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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2558 สำหรับ  
การดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ภายใต้การจัดการของบริษัทในช่วง  
ปีที่สองของกองทุนฯ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มายัง  
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงานประจำปีฉบับนี้ ประกอบด้วย รายละเอียดการลงทุน
ของกองทุน รายงานผลการดำเนินการและรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั้งงบการเงิน  
ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานของกองทุน
ในรอบบัญชีประจำปี 2558 ที่ผ่านมา 

 ปี 2558 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในไตรมาสสี่ 
แต่ โมเมนตัมของการฟื้นตัวยังคงอ่อนแรงลงเหลือร้อยละ 0.3 ในไตรมาสนี้ จากร้อยละ 1.1  
ในไตรมาสก่อน มีการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุน ส่วนการลงทุนภาครัฐเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น  
ในปลายไตรมาส โดยการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนมีนาคมได้ถึงเกือบร้อยละ 10 ของงบประมาณ
เทียบกับร้อยละ 3-5 ต่อเดือนในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ สะท้อนความพยายามของ
ภาครัฐพยายามเร่งการเบิกจ่ายออกมาให้เร็วขึ้นเพื่อประคองการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ  
ที่อ่อนแรง นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงเพิ่มเติมอีกร้อยละ 0.25 ลงมาที่ร้อยละ 1.75 เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวอีกทางหนึ่งในสภาวะ
ที่แรงกดดันเงินเฟ้อติดลบเป็นผลจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลง นอกจากนี้ การส่งออกยังคง  
ไม่สดใสเช่นเดียวกับภูมิภาค ท่ามกลางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ตกต่ำตามราคาน้ำมัน รวมทั้งอียูตัดสิทธิประโยชน์ที่ให้กับสินค้าไทยหลายรายการ อย่างไรก็ตาม 
มูลค่านำเข้าหดตัวมากกว่าส่งออก ผลจากการนำเข้าเชื้อเพลิงหดตัวกว่า 40% ผลจากราคาน้ำมัน
ที่ร่วงลงแรง ทำให้การส่งออกสุทธิยังคงเกินดุล จะยังเป็นตัวช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจได้เช่น
เดียวกับไตรมาสก่อน และยังส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 32.54 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 

  ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 จากปีก่อน ชะลอลงจากร้อยละ 3.0 ใน
ไตรมาสแรก แต่มีการขยายตัวร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน ซึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงเป็น
ไปอย่างช้าๆ และเปราะบาง ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสำคัญ ขณะที่ภาคครัวเรือนยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายโดยชะลอการซื้อสินค้าคงทน แต่
สินค้าไม่คงทนและบริการยังเติบโตได้ เนื่องจากจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และสถาบันการเงิน
ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อหลังหนี้ครัวเรือนในระดับสูงเป็นข้อจำกัด ขณะที่การส่งออกยังคง
ติดลบสอดคล้องกับภูมิภาคตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง โดยเฉพาะยุโรปที่มี  
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ความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินของกรีซ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมทั้งราคาสินค้าส่งออก  
ไม่สดใสตามราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
พิจารณาจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังคงเกินดุลอย่างต่อเนื่อง เหตุจากราคาน้ำมันร่วงลงแรง และ
อุปสงค์ในประเทศชะลอตัว ส่งผลให้เงินบาทยังคงแข็งค่ากว่าภูมิภาคซึ่งส่งผลกระทบกับ  
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยบางส่วน ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน 
จึงมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 ในการประชุมช่วงปลายเดือนเมษายน 
เป็นครั้งที่สองในปีนี้มาที่ร้อยละ 1.5 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงต่อการเติบโตมากขึ้น 
ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่องจากต้นปีเหตุจากราคาน้ำมันโลกที่ทรงตัวในระดับต่ำ  
ต่อเนื่องเพื่อประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่า  
ลงในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ชัดเจนมากขึ้นหลังจากเงินบาทค่อนข้างแข็งเมื่อเทียบกับค่า
เงินอาเซียนโดยไตรมาสสองเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 3.8 จากไตรมาสแรก มาปิดที่ 33.77 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ 

