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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
1. ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2556 โดยไมม่กีารก าหนดอายโุครงการ 
ภายใต้การบรหิารงานโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั (“ผูจ้ดัการกองทุน”) โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อระดมเงนิทุนและน าเงนิทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์
ดงักล่าว  
 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและให้เริม่ซือ้ขายตัง้แต่วนัที ่
3 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มณรงค์เดชและส านักงานประกนัสงัคมเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถอืหน่วย
ลงทุนรอ้ยละ 28.32 และ 21.08 ตามล าดบั (2563 : รอ้ยละ 28.18 และ 21.08 ตามล าดบั) 
 
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ทีเ่ริม่ปรากฏตัง้แต่ตน้ปี 2563 ถงึปัจจุบนั ส่งผลท าใหเ้กดิการ
ชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์สถานการณ์ดงักล่าวไดส้่งผลใหเ้กดิการยกเลกิ
สญัญาเช่าหรอืผดิเงื่อนไขสญัญา และอาจส่งผลกระทบต่อการพจิารณาต่อสญัญาเช่าของผู้เช่ารายเดิม หรอืการ
ตดัสนิใจของผูเ้ช่ารายใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในระหว่างปี และยงัส่งผลกระทบต่อการ
ประเมนิมูลค่าของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่ายุตธิรรม ซึ่งกองทุนไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มลูค่ายุตธิรรมในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีจ านวน 103.04 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทุนไดต้ดิตาม
สถานการณ์ดงักล่าวเพื่อประเมนิผลกระทบทีอ่าจมตี่อการด าเนินงานของกองทุนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ตอ้งอาศยัประมาณ
การและดุลยพนิิจในประเดน็ต่างๆ เมือ่สถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 

 
2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ได้ถูกจัดท าขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุน  
ในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“แนวปฏบิตัิ
ทางบญัชขีองกองทุนรวม”) และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัชีทีป่ระกาศใช้
โดยสภาวชิาชพี ในเรื่องทีแ่นวปฏบิตัิทางบญัชขีองกองทุนรวมดงักล่าวไม่ไดก้ าหนดไว้ งบการเงนินี้ได้ถูกจดัท าเป็น
ทางการเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบบันี้เป็นภาษาอื่นต้องให้สอดคล้องกับงบการเงินที่จัดท าขึ้นเป็น
ภาษาไทยเป็นเกณฑ ์ 

 
งบการเงนิของกองทุนรวมไดถู้กจดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะเปิดเผยเป็นอยา่งอื่นเป็นการเฉพาะ 
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การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิางบญัช ีซึง่ก าหนดโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและการใชดุ้ลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนซึ่งจดัท าขึน้
ตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกองทุนไปถอืปฏบิตัิ การเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิาร 
หรอืความซบัซ้อน หรอืขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 5   
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานและแนวปฏบิตัทิางบญัชทีีป่ระกาศใชใ้หม่และมผีลบงัคบั
ใชเ้ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 
 
กองทุนได้ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงนี้เป็นครัง้แรกซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่  
รอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 และไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ 
ยงัไม่มผีลบงัคบัใชม้าถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ทัง้นี้ การถอืปฏบิตัดิงักล่าวไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิ
ของกองทุน 

 
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางบญัชทีี่ประกาศใช้ใหม่และมีผลบงัคบัใช้เริม่ในหรอืหลงั

วนัที ่1 มกราคม 2565 
 

สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั ซึ่งจะมผีลบงัคบัใช้
ส าหรบังบการเงนิที่มรีอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิบางฉบบัมกีารใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏบิตัหิรอืขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 
ปัจจุบนั ผู้จดัการกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินและพิจารณาผลกระทบที่อาจมตี่องบการเงินในปีที่เริ่มน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

 
3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ 

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้โคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กองทุนได้จดัท างบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 โดยถือปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางการบญัช ีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิ
ทางการบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 อย่างไรกต็าม 
แนวปฏิบตัิดงักล่าวสิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ทัง้นี้ ผลกระทบจากการยุติการใช้
มาตรการผอ่นปรนไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระส าคญัต่องบการเงนิของกองทุน 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ที่มสีภาพคล่องสูง    
ซึง่ถงึก าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้าและไมม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้
 

