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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2557 สำหรับ  
การดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ภายใต้การจัดการของบริษัทในช่วงปีที่สอง
ของกองทุนฯ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกท่าน โดยในรายงานประจำปีฉบับนี้ ประกอบด้วย รายละเอียดการลงทุนของกองทุน รายงาน
ผลการดำเนินการและรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั้งงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบบัญชีประจำปี 2557 
ที่ผ่านมา 
 ปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอตัวเหลือร้อยละ 0.7 จากร้อยละ 2.9 ในปีก่อน 
เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในประเทศทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทย
ในครึ่งปีแรก แม้ว่าในครึ่งปีหลังหลังมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ เศรษฐกิจจะทยอยปรับตัวดีขึ้น 
จะส่งผลดีกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจ แต่การฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างล่าช้า จากที่หดตัว
ร้อยละ 0.5 ในไตรมาสแรก มาขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสสอง 0.6 ในไตรมาสสาม และ  
2.3 ในไตรมาสสี่ แม้ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ และ  
การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าออกมาได้บ้าง แต่ก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากมีขั้นตอนการ
ตรวจสอบและรอความชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ฟื้น
ตัวไม่แข็งแกร่งนักนำโดยสหรัฐที่ฟื้นตัว ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เตรียมจะทยอยลดการผ่อน
คลายอย่างมากลงทำให้เกิดความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายเป็นระยะ แม้ว่าจะมีปัจจัย
สนับสนุนจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงแรงตั้งแต่กลางปีเนื่องจากมีอุปทานส่วนเกินในตลาดในระดับสูง 
ทำให้นโยบายการเงินในหลายประเทศลดความเข้มงวดลงได้บ้าง 
 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยยังคงอ่อนแอลงต่อเนื่องมาหดตัวลงร้อยละ 0.5 เทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปลายปีก่อน ซึ่งความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่ยืดเยื้อและไม่มีทางออก ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจบางส่วนเกิดการหยุดชะงัก ส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย ลงทุนและท่องเที่ยว ขณะที่การส่งออกสินค้ายังคงฟื้นตัว  
อย่างเปราะบาง โดยการส่งออกไปยังตลาดกลุ่มจี 3 เริ่มกลับมาขยายตัวได้บ้างซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี 
ได้ช่วยชดเชยการส่งออกไปจีนและอาเซียนที่ ไม่สดใสนัก เนื่องจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจากผล
จากความพยายามแก้ปัญหาธนาคารเงาของจีน อย่างไรก็ตาม การนำเข้าหดตัวกว่าการส่งออกตาม
อุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา ประกอบกับดุลบริการและเงินโอนเกินดุล จึงส่งผลให้ดุลบัญชี  
เดินสะพัดในช่วงดังกล่าวเกินดุลสูงถึง 8.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ได้ช่วยชดเชยเงินทุนไหลออกจาก
ตลาดเงินทุนไทยเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศที่ยังคงยืดเยื้อรวมทั้งการ
ทยอยถอนลดวงเงินการซื้อคืนพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
มาปิดที่ 32.4 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคมจาก 32.8 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 
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แม้ว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติมอีกร้อยละ 
0.25 มาที่ 2.0 ในการประชุมในช่วงกลางเดือนมีนาคม เพื่อประคองการเติบโตเศรษฐกิจให้เติบโต
ต่อเนื่องในช่วงที่นโยบายการคลังมีข้อจำกัดในช่วงที่มีสุญญากาศทางการเมือง 
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในไตรมาสแรกมาขยายตัวร้อยละ 0.4  
หลังจากที่หดตัวไปในไตรมาสแรก เป็นผลมาจากสถานการณ์การเมืองเริ่มคลี่คลายตั้งแต่  
ปลายเดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น  
ส่งผลให้เครื่องชี้เศรษฐกิจสำคัญทยอยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในไตรมาสแรก อาทิ การบริโภค  
ภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งได้รับการปลดล็อคจากปลายปีก่อน 
อาทิ มีการเร่งจ่ายเงินจำนำข้าวที่ค้างชำระคืนชาวนา ทำให้การใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกลับมา
หมุนเวียนมากขึ้น ขณะที่การส่งออกแทบไม่เติบโต เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ  
ฟื้นตัวอย่างเปราะบาง รวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซบเซา ขณะที่การนำเข้าหดตัวร้อยละ 14 
ทำให้ ไทยยังคงเกินดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะหดตัวร้อยละ 13 
เนื่องจากหลายประเทศมีคำเตือนในการเดินทางมาไทยจากเหตุความขัดแย้งทางการเมืองก็ตาม อีก
ทั้งในเดือนพฤษภาคมจะมีเงินทุนไหลออกจากตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนรวมกันสูง  
ราว 1 แสนล้านบาท เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองของนักลงทุนต่างชาติ  
หลังมีการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคมจึงนำเงินออกไปก่อน ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงชั่วคราว
ไปต่ำสุดที่ 32.8 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมจาก 32.3 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ  
สิ้นเดือนเมษายน ก่อนจะทยอยแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 32.5 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน  
หลังสถานการณ์การเมืองคลี่คลาย ทำให้มีเงินทุนไหลกลับมาลงทุนตราสารหนี้ ไทยกว่า 3  
หมื่นล้านบาทอีกครั้ง อย่างไรตาม คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงนโยบายการเงินผ่อนคลาย
ด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ำที่ร้อยละ 2.00 ตามคาดการณ์ของตลาดในการประชุม
เดือนเมษายนและมิถุนายนเพื่อประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง 
 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ยังคงล่าช้ากว่าคาดการณ์ของตลาด  
โดยขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 จากปีก่อน มีการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนที่  
ฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคและธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นภายหลังการเมืองมี
เสถียรภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายภาครัฐยังคงล่าช้ากว่าคาดโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนเนื่องจากรอความชัดเจนจากนโยบายรัฐบาลที่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน  
ขณะที่การส่งออกยังคงไม่สดใสตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
และข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ส่วนการนำเข้าเริ่มฟื้นตัวกลับมาทรงตัวสอดคล้องอุปสงค์
ในประเทศที่ฟื้นตัวแต่ยังคงเปราะบาง ส่วนภาคการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากช่วง
กลางปี โดยเฉพาะหลังมีนโยบายยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจีนในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม  
เข้ามาเพิ่มเติมได้จูงใจนักท่องเที่ยวจีนกลับมาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น แม้ว่ากฎอัยการศึกจะยังคง
อยู่ก็ตาม ทางด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายค่อนข้างผันผวน โดยเงินทุนเริ่มไหลกลับมาลงทุนในเดือน
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กรกฎาคม หลังสถานการณ์การเมืองดีขึ้น แต่ก็ ไหลออกอีกครั้งในเดือนสิงหาคม-กันยายน  
เช่นเดียวกับภูมิภาคเนื่องจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและแนวโน้มอัตรา  
ดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้เงินบาทผันผวนและกลับไปปิดที่ 32.42 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน
กันยายน ใกล้เคียงกับไตรมาสสอง อนึ่ง หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาดูแล
ค่าครองชีพตั้งแต่เดือนมิถุนายน ตลอดจนราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับลงตามราคาตลาดโลกและ
การปรับโครงสร้างราคาพลังงานในประเทศส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงต่อเนื่องจากร้อยละ 
2.62 ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีนี้ มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ในเดือนกันยายน ส่วน
เงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวที่ราวร้อยละ 1.7 ซึ่งจะราวค่ากลางของเป้าหมายเงินเฟ้อของคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน ยังคงเอื้อต่อการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายได้ต่อไปด้วยการคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายระดับต่ำที่ร้อยละ 2 เพื่อประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงมากขึ้น 
 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.3 จากร้อยละ 0.6 ไตรมาสก่อน  
แต่การฟื้น ตัวยังคงเปราะบางทั้งการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออก โดย  
การบริโภคภาคเอกชนมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกระทบ  
กำลังซื้อในภูมิภาค และประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากภาระหนี้ครัวเรือนที่สูง แม้ว่า
รัฐบาลจะมีจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวและยางบางส่วน แต่การเบิกจ่ายยังค่อนข้าง
ล่าช้า จึงไม่มากพอจะช่วยเพิ่มแรงส่งให้กับการใช้จ่ายภาคเอกชนได้มากนัก ขณะที่การเบิกจ่าย  
ภาครัฐยังมีความล่าช้าโดยเฉพาะงบลงทุนที่เบิกจ่ายได้ ไม่ถึงร้อยละ 10 จากเป้าหมายร้อยละ 25 
ส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐยังคงมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม 
ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลงร้อยละ 25 จากไตรมาสสาม มาเหลือเฉลี่ยที่ 76 ดอลลาร์  
ต่อบาร์เรลในไตรมาสสี่ เนื่องจากอุปทานส่วนเกินในระดับสูงในตลาดน้ำมันโลก จะส่งผลให้  
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปรับลดลงมาเหลือร้อยละ 1.1 ในไตรมาสสี่จากร้อยละ 2.0 ในไตรมาสสาม 
แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังที่ทรงตัวที่ร้อยละ 1.7 ซึ่งยังอยู่ราวค่ากลางของเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 0.5-
3.0 ทำให้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2 ต่อเนื่องในการ
ประชุมช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมตามคาดการณ์ของตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินโลกหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ทยอยลดความผ่อนคลาย
นโยบายการเงินในระยะต่อไป ตลอดจนคาดหวังว่า นโยบายการคลังจะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นหลังมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ ใน
ไตรมาสสี่ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงกว่า 9.8 พันล้านเหรียญ ดีขึ้นจากไตรมาสสามที่ขาดดุล 
1.5 พันล้านเหรียญ เนื่องจากมูลค่านำเข้าน้ำมันลดลงมากตามราคาน้ำมันโลก และการท่องเที่ยวที่
ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทำให้เงินบาทไทยอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาปิดที่ 32.90 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม เนื่องจากค่าดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินอื่นๆ หลังจาก  
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในระยะต่อไปหลังเศรษฐกิจฟื้นตัว  
มาต่อเนื่อง 
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 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ภายใต้การจัดการของบริษัท
ในปี 2557 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,840.431 ล้านบาท 
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.2246 บาท โดยในรอบการดำเนินงานช่วงปีที่สอง
ของกองทุน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 กองทุนมีรายได้จากการลงทุน
รวมทั้งสิ้น 153.102 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 39.735 ล้านบาท ทำให้
กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง  
31 ธันวาคม 2557 ทั้งสิ้น 113.367 ล้านบาท 
 