 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า 
ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด ด้วยแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยว และการค้า
ชายแดนที่ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน รายได้เกษตรกรและผลผลิต
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกยังซบเซา ผลจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีนจะส่งผลต่อการส่งออกและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับจีนมีการปรับระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนให้อ่อนค่าลง รวมทั้งความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเป็นครั้งแรก
ในรอบ 9 ปีหลังเศรษฐกิจสหรัฐมีการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ฉุดให้ค่าเงินตลาดเกิดใหม่รวมทั้งเงินบาท
อ่อนค่าลงและมีความผันผวนตาม โดยในช่วงไตรมาสสามเงินหยวนจีนอ่อนค่าลงร้อยละ 2.4 มา
ปิดที่ 6.35 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 7.5 มาปิดที่ 36.4 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่งจัดว่าอ่อนค่าปานกลางเมื่อเทียบกับค่าเงินอาเซียนที่  
อ่อนค่าลงร้อยละ 3-16 ในช่วงเวลาเดียวกัน ต่อมาทางการจีนยืนยันจะดูแลอัตราแลกเปลี่ยน  
ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น พร้อมกับมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ทำให้ตลาดคลายความกังวล
ต่อภาวะสงครามค่าเงินและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนลงบ้าง ส่วนในประเทศมีปัจจัยลบ  
จากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เข้ามาส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและอุปสงค์ในประเทศเพียงระยะสั้น 
นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน รัฐบาลใหม่มีการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผ่าน  
ทางด้านเศรษฐกิจฐานรากมูลค่ากว่าแสนล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและ
ย่อม พร้อมกับจะเดินหน้าแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อปรับระบบคมนาคมของ
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภายใน
ประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสำคัญ ผลจากแรงกระตุ้นทางการคลังได้เข้ามา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณใหม่ โดยมีการเร่งการใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 จากปีก่อน ประกอบกับการใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นทั้งในกลุ่มสินค้าจำเป็นถึงสินค้าคงทน 
ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ทยอยออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ส่งผลให้ความ
เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับดีขึ้นเป็นเดือนที่สาม และปัจจัยชั่วคราวจาก
การเร่งซื้อรถยนต์ และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปี นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้น
ตัวดีขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 หลังเกิดเหตุระเบิดในกทม. ช่วยให้ดุลบริการและเงินโอนกลับมา
เกินดุล ประกอบกับการหดตัวของการนำเข้าที่มากกว่าการส่งออกผลจากอุปสงค์ในประเทศที่อ่อน
แรงและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอันเป็นผลจากอุปทานส่วนเกินในตลาดโลก ยังผลให้ดุลบัญชีเดิน
สะพัดไตรมาสสี่เกินดุลสูงถึง 1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อรวมทั้งปี ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูง
ถึง 3.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8 ของจีดีพี ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ช่วยให้
เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งได้ช่วยลดทอนผลกระทบจากเงินทุนไหล
ออกในช่วงครึ่งปีหลังที่ตลาดมีความกังวลต่อการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเป็นครั้งแรกใน
รอบ 5 ปีในช่วงปลายปีพร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไป ทำให้
ตลาดคลายความกังวลลงบ้างกว่าช่วงไตรมาสสาม ซึ่งเป็นช่วงที่เงินบาทอ่อนค่ามากสุดในปีนี้ เงิน
บาทกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเดือนกันยายน มาปิดที่ 36.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 

 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ภายใต้การจัดการของบริษัท
ในปี 2558 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 1,890.55 ล้านบาท 
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.5030 บาท โดยในรอบการดำเนินงานช่วงปีที่สอง
ของกองทุน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 กองทุนมีรายได้จากการลงทุน
รวมทั้งสิ้น 152.10 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 43.50 ล้านบาท  
ทำให้กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง  
31 ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 108.60 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น 
จากเงินลงทุน กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในรอบการดำเนินงานเดียวกันนี้
จำนวน 154.70 ล้านบาท 