รายไดค้า่เชา่ 
ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า กองทุนพจิารณาจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าเงนิทุน หากไดโ้อนความเสีย่งและ
ผลตอบแทนทัง้หมดหรอืเกือบทัง้หมดของสนิทรพัย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพงึได้รบัไปให้แก่ผู้เช่า และพจิารณาจดั
ประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน หากไม่มกีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมด
ของสนิทรพัยอ์า้งองิทีผู่เ้ป็นเจา้ของพงึไดร้บัไปใหแ้ก่ผูเ้ชา่ 
 
กองทุนรบัรูค้่าเช่าทีไ่ดร้บัจากสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า และแสดง
เป็นส่วนหนึ่งของ “รายไดค้่าเช่าและบรกิาร” ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้เพื่อการไดม้าซึ่งสญัญาเช่าด าเนินงานจะ
รวมเป็นมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าและรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์
เดยีวกนักบัรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าที่อาจเกดิขึน้ถูกรบัรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบญัชทีี่ได้รบั รายได้ค่าเช่าค้างรบั
แสดงไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของลกูหนี้คา่เชา่และบรกิาร 
 
รายไดอ้ื่นและรายไดด้อกเบีย้ 
รายไดอ้ื่นและรายไดด้อกเบีย้รบั บนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ส่วนเกินหรือส่วนต ่ากว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอตัรา
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และคดิเป็นส่วนหนึ่งของรายไดด้อกเบีย้ 

 
คา่ใชจ้่าย 
คา่ใชจ้่ายบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 
กองทุนวดัมูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ด้วยราคาต้นทุนของเงินลงทุน ณ วนัที่กองทุนมีสิทธิ 
ในเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงนิลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้หมดที่กองทุนจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งเงนิลงทุนนัน้ หลงัจากนัน้ กองทุนจะวดัมูลค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดย 
ไมค่ดิคา่เสือ่มราคา  
 
มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากราคาประเมนิจากผู้ประเมนิราคาอิสระที่ได้รบัอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่การประเมนิราคาจะท าเมื่อสถานการณ์เศรษฐกจิเปลีย่นแปลง แต่อย่างน้อยจะจดั
ใหม้กีารประเมนิราคาทุกปี นบัตัง้แต่วนัทีม่กีารประเมนิราคา 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนดงักล่าว ถอืเป็นรายการก าไรหรอืขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 
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เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงนิลงทุนที่มตีลาดซื้อขายคล่องรองรบัแสดงตามมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน โดยใชร้าคาทีค่ านวณจากอตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายครัง้ล่าสุดของเงนิลงทุนใน
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยถ์อืเป็นรายการก าไรหรอืขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่า
ยตุธิรรมของเงนิลงทุน  
 

ลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวดัมูลค่าภายหลังด้วยจ านวนเงิน 
ทีเ่หลอือยูห่กัดว้ยคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  

 
กองทุนใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ในการประเมนิการด้อยค่าของลูกหนี้จากการให้เช่าและบรกิาร โดย
พจิารณาจดักลุ่มประเภทของลูกหนี้ตามความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนั และพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติ
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหนี้ ซึง่พจิารณาจากประสบการณ์ในอดตีร่วมกบัการคาดการณ์ในอนาคตจากการ
เปลีย่นแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกจิ และปัจจยัอื่นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายช าระของลูกหนี้ โดยผลขาดทุนดา้น
เครดติทีร่บัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัเป็นเกณฑ ์  
 
กองทุนประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิารทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยผลขาดทุน
และการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่าย
ของกองทุน 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ 
 
การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 
สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิรบัรูเ้มื่อเริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ป หรอืสิง่ตอบ
แทนทีไ่ดร้บั (ราคาของการท ารายการ) โดยต้นทุนในการท ารายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าสนิทรพัย์ทาง
การเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนินัน้จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนทนัท ี
 
การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ภายหลงัของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทัง้หมดจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่แสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  ยกเว้น เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และ
ลูกหนี้คา่เชา่และบรกิาร ทีว่ดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ภายหลงัของหนี้สนิทางการเงนิ 
หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และวดัมูลค่าภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย กองทุนรบัรูด้อกเบีย้จ่ายโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
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การตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิ 
กองทุนจะตัดรายการสินทรพัย์ทางเงนิเมื่อสิทธิตามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงินสดจากสินทรพัย์ทางการเงินนัน้  
สิน้สุดลง หรอืไดถู้กโอนสทิธติามสญัญาทีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ใหก้บัผูอ้ื่น 
 
การตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิ 
กองทุนจะตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิ (หรอืบางส่วนของหนี้สนิทางการเงนิ) ออกจากงบแสดงฐานะการเงนิ เมื่อ
ภาระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ ไดม้กีารยกเลกิ หรอืสิน้สุดลง 
 
ภาษเีงนิได ้
กองทุนไมม่ภีาระภาษเีงนิได ้เนื่องจากกองทุนไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย 
 
ประมาณการหนี้สนิและคา่ใชจ้่าย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
กองทุนจะบนัทกึประมาณการหนี้สนิและค่าใชจ้่ายไว้ในงบการเงนิ เมื่อกองทุนมภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็น
ภาระผกูพนัทีค่่อนขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเนื่องจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่อาจท าใหก้องทุนตอ้งช าระหรอืชดใชต้ามภาระ
ผูกพนันัน้ และจ านวนที่ต้องชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สนิทรพัย์ที่อาจเกดิขึน้จะถูกรบัรู้      
เป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมือ่มปัีจจยัสนับสนุนวา่จะไดร้บัคนืแน่นอน 

 
5. การประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงนิ ผูจ้ดัการกองทุนใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และการวดั
มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่ เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ  
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยผูจ้ดัการกองทุน 

 
ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจมดีงันี้ 
 
1.   เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 
 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ ค านวณตามวธิพีจิารณาจาก
รายได ้(Income Approach) ซึง่ประมาณการจากกระแสเงนิสดคดิลดของคา่เชา่จากสญัญาเชา่ในปัจจุบนั รวมถงึ
ค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนัสุทธจิากกระแสเงนิสดจ่ายต่างๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
จากอสงัหารมิทรพัย ์อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมลูค่ าของเงนิและปัจจยั
ความเสีย่งทีเ่หมาะสม  

 
2.   การดอ้ยคา่ของลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 
 

กองทุนใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัลูกหนี้จากการให้เช่า
และบรกิาร ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กองทุนมกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งทางดา้นเครดติ 
และจะรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและ
บรกิาร โดยอา้งองิจากขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณ์ไป
ในอนาคตเกีย่วกบัลกูหนี้ และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกจิ  
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6. ความเส่ียงทางการเงิน 
 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ยคอืความเสีย่งทีมู่ลค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิจะเปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกองทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม และจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ มดีงันี้ 

 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 มอีตัราดอกเบีย้ปรบั

ขึน้ลงตามอตัราตลาด 
ไมม่ ี

ดอกเบีย้ 
 

รวม 
สนิทรพัยท์างการเงนิ    
เงนิฝากธนาคาร 42,780,956 88,015,480 130,796,436 
ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร                 - 1,284,007 1,284,007 
    
หนี้สนิทางการเงนิ    
เจา้หนี้การคา้                 - 6,471,411 6,471,411 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์                 - 825,453 825,453 
เงนิมดัจ ารบัจากผูเ้ชา่พืน้ที ่                 - 25,818,842 25,818,842 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย                 - 1,931,071 1,931,071 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น                 - 2,098,946 2,098,946 

 
 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 มอีตัราดอกเบีย้ปรบั

ขึน้ลงตามอตัราตลาด 
 

อตัราดอกเบีย้คงที ่
ไมม่ ี

ดอกเบีย้ 
 

รวม 
สนิทรพัยท์างการเงนิ     
เงนิฝากธนาคาร 80,144,527             - 37,549,525 117,694,052 
เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
   ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 

 
                - 

 
1,006,095 

       
           - 

 
1,006,095 

ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร                 -             -       26,487,681        26,487,681     
     
หนี้สนิทางการเงนิ     
เจา้หนี้การคา้                -             - 5,338,625 5,338,625 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิาร 
   อสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย 