 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้
บริการที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 
 
รายงานสภาวะและแนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน
 
คำจำกัดความ
 
สำนักงานการออฟฟิศเกรด A : - พื้นที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม สามารถจัดแบ่งพื้นที่ได้ง่าย 
  - มีระบบปรับอากาศที่สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย   

  แยกส่วนตามพื้นที่และช่วงเวลาได้ 
  - ระบบขนส่งภายในอาคาร(ลิฟท์) มีการออกแบบและจัดการ  

  ที่เหมาะสม แยกโซน ไม่เสียเวลารอ 
  - พื้นที่ส่วนกลางมีการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม 
  - มีความสูงของฝ้าเพดาน มีระยะไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร 
  - มีการบริหารจัดการอาคารโดยมืออาชีพ 
  - มีการอออกแบบทางเข้าออกที่จอดรถ ช่องจอดรถ สะดวก  

  และปลอดภัย 
โซนพื้นที่ CBD : พื้นที่ที่อยู่ในบริเวณย่าน สีลม สาธร สุรวงค์  
  ถนนพระราม4 เพลินจิต วิทยุ สุขุมวิท อโศก และตาม 
  ซอยแยกของบริเวณดังกล่าว 
Non CBD : พื้นที่นอกโซน CBD 
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ตลาดธุรกิจอาคารสำนักงานเพื่อเช่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 
อุปทานของอาคารสำนักงาน
 ที่ผ่านมาปริมาณพื้นที่เกิดใหม่ มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่าเฉลี่ยโดยประมาณอยู่ที่ 2.6 % ต่อปี 
ปัจจุบันข้อมูล ณ สิ้นปี 2557 มีพื้นที่รองรับความต้องการทั้งตลาดอยู่ที่ 8,322,737 ตารางเมตร 
โดยมีสัดส่วนพื้นที่ในโซน Non CBD เกินกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด (50.67 %) ค่าเฉลี่ยอัตรา
การเช่าพื้นที่รวมอยู่ที่ 90.7 % ในปี 2557 มีพื้นที่เกิดขึ้นใหม่ประมาณ 227,030ตารางเมตร ใน
โซน Non CBD 