 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้
บริการที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

รายงานสภาวะและแนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน

คำจำกัดความ

สำนักงานเกรด A : - พื้นที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม สามารถจัดแบ่งพื้นที่ได้ง่าย 

  - มีระบบปรับอากาศที่สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย   
   แยกส่วนตามพื้นที่และช่วงเวลาได้ 

  - ระบบขนส่งภายในอาคาร (ลิฟท์) มีการออกแบบและจัดการที่  
   เหมาะสม แยกโซน ไม่เสียเวลารอ 

  - พื้นที่ส่วนกลางมีการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม 

  - มีความสูงของฝ้าเพดาน มีระยะไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร 

  - มีการบริหารจัดการอาคารโดยมืออาชีพ 

  - มีการอออกแบบทางเข้าออกที่จอดรถ ช่องจอดรถ สะดวกและ  
   ปลอดภัย 

สำนักงานเกรด B : - คุณสมบัติต่ำกว่าคุณสมบัติของสำนักงานเกรด A ดังที่ ได้กล่าว  
   ข้างต้น 

โซนพื้นที่ CBD : พื้นที่ที่อยู่ ในบริเวณย่าน สีลม สาธร สุรวงค์ ถนนพระราม 4   
  เพลินจิต วิทยุ สุขุมวิท อโศก และตามซอยแยกของบริเวณดังกล่าว 

โซนพื้นที่ Non CBD : พื้นที่นอกโซน CBD 
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ตลาดธุรกิจอาคารสำนักงานเพื่อเช่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อุปทานของอาคารสำนักงาน

 รอบไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ที่ผ่านมามีอุปทานพื้นที่เช่าสำนักงานทั้งกรุงเทพมหานคร
โดยรวมทั้งสิ้น 8,449,342.00 ตารางเมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ  
ปีก่อนหน้า ที่ประมาณร้อยละ 1.50 โดยในปีนี้มีอาคารเช่าสำนักงานก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อม  
ปล่อยเช่าจำนวน 2 อาคารใหญ่ ได้แก่ SET@93 และ Major Tower โดยมีพื้นที่เช่ารวม 
50,405.00 ตารางเมตร 

 จากผลสำรวจอุปทานในช่วงปี 2559-2561 นั้นคาดว่าจะมีพื้นที่เช่าสำนักงานเพิ่มขึ้น
ประมาณ 318,007.00 ตารางเมตร โดยในจำนวนนี้ มีพื้นที่ร้อยละ 37 กำลังอยู่ ในระหว่าง  
การก่อสร้างในปี 2559 ซึ่งทำให้อุปทานพื้นที่เช่าอาคารสำนักงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นใน 3 ปีข้างหน้า 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 8,767,349.00 ตารางเมตร โดยมีสัดส่วนพื้นที่ในโซน CBD น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของพื้นที่ทั้งหมด คือประมาณร้อยละ 36.7 คิดเป็นพื้นที่เช่าสำนักงาน 116,611.00 ตารางเมตร 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

 พื้นที่เกิดใหม่จากข้อมูลตามที่มีประกาศจนถึงสิ้นปี 2561 มีประมาณ 318,007.00 ตาราง
เมตร โดยจะทะยอยเปิดตัวในแต่ละปีดังนี้ ในปี 2559 คาดว่าจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 253,007.00 
ตารางเมตร ปี 2560 จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 40,000.00 ตารางเมตร และปี 2561 จะเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 25,000.00 ตารางเมตร ทำให้คาดการณ์ปริมาณพื้นที่อาคารสำนักงานจนถึงสิ้นปี 2561 
จะมีพื้นที่เช่าอาคารสำนักงานทั้งสิ้นประมาณ 8,767,349.00 ตารางเมตร 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

 พื้นที่ที่เกิดขึ้นใหม่มีสัดส่วนแยกตามการแบ่งโซนตามพื้นที่ ส่วนใหญ่แล้วประมาณร้อยละ 
63.3 จะเกิดขึ้นใหม่อยู่ในพื้นที่ Non CBD ซึ่งจะมีพื้นที่โดยประมาณ 201,396.00 ตารางเมตร 

