถงึ 31 มนีาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 180,000,000 0.0880 15,840,000 
1 เมษายน 2563 ถงึ 30 มถิุนายน 2563 20 สงิหาคม 2563 180,000,000 0.0900 16,200,000 
1 กรกฎาคม 2563 ถงึ 30 กนัยายน 2563 23 พฤศจกิายน 2563  180,000,000 0.1108 19,944,000 
    71,154,000 

 

รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปี 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 
1 เมษายน 2562 ถงึ 30 มถิุนายน 2562 21 สงิหาคม 2562 180,000,000 0.1100 19,800,000 
1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 กนัยายน 2562 19 พฤศจกิายน 2562  180,000,000 0.1025 18,450,000 
    77,850,000 
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15. ข้อมูลเก่ียวกบัการซื้อขายเงินลงทุน 
 
กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์เป็น
จ านวนเงิน 6.99 ล้านบาท (2562 : 4.05 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.37 (2562 : ร้อยละ 0.21) ต่อมูลค่า
สนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 
 

16. ส่วนงานด าเนินงาน 
 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของกองทุนที่ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
 
กองทุนรวมด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกจิเดยีว คอืการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดล้งทุนไปและด าเนินธุรกจิในส่วน
งานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  

 
17. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึราคาทีจ่ะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า กองทุนใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่ี
สภาพคล่องส าหรบัสนิทรัพย์หรอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพ
คล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิที่นัน้ใหม้ากทีสุ่ด 
 
สนิทรพัย์วดัมูลค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิมลูค่า ดงันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ

อย่างเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง

หรอืโดยออ้ม ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดซ้ึง่น ามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
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สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ -           -  1,770,040,000  1,770,040,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ -  1,006,095     -  1,006,095 

รวม -  1,006,095  1,770,040,000  1,771,046,095 

 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ -  -  1,811,030,000  1,811,030,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ -  7,962,299  -  7,962,299 

รวม -  7,962,299  1,811,030,000  1,818,992,299 

 
18. การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมในการบรหิารทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ เพื่อด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีอื่น และ
เพื่อด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 

19. ภาระผกูพนั  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กองทุนมภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิาร โดยมคี่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายช าระดงันี้  
 

    บาท 
     

ภายใน 1 ปี    6,253,000 
2 - 5 ปี    2,362,500 
รวม    8,615,500 

 
20. การอนุมติังบการเงิน 

 
งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัโิดยผูบ้รหิารเมื่อวนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2564 
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