	 ที่มา	:	CBRE	Research	
 

 พื้นที่เกิดใหม่จากข้อมูลตามที่มีประกาศจนถึงสิ้นปี 2560 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 
405,412 ตารางเมตร โดยจะทะยอยเปิดตัวในแต่ละปีดังนี้ ปี 2558 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 216,226 
ตารางเมตร ปี 2559 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 159,186 ตารางเมตร และปี 2560 อีกประมาณ 
30,000 ตารางเมตร ทำให้คาดการณ์ปริมาณพื้นที่อาคารสำนักงานจนถึงสิ้นปี 2560 จะมีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 8,728,149 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 4.87 % (หรือ
ประมาณ 1.62 % ต่อปี) 
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	 ที่มา	:	CBRE	Research	
 

 พื้นที่ที่เกิดขึ้นใหม่มีสัดส่วนแยกตามการแบ่งโซนตามพื้นที่ ส่วนใหญ่แล้วประมาณ 56 % จะ
เกิดขึ้นใหม่อยู่ในพื้นที่ Non CBD ซึ่งจะมีพื้นที่โดยประมาณ 227,801 ตารางเมตร 

ที่มา	:	CBRE	Research	
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 การแบ่งแยกสัดส่วนตามเกรดของอาคาร เกินกว่ากึ่งหนึ่งจะเป็นพื้นที่เกิดขึ้นใหม่ของอาคาร
ในระดับเกรด A มีพื้นที่โดยประมาณเท่ากับ 307,701 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 76 ของพื้นที่ที่
เกิดใหม่ 
 ถ้าหากจำแนกโดยละเอียด ในการแบ่งตามโซนพื้นที่และเกรดของอาคารที่เกิดขึ้นใหม่ จะมี
รายละเอียดดังนี้ 

ที่มา	:	CBRE	Research	

 โดยจะมีพื้นที่ใหม่เกิดขึ้นใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า ในโซน CBD เป็นอาคารเกรด A 116,000 
ตาราเมตร อาคารเกรด B 61,611 ตารางเมตร ส่วนในพื้นที่นอกโซน CBD เป็นอาคารเกรด A 
191,701 ตาราเมตร อาคารเกรด B 36,100 ตารางเมตร 
 
อุปสงค์ความต้องการพื้นที่สำนักงาน
 ณ สิ้นปี 2557 มีความต้องการใช้พื้นที่ อยู่ที่ 7,549,805 ตารางเมตร จากข้อมูลสัดส่วนพื้นที่
เช่าที่ผ่านมา มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการพื้นที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ 
90.4 % มาเป็น 90.7 % ณ สิ้นปี 2557 โดยเฉลี่ยประมาณ 3.1 % ต่อปี คาดการณ์พื้นที่ว่างจะ
ค่อยๆ ลดลงในแต่ละปี 
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ที่มา	:	CBRE	Research	

ที่มา	:	CBRE	Research	



9

ที่มา	:	CBRE	Research	

อัตราค่าเช่า
 จากข้อมูลอัตราค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริงนับจากปี 2548 จนถึง 2557 โดยใช้ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน
พื้นที่เช่าอยู่ที่ 200 – 300 ตารางเมตร อายุเฉลี่ยในการเช่าไม่น้อยกว่า 2 เดือน ดังแสดงข้อมูล
ตามตาราง ซึ่งถ้าหากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร ต่อสัญญาเช่าราคาอัตรา  
การเช่าจะถูกกว่า 5 – 15 % คาดการณ์อัตราค่าเช่าโดยเฉลี่ยจะมีการปรับขึ้นราคาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา	:	CBRE	Research	
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แนวโน้มของธุรกิจ
 ภาพรวมของตลาด อาคารสำนักงานเพื่อเช่า โดยรวมยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีปัญหาทางการเมืองภายในประเทศที่ผ่านมา จากข้อมูลการจัดตั้งบริษัทใหม่
และการขยายตัวของธุรกิจ ก็ไม่ได้หยุดชะงัก อีกทั้งข้อมูลการยกเลิกกิจการ การปิดตัวลงของธุรกิจ
ก็มีน้อย อัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ใหม่ คาดการณ์ยังคงมีน้อยกว่าความต้องการในการใช้พื้นที่ 
ทำให้ทิศทางความต้องการพื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้น แนวโน้มผู้เช่ามีการตกลงทำสัญญาเช่าล่วงหน้า  
ก่อนอาคารจะแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของราคาค่าเช่ามีทิศทางทางปรับขึ้น และจะมีการปรับราคา
อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับอาคารที่อยู่ตามแนวขนส่งมวลชนที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าต่างๆ 
 
ผลการดำเนินงานของโครงการอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ในปี2557
 สำหรับการดำเนินงานของโครงการอาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ในช่วงปีที่สองภายใต้การ
ลงทุนของกองทุน ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน
ประมาณการที่ได้วางไว้ ที่ผ่านมาผู้บริหารโครงการใช้วิธีรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่ โดยการสร้าง
ความพึงพอใจทางด้านการบริการ เฝ้าติดตาม และให้ความสำคัญกับอายุสัญญาที่จะหมดลง
ระหว่างปี โดยมีแนวทางบริหารจัดการที่แตกต่างกันตามลักษณะของผู้เช่า และพยายามหาผู้เช่า
มาทดแทนให้ต่อเนื่อง โดยทำการสื่อสารการตลาด จัดการให้สอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญา  
ที่จะหมดลงโดยไม่ต่อสัญญา อีกทั้งในกรณีผู้เช่าผิดสัญญาเช่าและยกเลิกสัญญาที่มีอยู่บ้าง  
ทางผู้บริหารก็พยายามหาผู้เช่ารายใหม่มาให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามเงินประกันค่าเช่า ทำให้มี
ค่าเฉลี่ยอัตราการเช่าค่อนข้างคงที่อยู่ที่ประมาณ 89 % ของพื้นที่ อยู่ในระดับที่เหนือกว่าหรือ  
ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในตลาดกลุ่มเดียวกัน (Non CBD Grade B ย่านถนนพระราม 9)  
 ในส่วนของอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียง เมื่อเทียบกับอาคารในพื้นที่ที่อยู่
ในกลุ่มตลาดเดียวกัน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 360-400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
 