 การแบ่งแยกสัดส่วนตามเกรดของอาคาร เกินกว่ากึ่งหนึ่งจะเป็นพื้นที่เกิดขึ้นใหม่ของอาคาร
ในระดับเกรด A มีพื้นที่โดยประมาณเท่ากับ 234,772.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 73.8 ของ
พื้นที่ที่เกิดใหม่ 
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ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
 
 ถ้าหากจำแนกโดยละเอียด ในการแบ่งตามโซนพื้นที่และเกรดของอาคารที่เกิดขึ้นใหม่ จะมี
รายละเอียดดังนี้ 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

 โดยจะมีพื้นที่ใหม่เกิดขึ้นใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า แบ่งตามโซนคิดเป็น โซน CBD อาคาร
เกรด A 103,071.00 ตารางเมตร อาคารเกรด B 13,540.00 ตารางเมตร และส่วนในพื้นที่นอก
โซน CBD เป็นอาคารเกรด A 131,701.00 ตารางเมตร และอาคารเกรด B 51,695.00 ตาราง
เมตร 

 

อุปสงค์ความต้องการพื้นที่สำนักงาน

 ณ สิ้นปี 2558 มีความต้องการใช้พื้นที่ อยู่ที่ 7,718,813.00 ตารางเมตร จากข้อมูลสัดส่วนพื้นที่เช่าต่อพื้นที่ว่าง

ที่ผ่านมา มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการพื้นที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ร้อยละ 90.4 มา

เป็นร้อยละ 91.2 ณ สิ้นปี 2558 โดยคาดการณ์อัตราพื้นที่ว่างจะค่อยๆ ลดลงในแต่ละปี ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 4 ปี 

2558 พบว่าพื้นที่เช่าสำนักงานเกรด A ในโซนพื้นที่ Non CBD มีอัตราการเช่าพื้นที่ใหม่สูงสุดถึง 41,724.00 

ตารางเมตร และ เกรด B พื้นที่ในเขตเดียวกัน มาเป็นอันดับที่ 2 ที่ประมาณ 14,638.00 ตารางเมตร 

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

อัตราค่าเช่า

 จากข้อมูลอัตราค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริงนับจากปี 2548 จนถึง 2558 โดยใช้ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน
พื้นที่เช่าอยู่ที่ 200-300 ตารางเมตร อายุเฉลี่ยในการเช่าไม่น้อยกว่า 2 เดือน ดังแสดงข้อมูลตาม
ตาราง ซึ่งถ้าหากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตรต่อสัญญาเช่า ราคาอัตราค่าเช่า
จะลดลงร้อยละ 5-15 คาดการณ์ว่าอัตราค่าเช่าโดยเฉลี่ยจะมีการปรับขึ้นราคาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

แนวโน้มของธุรกิจ

 ภาพรวมของตลาดอาคารสำนักงานเพื่อเช่า โดยรวมยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีปัญหาทางการเมืองภายในประเทศที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การจัดตั้ง
บริษัทใหม่และการขยายตัวของธุรกิจไม่ได้หยุดชะงัก อีกทั้งข้อมูลการยกเลิกกิจการ การปิดตัวลง
ของธุรกิจก็มีน้อย คาดการณ์ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ใหม่ยังคงมีน้อยกว่าความต้องการในการ
ใช้พื้นที่ ทำให้ทิศทางความต้องการพื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้น แนวโน้มผู้เช่ามีการตกลงทำสัญญาเช่า  
ล่วงหน้าก่อนอาคารจะแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของราคาค่าเช่ามีทิศทางทางปรับขึ้น และจะมี
การปรับราคาอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับอาคารที่อยู่ตามแนวขนส่งมวลชนท่ีอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าต่างๆ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

ผลการดำเนินงานของโครงการอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ในปี2558