               -             - 1,916,402 1,916,402 

เงนิมดัจ ารบัจากผูเ้ชา่พืน้ที ่                -             - 30,603,370 30,603,370 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย                -             - 18,255,943 18,255,943 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น                -             - 1,502,522 1,502,522 
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ความเสีย่งดา้นเครดติ 
กองทุนมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัทีร่ะบุไว ้เนื่องจากกองทุนมลีูกหนี้
จากการใหเ้ช่าและบรกิาร อย่างไรกต็าม สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ และไม่มกีาร
กระจุกตวัของความเสี่ยงด้านเครดิตแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุนมลีูกค้าจ านวนมากและอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกนั 
นอกจากนี้ กองทุนมกีารก าหนดใหม้กีารเรยีกเกบ็เงนิมดัจ าค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกคา้ของกองทุน เพื่อเป็นประกนัใน
กรณีที่กองทุนไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายจากการเก็บหนี้ดงักล่าว ทัง้นี้
กองทุนมกีารตดิตามการปฏบิตัติามสญัญาอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการด าเนินการเรยีกรอ้งสทิธทิางกฎหมายในกรณีที่
คูส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาได ้

  
7. รายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักองทุน หมายถงึ บรษิทัทีม่อี านาจควบคุมกองทุน ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอื
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากนี้ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึ่งท า
ใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัจดัการ    
ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุน 
 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มดีงันี้ 

 
 นโยบาย  บาท 
 การก าหนดราคา  2564  2563 
      
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา  2,601,637  2,993,065 
รายไดค้า่บรกิาร ราคาตามสญัญา  1,917,560  2,009,027 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  5,697,428  5,903,487 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  9,323,604  10,969,708 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  569,743  590,349 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  664,700  668,740 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มดีงันี้ 
 
 บาท 
 2564  2563 
ลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,059,945  1,022,111 
    

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย    
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 825,453  1,916,402 
    

เงนิมดัจ ารบัจากผูเ้ชา่พืน้ที ่    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,471,008  3,512,844 

 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าบรหิารผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียม         
นายทะเบยีน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

  
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุน โดยคดิค่าธรรมเนียมการจดัการรายเดือน
ค านวณจากอตัราร้อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวม
ตามทีร่ะบุไวแ้ละตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนคา่ตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ซึง่สรุปไดด้งันี้  
 
(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการทรพัยส์นิในอตัรารอ้ยละ 2.75 ของรายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร บวกกบัรอ้ยละ 0.25 ของ

มูลค่าสินทรพัย์สุทธิของกองทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของเดือนก่อน และร้อยละ 2.7 ของผลก าไรสุทธิของ
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 
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คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ สนิทรพัยแ์ละบญัชเีงนิฝากธนาคารของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดือน ค านวณจากอัตราร้อยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  
ณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้น
หนงัสอืชีช้วน  

 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 

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

 
8. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม 
 

กองทุนไดล้งทุนอสงัหารมิทรพัย์โดยการซื้อทีด่นิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง
ของอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,795 ลา้นบาท จากบรษิทั ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที ่
22 เมษายน 2556 
 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 กองทุนได้จดทะเบียนภาระจ ายอมในอสังหาริมทรัพย์กับการรถไฟขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย (ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยการจดัหาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน  
พ.ศ. 2540) ส าหรับที่ดินจ านวน 1 งาน 6 ตารางวา ซึ่งมีมูลค่าต้นทุนรวมประมาณ 18.70 ล้านบาท โดยไม่มี
ก าหนดเวลา อยา่งไรกต็ามกรรมสทิธิแ์ละสทิธติามกฎหมายในทีด่นิดงักล่าวยงัคงเป็นของกองทุน 
 

ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ในปัจจุบนั 
ไดส้่งผลใหเ้กดิการยกเลกิสญัญาเช่าหรอืผดิเงื่อนไขสญัญา และมผีลกระทบต่อการพจิารณาต่อสญัญาเช่าของผูเ้ช่า
รายเดมิ หรอืการตดัสนิใจท าสญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน ท าให้
อตัราการเช่าของผู้เช่าลดลงจากประมาณการของปีก่อน รวมถึงการปรบัขึ้นของอตัราค่าเช่าที่ต ่ากว่าคาดการณ์  
ซึง่สง่ผลกระทบต่อการประเมนิมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี้ 