 รายได้ของโครงการประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่และบริการสำหรับการใช้พื้นที่เป็นสำนักงาน 
ค่าเช่าพื้นที่เพื่อการค้า การให้เช่าเพื่อการโฆษณา ให้บริการสถานที่จอดรถและอื่นๆ 
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ที่มา	:	บริษัท	เคพีเอ็น	กรุ๊ป	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	

 
 สำหรับในส่วนค่าใช้จ่ายของโครงการในการดำเนินงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
จ้างในงานระบบต่างๆ ค่าภาษีโรงเรือน ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร ค่าบริหารจัดการและ
การประกันภัย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีสัดส่วนต่อรายได้อยู่ทีประมาณ 
20.76 เปอร์เซ็นต์ 

ที่มา	:	บริษัท	เคพีเอ็น	กรุ๊ป	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
 สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงปีที่สองของกองทุนรวม สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 153.038 ล้านบาท 
โดยเป็นรายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน 101.7 ล้านบาท รายได้ค่าบริการสถานที่จอดรถจำนวน 
10.68 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ โฆษณาจำนวน 34.55 ล้านบาท และรายได้อื่นและจาก  
ดอกเบี้ยจำนวน 6.11 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 31.76 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็น ต้นทุนการให้เช่าและบริการ จำนวน 22.73 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหารจำนวน 9.03 ล้านบาท ส่งผลให้ในรอบการดำเนินงาน 
วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิคิดเป็น
จำนวน 121.27 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 
1,840.43 ล้านบาท หรือ 10.2246 บาทต่อหน่วย  
 ในรอบการการดำเนินงานของปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของ  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ได้มีมติจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557 ในอัตรา 0.158 บาทต่อ
หน่วย โดยจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ในอัตรา 0.157บาทต่อหน่วย โดยจ่ายให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 ในอัตรา 0.157 บาทต่อหน่วย ซึ่งได้จ่ายให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 และปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ในอัตรา 0.162 บาทต่อหน่วย ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 
19 มีนาคม 2558 รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 ทั้งสิ้นในอัตรา 0.634 
บาทต่อหน่วย หรือเท่ากับ 114.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่ร้อยละ 6.34 ต่อปี  
เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) ที่ 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 
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รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

ณ31ธันวาคม2557
 
 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  1,807,000,000.00  98.18 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  73,938,866.39  4.02 
ลูกหนี้  66,996.85  0.00 
รายได้ค่าเช่าค้างรับ  6,938,473.70  0.38 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  65,286.59  0.00 
รวมทรัพย์สิน 1,888,009,623.53 102.59
หนี้สิน (47,577,807.37) (2.59) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,840,431,816.16 100.00

สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น  
ณวันที่31ธันวาคม2557      

มูลค่าทรัพย์สิน  1,888,009,623.53  บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,840,431,816.16  บาท 
จำนวนหน่วย  180,000,000.0000  บาท 
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 10.2246 บาท  
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(PTR):N/A
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนและทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
(KPNPF)สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2557ถึง31ธันวาคม2557

 
 ในการเริ่มเข้าลงทุนของกองทุนรวม ได้ดำเนินการลงทุนในโครงการเคพีเอ็น ทาวเวอร์  
โดยการซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารสำนักงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อม  
ทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ 
 

รายละเอียดการลงทุนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
ชื่อกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ( KPN Property Fund ) 

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน 22 เมษายน 2556 

ของกองทุนรวม

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 3 พฤษภาคม 2556 

มูลค่าการลงทุน 1,800 ล้านบาท 

ลักษณะการถือกรรมสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดิน อาคารสำนักงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค 

ของกองทุนรวมฯ พร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ชื่ออาคาร โครงการเคพีเอ็น ทาวเวอร์ 

ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

  กรุงเทพมหานคร 

โฉนดที่ดินเลขที ่ 25228 25230 25231 25232 25233 25234 25235 และ 4906 

  รวม 8 โฉนด 

ที่ดินรวม 2 ไร่ 2 งาน 14.7 ตารางวา 

พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 59,839 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย 

  - พื้นที่เช่า จำนวน 25,978.43 ตารางเมตร 

  - และพื้นที่ส่วนกลางจำนวน 33,860.57 ตารางเมตร 

ประเภทการใช้งาน อาคารสำนักงานสูง 27 ชั้น 

พื้นที่เช่า 25,978.43 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วย 

  - พื้นที่พาณิชย์ ร้านค้า 375 ตารางเมตร 

  - พื้นที่สำนักงาน 25,188.43 ตารางเมตร 

  - พื้นที่ห้องเก็บของ 415 ตารางเมตร 
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รายละเอียดการลงทุนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์(ต่อ)
การใช้ประโยชน ์ - พื้นที่พาณิชยกรรม (ร้านค้า) บริเวณชั้น 1 และชั้น 7 ของอาคาร 

  - พื้นที่สำนักงาน บริเวณชั้น 2 - 27 ของอาคาร 

  - พื้นที่ห้องเก็บของ บริเวณชั้น 2 และชั้นใต้ดิน U1 และ U2  

   ของอาคาร 

  - พื้นที่จอดรถ บริเวณชั้น 1A – 10 และชั้นใต้ดิน U1 และ U2  

   ของอาคาร 

  - พื้นที่โฆษณา (ภายนอกอาคาร) 

ราคาประเมินล่าสุด 1,807,000,000 บาท (ประเมิน ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) 

วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแส 

  เงินสด (Discounted Cash Flow) 

ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด 

รายได้สำหรับระยะเวลา 153,101,891.09 บาท 

01มกราคม2557-

31ธันวาคม2557

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการในรอบปีบัญชี
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนไม่มีการจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนไม่มีการกู้ยืมเงิน 
 (กองทุนรวมสามารถมีการกู้ยืมเงินได้ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในหนังสือ  
ชี้ชวน) 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม
 กองทุนรวมไม่มีการรับประกันรายได้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2557ถึงวันที่31ธันวาคม2557

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,907.35 0.32 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 (Property Management Fee) 5,385.67 0.29 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 590.74 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 689.19 0.04 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 (Operation Fee) 25,419.44 1.38 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 275.00 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 
 (Market Valuation Fee) 118.31 0.01 
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ 
 (SET Annual Listing Fee) 107.00 0.01 
ค่าใข้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล 
 (Devided Payment Expense) 116.80 0.01 
ค่าบริการงานทะเบียนหน่วยลงทุน 
 (Registrar Service Expense) 103.74 0.01 
ค่าเบี้ยประกัน (Insurance Expense) 958.85 0.05 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 62.82 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 39.734.91 2.16 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
 