 สำหรับการดำเนินงานของโครงการอาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ในช่วงปีที่สองภายใต้การ
ลงทุนของกองทุน ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยเป็นไปตามแผนประมาณการที่ได้
วางไว้ ที่ผ่านมาผู้บริหารโครงการใช้วิธีรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่ โดยการสร้างความพึงพอใจ
ทางด้านการบริการ เฝ้าติดตาม และให้ความสำคัญกับอายุสัญญาที่จะหมดลงระหว่างปี โดยมี
แนวทางบริหารจัดการที่แตกต่างกันตามลักษณะของผู้เช่า และมีการใช้บริษัทนายหน้าที่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดหาผู้เช่า มาทดแทนอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยทำการสื่อสารการตลาดจัดการให้
สอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาที่จะหมดลง เป็นผลทำให้ค่าเฉลี่ยอัตราการเช่าค่อนข้างคงที่อยู่
ที่ประมาณร้อยละ 82 ของพื้นที่เช่าสำนักงานทั้งอาคาร ซึ่งใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในตลาดกลุ่มเดียวกัน 
(Non CBD Grade B ย่านถนนพระราม 9) 

 รายได้ของโครงการประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่และบริการสำหรับการใช้พื้นที่เป็นสำนักงาน 
ค่าเช่าพื้นที่เพื่อการค้า การให้เช่าเพื่อการโฆษณา ให้บริการสถานที่จอดรถและอื่นๆ 

 

ที่มา : บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

สำหรับในส่วนค่าใช้จ่ายของโครงการในการดำเนินงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างใน
งานระบบต่างๆ ค่าภาษีโรงเรือน ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร ค่าบริหารจัดการและการ
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
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ที่มา : บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

 สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงปีที่สองของกองทุนรวม สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2558 ถึง 31ธันวาคม 2558 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 152.10 ล้านบาท 
โดยเป็นรายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน 104.76 ล้านบาท รายได้ค่าบริการสถานที่จอดรถจำนวน 
9.88 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจำนวน 35.61 ล้านบาท และรายได้อื่น 1.79 ล้านบาท 
และดอกเบี้ยรับจำนวน 0.06 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 43.50 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ต้นทุนการให้เช่าและบริการ จำนวน 35.42 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
7.35 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆจำนวน 0.73 ล้านบาท ส่งผลให้ในรอบการดำเนินงาน วันที่  
1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิคิดเป็นจำนวน 
108.60 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 1,890.55 
ล้านบาท หรือ 10.5030 บาทต่อหน่วย 

 ในรอบการการดำเนินงานของปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกอง
ทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ได้มีมติจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการปันผลสำหรับผล
การดำเนินงานระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 ในอัตรา 0.1590 บาทต่อ
หน่วย โดยจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ในอัตรา 0.1400 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 ในอัตรา 0.1200 บาทต่อหน่วย ซึ่งได้จ่ายให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.1260 บาทต่อหน่วย ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ทั้งสิ้นใน
อัตรา 0.5450 บาทต่อหน่วย หรือเท่ากับ 98.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่ร้อยละ 5.45 
ต่อปี เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) ที่ 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 

รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
 
   ณวันที่31ธันวาคม2558  ณวันที่31ธันวาคม2557
 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  1,853,100,000.00 98.02  1,807,000,000.00 98.18 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  77,870,266.10 4.12  73,938,866.39 4.02 
ลูกหนี้  394,099.63 0.02  66,996.85 0.00 
รายได้ค่าเช่าค้างรับ  3,575,345.93 0.19  6,938,473.70 0.38 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  58,132.05 0.00  65,286.59 0.00 
รวมทรัพย์สิน  1,934,997,843.71 102.35  1,888,009,623.53 102.59 
หนี้สิน (44,447,199.10) -2.35 (47,577,807.37) -2.59  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,890,550,644.61 100.00 1,840,431,816.16 100.00

 

สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

ณวันที่31ธันวาคม2558

 

มูลค่าทรัพย์สิน  1,934,997,843.71 บาท 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,890,550,644.61 บาท 