 

 บาท 
 2564  2563 
    

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์น้ปี 1,770,040,000  1,811,030,000 
หกั ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (103,040,000)  (40,990,000) 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรมสิน้ปี 1,667,000,000  1,770,040,000 

 
กองทุนแสดงมูลค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจ านวน 1,667 ลา้นบาท ซึ่งประเมนิโดยผูป้ระเมนิ
ราคาอสิระตามรายงานลงวนัที ่28 มกราคม 2565 โดยใชว้ธิปีระเมนิราคาทรพัยส์นิตามวธิรีายได ้(Income approach) 
จากการประมาณการกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าในอนาคตภายใตเ้งื่อนไข
ของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนั สุทธจิากกระแสเงนิสดจ่ายต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิ
ลดรอ้ยละ 8.5 ต่อปี (2563 : รอ้ยละ 10 ต่อปี) และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนรอ้ยละ 7.00 ต่อปี (2563 : รอ้ยละ 
7 ต่อปี)  
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์               
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 บาท 
 2564  2563 

การเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิาน 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ  

0.5 
 ลดลงรอ้ยละ 

0.5  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

0.5 
 ลดลงรอ้ยละ 

0.5 

อตัราคิดลด  
   

  
  

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม (62,000,000)  64,000,000  (126,160,000)  146,150,000 
        
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน        
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม (65,000,000)  75,000,000  (53,900,000)  62,200,000 
        
อตัราการเติบโตของรายได้ค่าเช่า        
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม    48,000,000  (46,000,000)  72,810,000  (68,950,000) 

 
9. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

 บาท 
 2564  2563 

 

 
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรจากการ
เปลีย่นแปลงใน
มลูค่ายุตธิรรม
ของเงนิลงทุน 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 

  
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 ก าไรจากการ
เปลีย่นแปลงใน
มลูค่ายุตธิรรม
ของเงนิลงทุน 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 
            
เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์            
เงนิลงทนุในพนัธบตัร            
      ธนาคารแห่งประเทศไทย         -          -           -  1,005,321  774  1,006,095 
รวม          -            -           -  1,005,321  774  1,006,095 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนี้ ค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคม
ตราสารหนี้ไทย 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนทีแ่สดงมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนระหว่างปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 บาท 
 2564  2563 
    
ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,006,095  7,962,299 
เพิม่ขึน้               -  11,004,710 
จ าหน่าย (1,000,000)  (18,000,000) 
ส่วนต ่า (เกนิ) กวา่มลูคา่ตราสารหนี้ตดับญัช ี (5,321)  42,348 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (774)  (3,262) 
ยอดคงเหลอืปลายปี               -  1,006,095 
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10. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 2564 2563 
 อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) บาท 
     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - 1,625  - 1,625 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.125 42,780,956 0.125 80,144,527 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - 1,714,329 - 2,314,702 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - 86,299,526 - 35,233,198 

รวม  130,796,436  117,694,052 
 
11. ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ  
 

ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร แยกตามอายหุนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 

 บาท 
 2564  2563 
อายหุนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 676,537  882,967 
คา้งช าระ    
  ไมเ่กนิ 3 เดอืน 434,633  11,322,257 
   3 - 6 เดอืน            -  6,883,894 
   6 - 12 เดอืน 577,974  7,136,191 
   เกนิ 12 เดอืน 5,854,776  4,481,719 
รวม 7,543,920  30,707,028 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (6,259,913)  (4,219,347) 
สุทธ ิ 1,284,007  26,487,681 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กองทุนมยีอดลูกหนี้คา้งช าระจากการใหเ้ชา่พืน้ทีส่ าหรบัโฆษณากบับรษิทัแหง่หนึ่งจ านวน 
19.90 ล้านบาท ในระหว่างปี 2564 ผูจ้ดัการกองทุนได้มกีารเจรจาเกี่ยวกบัแผนการช าระหนี้กบัลูกหนี้รายดงักล่าว 
โดยกองทุนไดต้กลงลดหนี้ค่าเช่าให้กบัลูกหนี้ดงักล่าวจ านวน 6.64 ล้านบาท ผูจ้ดัการกองทุนจงึพจิารณาบนัทกึผล
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหนี้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  
 