 21 เมษายน 2558 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น 
 
 ธนาคารทหารไทย จำกดั (มหาชน) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชนข์อง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เคพีเอ็น ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดงักลา่วซึง่บรหิารและจดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั สำหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี ตัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคม 2557 ถงึวนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2557 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ เหน็วา่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั ไดป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นการบรหิารและ
จัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

 (นายปริญญา ฝัดสุภาพ) 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ซึ่งประกอบด้วย
งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี  
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า โดยได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
หรือไม่  
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง  
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบ  
การเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุนทั้งนี้ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน
การนำเสนองบการเงินโดยรวม  
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงิน  
ที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เคพีเอ็น โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
นายธีรศักดิ์ฉั่วศรีสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 6624 
 
กรุงเทพมหานคร 
18 กุมภาพันธ์ 2558 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
งบดุล

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557และพ.ศ.2556
 
 บาท 
 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
สินทรัพย์
 เงินลงทุนตามราคายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์ 
  (ราคาทุน 2557 และ 2556 : 1,795 ล้านบาท) 6 1,807,000,000 1,795,000,000 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 73,938,866 51,993,531 
 ลูกหนี้ค่าเช่าและเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ 5 2,530,390 32,215,233 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  132,284 75,780 
รวมสินทรัพย์     1,883,601,540 1,879,284,544 
 
หนี้สิน
 เจ้าหนี้การค้า    3,261,926 6,167,513 
 ค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ค้างจ่าย 5 566,208 1,769,067 
 รายได้รับล่วงหน้า . 5 2,527,726 2,694,779 
 เงินมัดจำการเช่าพื้นที่ 5 26,000,833 26,561,800 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   9,464,543 12,599,770 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,348,487 756,792 
รวมหนี้สิน     43,169,723 50,549,721  
สินทรัพย์สุทธิ    1,840,431,817 1,828,734,823  
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท 
 จำนวนหน่วยลงทุน 180,000,000 หน่วย) 8 1,800,000,000 1,800,000,000 
กำไรสะสม     40,431,817 28,734,823 
สินทรัพย์สุทธิ    1,840,431,817 1,828,734,823 
 
สินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน (บาท)  10.2246 10.1596 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557และพ.ศ.2556
 
 บาท 
 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
 ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาทุน ราคายุติธรรม 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ 
 ตั้งอยู่ เลขที่ 719 ถนนพระราม 9  
 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร 
 - กรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
  จำนวน 8 แปลง 2-2-14.7 ไร่ 152,100,000  152,100,000 
 - กรรมสิทธิ์ในอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ 1,640,760,000  1,640,760,000 
 - กรรมสิทธิ์ในระบบสาธารณูปโภค 2,140,000  2,140,000 
รวม      1,795,000,000 1,807,000,000 1,795,000,000 1,795,000,000 
 



22

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557และพ.ศ.2556


 บาท 
   สำหรับรอบระยะเวลา 
   บัญชีตั้งแต่วันที่ 
  สำหรับปีสิ้นสุด 22 เมษายน 2556 ถึง 
 หมายเหตุ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
รายได้จากการลงทุน
 รายได้ค่าเช่าและบริการ 5 153,038,616 102,029,747 
 ดอกเบี้ยรับ    63,275 42,156 
รวมรายได ้     153,101,891 102,071,903 
 
ค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5 5,907,353 4,076,470 
 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 5 5,385,667 1,769,067 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5 590,735 407,647 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 689,191 475,588 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10 26,378,281 15,712,656 
 ค่าใช้จ่ายอื่น    783,670 405,652 
รวมค่าใช้จ่าย    39,734,897 22,847,080  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  113,366,994 79,224,823 
 
รายการกำไรจากเงินลงทุน
 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  12,000,000 - 
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน  12,000,000 -  
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  125,366,994 79,224,823 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557และพ.ศ.2556
 
 บาท 
   สำหรับรอบระยะเวลา 
   บัญชีตั้งแต่วันที่ 
  สำหรับปีสิ้นสุด 22 เมษายน 2556 ถึง 
 หมายเหตุ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
 ในระหว่างงวด
 รายได้สุทธิจากการลงทุน  113,366,994 79,224,823 
 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  12,000,000 - 
การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจาก
 การดำเนินงาน   125,366,994 79,224,823 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8 - 1,800,000,000 
จ่ายเงินปันผล   9 (113,670,000) (50,490,000) 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด  11,696,994 1,828,734,823 
สินทรัพย์สุทธิณวันต้นงวด  1,828,734,823 - 
สินทรัพย์สุทธิณวันสิ้นงวด  1,840,431,817 1,828,734,823 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557และพ.ศ.2556
 
 บาท 
   สำหรับรอบระยะเวลา 
   บัญชีตั้งแต่วันที่ 
  สำหรับปีสิ้นสุด 22 เมษายน 2556 ถึง 
 หมายเหตุ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  125,366,994 79,224,823 
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
 ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
  กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (12,000,000) - 
  ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  - (1,795,000,000) 
  ลูกหนี้ค่าเช่าและเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ลดลง (เพิ่มขึ้น)  29,684,843 (32,215,233) 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  (56,504) (75,780) 
  เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (2,905,587) 6,167,513 
  ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,202,859) 1,769,067 
  รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (167,053) 2,694,779 
  เงินมัดจำการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (560,967) 26,561,800 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (3,135,227) 12,599,770 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  591,695 756,792 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน  135,615,335 (1,697,516,469) 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  - 1,800,000,000 
 จ่ายเงินปันผล   (113,670,000) (50,490,000) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  (113,670,000) 1,749,510,000 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ  21,945,335 51,993,531 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  51,993,531 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด  73,938,866 51,993,531 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557และพ.ศ.2556
 
 บาท 
   สำหรับรอบระยะเวลา 
   บัญชีตั้งแต่วันที่ 
  สำหรับปีสิ้นสุด 22 เมษายน 2556 ถึง 
 หมายเหตุ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย) 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด  10.1596 - 
รายได้จากกิจกรรมลงทุน 
รายได้สุทธิจากการลงทุน  0.6298 0.4401 
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  0.0667 - 
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน  0.6965 0.4401 
บวก การเพิ่มขึ้นของหน่วยลงทุน  - 10.0000 
หัก จ่ายเงินปันผล    (0.6315) (0.2805) 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด  10.2246 10.1596 
 
