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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 
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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 