ทัง้นี้ กองทุนไดร้บัช าระหนี้จากลูกหนี้รายดงักล่าวตามแผนการช าระหนี้แลว้ทัง้จ านวน และไดร้บัช าระค่าปรบัจากการ
จ่ายช าระหนี้ล่าชา้จ านวน 2.24 ลา้นบาท ซึง่แสดงไวเ้ป็นรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี 
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12. ก าไรสะสม 
 

 บาท 
 2564  2563 
    

ก าไรสะสมตน้ปี 55,586,548  94,700,502         
ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ 58,894,143  73,033,308 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (103,040,774)  (40,993,262) 
การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (51,642,000)  (71,154,000) 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี (40,202,083)  55,586,548 

 
13. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุน เช่น ค่าเบี้ยประกนัภัย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกองทุน รวมถงึคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 

 
14. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
ในกรณีที่กองทุนรวมมกี าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่            
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  ผู้จัดการกองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ 

หน่วยลงทุนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธทิีไ่มร่วมก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ (unrealized gain) จากการประเมนิ
ค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัยห์รอืรวมทัง้ปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
2) ในกรณีที่กองทุนมกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด ผูจ้ดัการกองทุนอาจจ่ายเงนิปันผลให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

จากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีที่มกีารจ่าย 
เงนิปันผลนัน้  
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รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปี 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 

   บาท 
   เงนิปันผล  

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัประกาศจ่าย จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจ่าย 
     
1 ตุลาคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 2 มนีาคม 2564 180,000,000 0.0800 14,400,000 
1 มกราคม 2564 ถงึ 31 มนีาคม 2564 21 พฤษภาคม 2564 180,000,000 0.0700 12,600,000 
1 เมษายน 2564 ถงึ 30 มถิุนายน 2564 23 สงิหาคม 2564 180,000,000 0.0600 10,800,000 
1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 30 กนัยายน 2564 23 พฤศจกิายน 2564  180,000,000 0.0769 13,842,000 
    51,642,000 

 

รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปี 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   บาท 
   เงนิปันผล  

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัประกาศจ่าย จ านวนหน่วย ต่อหน่วย เงนิปันผลจ่าย 
     
1 ตุลาคม 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 21 กุมภาพนัธ ์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 

 
15. ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 
กองทุนไดซ้ื้อขายเงนิลงทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่า
ยุตธิรรมเป็นจ านวนเงนิ 1.00 ล้านบาท (2563 : 6.99 ล้านบาท) โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.06 (2563 : รอ้ยละ 0.37) 
ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี 
 

16. ส่วนงานด าเนินงาน 
 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของกองทุนที่ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
 
กองทุนรวมด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกจิเดยีว คอืการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดล้งทุนไปและด าเนินธุรกิจในส่วน
งานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย  
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17. การวดัมลูค่ายุติธรรม 
 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึราคาทีจ่ะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร้ว่มตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ กองทุนใชร้าคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพ
คล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้
กองทุนจะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิที่นัน้ใหม้ากทีสุ่ด 
 
สนิทรพัยว์ดัมูลค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่ ดงันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ

อยา่งเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง

หรอืโดยออ้ม ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดซ้ึง่น ามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 

สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
    ตามมลูคา่ยุตธิรรม 

 
-  

 
-  1,667,000,000 

 
1,667,000,000 

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

 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 

สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
    ตามมลูคา่ยุตธิรรม 

 
-  

        
  -  1,770,040,000 

 
1,770,040,000 

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน -  1,006,095     - 

 
1,006,095 

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

 
ในระหว่างปี 2564 ไม่มกีารโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรม และไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการ
ประเมนิมลูคา่ในระหวา่งปี 
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18. การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกองทุนรวมในการบรหิารทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ เพื่อด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และ
เพือ่ด ารงไว ้ซึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 

19. ภาระผกูพนั  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กองทุนมภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิาร โดยมคีา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายช าระดงันี้  
 

    บาท 
     

ภายใน 1 ปี    10,870,645 
2 - 5 ปี    3,690,300 
รวม    14,560,945 

 
20. การอนุมติังบการเงิน 

 
งบการเงนินี้ไดร้บัการอนุมตัโิดยผูบ้รหิารของกองทุนเมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2565 