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด  0.068 0.043 
 
อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด (พันบาท)  1,840,432 1,828,735 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ) 2.16 1.25 
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ) 8.32 5.60 
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่า 
 สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)  - 98.50 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)  1,839,643 1,822,571 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร และคำนวณ
โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่31ธันวาคม2557

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เคพีเอ็น (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โครงการได้จัดตั้งและ
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ 
บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุน และนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

 
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุน

ของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้รับซื้อขายเป็นต้นไป 
 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มณรงค์เดชเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดย  

ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 27.20 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 

  งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชี
สำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี การแปล
งบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นให้ยึดถืองบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 

 
  งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่น

เป็นการเฉพาะ 

2.1 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 
 มาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำเสนองบการเงิน 
  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
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 มาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 

  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 

  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 

  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 

  ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 

    แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ 

  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

    ที่เกี่ยวข้องกัน 

  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 

  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 

    การดำเนินงานที่ยกเลิก 

  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำเนินงาน 
 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี 

  ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 

  ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม 

    รูปแบบกฎหมาย 

  ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน 

    บริการ 

  ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 
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 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก 

    การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน 

    ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

  ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย 

    สัญญาเช่าหรือไม่ 

  ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 

    การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

  ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน 

    การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน 

    ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ 

    เงินเฟ้อรุนแรง 

  ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

  ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

  ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

  ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

  ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
 
  แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล 
 

  มาตรฐานการบัญชีตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ
ผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบ
การเงินนี้ 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็น
จำนวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น  
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดย  
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและ  
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คำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหาร
ของกองทุนเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ ในปีที่นำ
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีตามที่กล่าวข้างต้น
บางฉบับเป็นมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี ้

 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 
  มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้อง  
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี ้

 
  จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของกองทุนเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน 

 

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
กระแสรายวัน 

 
 รายได้และค่าใช้จ่าย 

  รายได้ค่าเช่าและดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 
  รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 
 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยราคายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา กองทุน
จัดการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันเริ่มแรกโดยใช้ราคาทุนจากการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ และจะกำหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันที่งบการเงินงวดถัดไป 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ได้มาจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับ
อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการประเมิน
ราคาจะทำเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง แต่อย่างน้อยจะจัดให้มีการประเมินราคา
ทุก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประเมินราคาเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทาน
การประเมินราคาทุกปีนับแต่วันที่การประเมินราคาครั้งล่าสุด 
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  กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิด
ขึ้นในงบกำไรขาดทุน 

 
 ภาษีเงินได ้

  กองทุนไม่มีภาระภาษีเงินได้ เนื่องจากกองทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศไทย 
 
 การใช้ประมาณการทางบัญช ี

  ในการจัดทำงบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน
เกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานที่จัดทำโดยฝ่าย
บริหาร 

 
 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น 

  กองทุนจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อกองทุนมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ใน
อดีต ซึ่งอาจทำให้กองทุนต้องชำระหรือชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และจำนวนที่ต้องชดใช้ดัง
กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์
แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน 

 

4. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 

  วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน 

 

5. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรือถูก
กองทุน ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กองทุน 

 
  นอกจากนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกองทุน บริษัทจัดการ  
ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการ ที่มีอำนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำเนินงานของกองทุน 
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 ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 

 

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ  ธุรกิจจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน 

 กองทุนกสิกรไทย จำกัด 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน 

บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด ขายอสังหาริมทรัพย์และให้บริการ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน 

     เดียวกัน 

บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 จำกัด    เดียวกัน 

บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด โรงเรียนสอนดนตรี กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน 

    เดียวกัน 

บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด บริการด้านบันเทิง กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน 

    เดียวกัน 

บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน 

    เดียวกัน 

บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย)  จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 จำกัด    เดียวกัน 

บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  ที่ปรึกษาธุรกิจด้านบันเทิง กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 จำกัด    เดียวกัน 

บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด โรงเรียนการศึกษาพิเศษ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน 

    เดียวกัน 

บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 จำกัด    เดียวกัน 

บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด โรงเรียนสอนดนตรี กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน 

    เดียวกัน 
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  รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 ประกอบด้วย 

 บาท 
   สำหรับรอบระยะเวลา 
   บัญชีตั้งแต่วันที่ 
 นโยบาย สำหรับปีสิ้นสุด 22 เมษายน 2556 ถึง 
 การกหนดราคา วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

รายได้ค่าเช่า 
 บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาตามสัญญา 2,410,436 1,565,638 
 บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ราคาตามสัญญา 1,506,960 1,004,640 
 บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด ราคาตามสัญญา 1,086,221 674,150 
 บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด ราคาตามสัญญา 661,090 405,548 
 บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ราคาตามสัญญา 568,562 255,562 
 บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 524,336 313,996 
 บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 263,760 - 
 บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด ราคาตามสัญญา - 1,071,584 
รวม         7,021,365 5,291,118 
รายได้ค่าบริการ 
 บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาตามสัญญา 1,606,958 1,043,599 
 บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ราคาตามสัญญา 1,004,640 669,760 
 บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด ราคาตามสัญญา 724,147 449,434 
 บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด ราคาตามสัญญา 382,736 270,365 
 บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ราคาตามสัญญา 379,042 170,374 
 บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 349,558 209,331 
 บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 175,840 - 
 บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด ราคาตามสัญญา - 710,098 
รวม         4,622,921 3,522,961 
รายได้ค่าบริการสถานที่จอดรถ 
 บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด ราคาตามสัญญา 274,070 156,560 
 บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ราคาตามสัญญา 212,960 58,460 
 บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาตามสัญญา 95,570 51,310 
 บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด ราคาตามสัญญา 62,160 63,910 
 บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 41,800 14,140 
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         บาท 
   สำหรับรอบระยะเวลา 
   บัญชีตั้งแต่วันที่ 
 นโยบาย สำหรับปีสิ้นสุด 22 เมษายน 2556 ถึง 
 การกหนดราคา วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
 บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 31,250 - 
 บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ราคาตามสัญญา 27,930 26,560 
 บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด ราคาตามสัญญา 22,800 - 
 บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จำกัด ราคาตามสัญญา 5,200 - 
 บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด ราคาตามสัญญา - 189,755 
รวม         773,740 560,695 
รายได้อื่น 
 บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ราคาตามสัญญา 62,130 1,200 
 บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด ราคาตามสัญญา 34,890 126,525 
 บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาตามสัญญา 12,517 42,720 
 บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 3,333 - 
 บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด ราคาตามสัญญา 2,715 10,310 
 บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด ราคาตามสัญญา 700 - 
 บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ราคาตามสัญญา 600 2,030 
 บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 195 - 
 บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด ราคาตามสัญญา - 769,010 
รวม         117,080 951,795 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตามอัตราที่ 5,907,353 4,076,470 
        กำหนดไว้ในโครงการ 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
 บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด ตามอัตราที่ 5,385,667 1,769,067 
        กำหนดไว้ในสัญญา 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตามอัตราที่ 590,735 407,647 
        กำหนดไว้ในสัญญา 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามอัตราที่ 689,191 475,588 
        กำหนดไว้ในสัญญา  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด ตามจำนวนที่จ่ายจริง 2,141,603 1,118,976 
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  ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 
2556 ประกอบด้วย 

 

 บาท 
  2557 2556 

ลูกหนี้ค่าเช่าและเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที ่
 บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด  113,067 3,190 
 บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  74,640 220,650 
 บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด  41,090 59,790 
 บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด  9,980 331,340 
 บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด  8,610 1,660 
 บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด  8,020 6,690 
 บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด  5,290 - 
 บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จำกัด  5,200 - 
 บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด  4,700 - 
 บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด  - 29,497,068 
รวม     270,597 30,120,388 
 
ค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ค้างจ่าย 
 บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด  566,208 1,769,067 
 
เงินมัดจำการเช่าพื้นที ่
 บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด  325,701 101,301 
 บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด  210,000 210,000 
 บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด  164,850 - 
 บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด  140,400 140,400 
 บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด  99,000 99,000 
 บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  90,000 90,000 
รวม     1,029,951 640,701  
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  ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแล  
ผลประโยชน์ สรุปได้ดังนี้ 

 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน คิดค่าธรรมเนียม
การจัดการ คำนวณเป็น อัตราร้อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันทำการ
สุดท้ายของแต่ละเดือนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้และต้องไม่เกินกว่าจำนวนค่าตอบแทน
รายปีขั้นสูงที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทุกสิ้นเดือน 

 
 ค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย ์

  ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ ได้ รับค่ าตอบแทนในการทำหน้าที่ ผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จากกองทุน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 2.75 ของรายได้ค่าเช่าและค่า
บริการ บวกกับร้อยละ 0.25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ณ วันทำการสุดท้าย
ของเดือนก่อน และร้อยละ 2.7 ของผลกำไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์ก่อนหักรายจ่าย
ของกองทุน ทั้งนี้ค่าตอบแทนรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนก่อน และต้องไม่เกินกว่าจำนวนค่า
ตอบแทนรายปีขั้นสูงที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

 
(2) ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการกับผู้เช่าเดิมต่อสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการที่

กองทุนจะได้รับจำนวน 0.5 เดือนต่อราย ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของสัญญาเช่า 
 

(3) ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการกับผู้เช่ารายใหม่ทำสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่าและค่า
บริการที่กองทุนจะได้รับจำนวน 1 เดือนต่อราย ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของสัญญาเช่า 

 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์

  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สินทรัพย์และบัญชี  
เงินฝากธนาคารของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คำนวณเป็นอัตราร้อยละ 
0.03 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนของกองทุนรวมและ
ต้องไม่เกินกว่าจำนวนค่าตอบแทนรายปีขั้นสูงที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและบันทึกเป็น  
ค่าใช้จ่ายของกองทุนทุกสิ้นเดือน 
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 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนกองทุน ค่าธรรมเนียม  
นายทะเบียน คำนวณเป็นอัตราร้อยละ 0.035 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันทำการ
สุดท้ายของแต่ละเดือนของแต่ละเดือนของกองทุนรวมและต้องไม่เกินกว่าจำนวนค่า
ตอบแทนรายปีขั้นสูงที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทุกสิ้นเดือน 

 

6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  กองทุนได้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 
รวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้องของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,795 ล้านบาท 
จาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 

 
  รายการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีดังนี้ 

 

 บาท 
  2557 2556 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – ราคาทุน  1,795,000,000 1,795,000,000 
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินราคาในระหว่างปี  12,000,000 - 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – ราคายุติธรรม  1,807,000,000 1,795,000,000 

 

  กองทุนได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่ โดยใช้วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระวันที่  
3 กุมภาพันธ์ 2557 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 2557 2556 
 อัตราดอกเบี้ย   อัตราดอกเบี้ย 
 (ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - 2,246 - 2,346 
 ธนาคารซิตี้แบงก์ จำกัด 1.20 510,081 - - 
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - 18,451,452 0.50 24,676,492 
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 0.125 54,975,087 0.125 27,314,693 
รวม       73,938,866  51,993,531 
 

8. ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 บริษัทจัดการได้จดทะเบียนกองทุน โดยมีหน่วยลงทุน  
จดทะเบียน 1,800 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 180 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้  
หน่วยละ 10 บาท กองทุนได้เรียกชำระแล้วทั้งจำนวน 

 

 

9. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ กองทุนรวมมีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชี ใด บริษัทจัดการจะ  
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุง
แล้วของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ “กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายความว่ากำไรสุทธิที่  
หักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทาน  
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือรวมทั้งปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 

 
2) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชี ใด บริษัทจัดการอาจจ่าย

เงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 
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  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเก็บไว้เพิ่มขึ้น
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

  รายละเอียดเงินปันผลสำหรับปี 2557 มีดังต่อไปนี้ 

      บาท 

     เงินปันผล 

   ผลการดำเนินงานสำหรับงวด จำนวนหน่วย ต่อหน่วย  เงินปันผลจ่าย 

 ก) 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 180,000,000 0.1595 28,710,000 

 ข) 1 มกราคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557 180,000,000 0.1580 28,440,000 

 ค) 1 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 180,000,000 0.1570 28,260,000 

 ง) 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 180,000,000 0.1570 28,260,000 

     113,670,000 
 
  รายละเอียดเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 ถึง  

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้ 

      บาท 

     เงินปันผล 

   ผลการดำเนินงานสำหรับงวด จำนวนหน่วย ต่อหน่วย  เงินปันผลจ่าย 

 ก) 22 เมษายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2556 180,000,000 0.1180 21,240,000 

 ข) 22 เมษายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2556 180,000,000 0.1625 29,250,000 

     50,490,000 

 

10. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยตรงของ  
กองทุน เช่น ค่าภาษี โรงเรือนที่ดิน และค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน 

 

11. ส่วนงานดำเนินงาน 

  ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกองทุนฯ ที่  
ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ใน  
การตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน 
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  กองทุนรวมดำเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ ได้
ลงทุนไปและดำเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย 

 

12. เครื่องมือทางการเงิน 

 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน 

  กองทุนไม่มีนโยบายการออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็ง
กำไรหรือการค้า 

 
 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด  
อันจะมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยในปีปัจจุบัน และในอนาคตสำหรับเงินฝากธนาคารและ
เงินลงทุนของกองทุน 

 
 ความเสี่ยงจากสินเชื่อ 

  ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่
กองทุนรวมตามเงื่อนไข ที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนดกองทุนรวมไม่มีการกระจุกตัวของ  
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุนรวมมีลูกค้าจำนวนมากและอยู่ใน  
กลุ่มธุรกิจที่ต่างกัน นอกจากนี้ กองทุนรวมมีการกำหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมัดจำค่าเช่าล่วงหน้า
จากลูกค้าของกองทุนรวม เพื่อเป็นประกันในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้  
ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์เชื่อว่า กองทุนรวมไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 
 มูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

  ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

 

13. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2558 
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ชื่อและที่อยู่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ : บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
ที่อยู่  : เลขที่ 719  อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 9 
  บางกระปิ  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์ : (02) 717-0111 
โทรสาร  : (02) 717-0875 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น 
กัณฑสิทธิ์ ยงกฤตมุข 
ชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์   
ชัยพร  ดิเรกโภคา 
มนต์ชัย อนันตกูล   
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
ธนะรัชต์ บุญญะโกศล 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2557ถงึวนัที่31ธนัวาคม2557

 
ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com  
หรอืที ่Website ของสำนกังาน ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 รวม 
บาท/หน่วย 0.118 0.1625 0.1595 0.158 0.157 0.157 0.162 1.0740 
วัน XD 28/8/56 26/11/56 25/2/57 4/6/57 4/9/57 27/11/57 5/3/58  
วันจ่ายเงินปันผล  11/9/56 11/12/56 11/3/57 17/6/57 18/9/57 17/12/57 19/3/58  
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(KPNPropertyFund:KPNPF)

 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 22 เมษายน 2556 
มูลค่าโครงการเริ่มแรก 1,800 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 180 ล้านหน่วย 
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน 
เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกำหนดกฎหมาย
หลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 
นโยบายการลงทุน
การลงทุนครั้งแรก
 บริษัทจัดการจะนำเงินที่ ได้จากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมาลงทุนในโครงการ
อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ตั้งอยู่เลขที่ 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดยโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์เป็นอาคารสำนักงาน 1 อาคาร พร้อม
พื้นที่จอดรถบริเวณชั้น 1A – 10 และชั้นใต้ดิน U1 และ U2 ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 
485 คัน ตั้งอยู่บนที่ดินรวม 8 โฉนดมีเนื้อที่ดินทั้งหมด 2 ไร่ 2 งาน 14.7 ตารางวา หรือ 1,014.7 
ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 59,839 ตารางเมตร และพื้นที่ให้เช่ารวมสุทธิ 25,978.43 ตาราง
เมตร โดยในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นร้านค้าย่อย ธนาคาร ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้
เช่าในโครงการ อย่างไรก็ดีในกรณีที่ 

(1) บริษัทจัดการระดมทุนได้ ไม่เพียงพอที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ครบทุกรายการ ตามที่
ระบุไว้ในโครงการนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกกองทุนรวม 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนได้เพียงพอที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกรายการ
ได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) แต่ (ก) ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
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ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่เป็นไป
ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ (โดยบริษัทจัดการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องได้) 
หรือมิได้เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการ หรือมีเหตุอื่นใดอันทำให้กองทุนรวม  
ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ และ/หรือ (ข) เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน และ/หรือ (ค) มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน และบริษัทจัดการเห็นว่าเหตุดังกล่าวอาจมี  
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิก
กองทุนรวม 

 การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี้ชวน  
โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
หรือภายใน 14 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาด
ของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 นับแต่วันที่ครบกำหนด
เวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 
 ในกรณีที่ต้องเลิกกองทุนรวม ตาม (2) ข้างต้น เงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนจะ  
เป็นไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชำระบัญชีกองทุนรวม (ยอดเงินคงเหลือจะรวมถึงเงินที่
บริษัทจัดการได้รับจากการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี)โดยจะหักค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนต่อหน่วยลงทุนในจำนวนที่ต่ำกว่า
ราคาที่เสนอขาย เว้นแต่ เหตุที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้
เกิดจากความบกพร่องของบริษัทจัดการในการตรวจสอบและตรวจทาน (การทำ due diligence) 
อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนหรือเหตุอื่นซึ่งบริษัทจัดการต้องรับผิด ซึ่งในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการ
ต้องคืนเงินให้แก่ผู้ลงทุนในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขาย 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ กองทุนรวมมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี ใด บริษัทจัดการจะจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
ของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ “กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายความว่ากำไรสุทธิที่หักกำไรที่
ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งปรับปรุงด้วยรายการอื่นตาม
แนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสด
ของกองทุนรวม 



43

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้ง  
ในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ  
พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป 
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน 135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น 27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว 135,771,370.00 บาท 
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
กรรมการบริษัท
 1. นายปรีดี ดาวฉาย  ประธานกรรมการ 
 2. นายจงรัก รัตนเพียร  ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางนพวรรณ เจิมหรรษา กรรมการ 
 6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายจงรัก รัตนเพียร  ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 3. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ  รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา  รองกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 
 