จำนวนหน่วย  180,000,000.0000 บาท 

มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 10.503 บาท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน และทรัพย์สิน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
(KPNPF)สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2558ถึง31ธันวาคม2558

 ในการเริ่มเข้าลงทุน กองทุนรวมได้ดำเนินการลงทุนในโครงการเคพีเอ็น ทาวเวอร์ โดยการ
ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารสำนักงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยราย
ละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้  

รายละเอียดการลงทุนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 
ชื่อกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ( KPN Property Fund ) 

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน 22 เมษายน 2556 

 ของกองทุนรวม

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 3 พฤษภาคม 2556 

มูลค่าการลงทุน 1,800 ล้านบาท 

ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดิน อาคารสำนักงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค  
 ของกองทุนรวมฯ พร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ชื่ออาคาร โครงการอาคารเคพีเอ็น 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 59,839.00 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 375.00 ตารางเมตร 

  - พื้นที่สำนักงาน 25,188.43 ตารางเมตร 

  - พื้นที่ห้องเก็บของ 415.00 ตารางเมตร 
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รายละเอียดการลงทุนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 
การใช้ประโยชน์ - 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 

ราคาประเมินล่าสุด 1,834,000,000 บาท (ประเมิน ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) 

วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
  (Discounted Cash Flow) 

ผู้ประเมินราคา บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จำกัด 

รายได้สำหรับระยะเวลา 152,004,558.00 บาท 

1ม.ค.2558-31ธ.ค.2558

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการในรอบปีบัญชี

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนไม่มีการจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนไม่มีการกู้ยืมเงิน 

 (กองทุนรวมสามารถมีการกู้ยืมเงินได้ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน) 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม

 กองทุนรวมไม่มีการรับประกันรายได้ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2558ถึงวันที่31ธันวาคม2558

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 6,043.85 0.32 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  6,794.50 0.36 
 (Property Management Fee)  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 604.39 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 705.12 0.04 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ 27,774.32 1.48 
 โครงการอสังหาริมทรัพย์ (Operation Fee)  
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 275.00 0.01 
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์  101.93 0.01 
 (SET Annual Listing Fee) 
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล  96.36 0.01 
 (Dividend Payment Expense)  
ค่าเบี้ยประกัน (Insurance Expense) 854.61 0.05 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ไม่มี ไม่มี 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ไม่มี ไม่มี 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 254.28 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 43,504.36 2.32 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
 

 19 มกราคม 2559 
 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น 
 
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดงักลา่ว ซึง่บรหิารและจดัการ
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญช ี ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้วนั้น แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ เหน็วา่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั ไดป้ฏบิตัหินา้ที่ในการบรหิาร  
และจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์  
ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

 

 

 

  (วรรณวิภา คูสกุล) 

  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 



17

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น 

 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ซึ่งประกอบด้วย
งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และเรื่องอื่นๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารของกองทุนต่องบการเงิน

 ผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดย  
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ี
ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ  
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่ 

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดย  
ถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุน รวมทั้งการ
ประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 
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 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงิน  
ที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เคพีเอ็น โดยถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 6624 

 

กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพันธ์ 2559 
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งบดุล

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557


   บาท   
 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

   สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามราคายุติธรรม 
 (ราคาทุน 2558 และ 2557 : 1,795 ล้านบาท) 6, 12 1,853,100,000 1,807,000,000 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 77,870,266 73,938,866 
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ 5 1,538,950 2,528,848 
สินทรัพย์อื่น     766,970 133,826 
รวมสินทรัพย์     1,933,276,186 1,883,601,540 
   หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า     1,820,471 3,261,926 
ค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ค้างจ่าย 5 566,208 566,208 
รายได้รับล่วงหน้า   5 2,518,374 2,527,726 
เงินมัดจำการเช่าพื้นที่  5 27,465,904 26,000,833 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    8,848,126 9,464,543 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   1,506,458 1,348,487 
รวมหนี้สิน     42,725,541 43,169,723 
สินทรัพย์สุทธิ     1,890,550,645 1,840,431,817 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท 
 จำนวนหน่วยลงทุน 180,000,000 หน่วย)  1,800,000,000 1,800,000,000 
กำไรสะสม      90,550,645 40,431,817 
สินทรัพย์สุทธิ     1,890,550,645 1,840,431,817  
สินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน (บาท)  10.5030 10.2246 





หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557
 

    บาท 

  31 ธันวาคม 2558   31 ธันวาคม 2557 

 ราคาทุน  ราคายุติธรรม  ราคาทุน  ราคายุติธรรม 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ 
 ตั้งอยู่ เลขที่ 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 - กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จำนวน 8 แปลง 2-2-15.7 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 1,853,100,000 1,795,000,0001,807,000,000
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557

   บาท 

 หมายเหตุ 2558  2557 

รายได้จากการลงทุน
 รายได้ค่าเช่าและบริการ 5 152,044,558 153,038,616 
 ดอกเบี้ยรับ     58,627 63,275 
  รวมรายได้   152,103,185 153,101,891 
ค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5 6,043,853 5,907,353 
 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 5 6,794,500 5,385,667 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5 604,385 590,735 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 705,116 689,191 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5, 9 28,628,931 26,378,281 
 ค่าใช้จ่ายอื่น    727,572 783,670 
  รวมค่าใช้จ่าย  43,504,357 39,734,897 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  108,598,828 113,366,994
รายการกำไรจากเงินลงทุน
 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6 46,100,000 12,000,000 
  รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน  46,100,000 12,000,000 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  154,698,828 125,366,994 



22

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่31ธันวาคม2558

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เคพีเอ็น (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โครงการได้จัดตั้ง  
และจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มีการกำหนดอายุ
โครงการ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และให้รับซื้อขายเป็นต้นไป 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มณรงค์เดชเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดย  
ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 27.44 

 
2.  เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 
 2.1 เกณฑ์ในการถือปฏิบัติ 

  งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นทางการเป็นภาษาไทยตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์
และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับ
กิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่น
ต้องให้สอดคล้องกับงบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย 

  งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่าง
อื่นเป็นการเฉพาะ 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 
  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลาย

ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2558 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกองทุนรวมในบางเรื่อง 
ดังนี ้

 



23

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
  มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัด
มูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปใน
การรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้ 

  จากการประเมิน ฝ่ายบริหารของกองทุนพิจารณาแล้วว่ามาตรฐานข้างต้นไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน 

  นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมี
ผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

  กองทุนได้ประเมินในเบื้องต้น และคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อ  
งบการเงิน 

 
3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก

กระแสรายวัน  
 รายได้และค่าใช้จ่าย 
  รายได้ค่าเช่าและบริการ รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
  ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง  
 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยราคายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา กองทุน

จัดการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันเริ่มแรกโดยใช้ราคาทุนจากการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ และจะกำหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันที่งบการเงินงวดถัดไป 
โดยใช้ราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการประเมินราคาจะทำเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลง แต่อย่างน้อยจะจัดให้มีการประเมินราคาทุก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประเมิน
ราคาเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทานการประเมินราคาทุกปีนับแต่วันที่การ
ประเมินราคาครั้งล่าสุด 

  กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิด
ขึ้นในงบกำไรขาดทุน 
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 ภาษีเงินได ้
  กองทุนไม่มีภาระภาษีเงินได้ เนื่องจากกองทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศไทย  
 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
  กองทุนจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ ในงบการเงิน เมื่อกองทุนมี  

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์
ในอดีต ซึ่งอาจทำให้กองทุนต้องชำระหรือชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และจำนวนที่ต้องชดใช้
ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็น
สินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน 

 
4. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 
  ในการจัดทำงบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน

เกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานที่จัดทำโดยฝ่าย
บริหาร 

  ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจมีดังนี้ 
- เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเมินโดยผู้ประเมิน

อิสระ คำนวณตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่งประมาณ
การจากกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบัน รวมถึงค่าเช่า
ในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดจ่าย
ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ อัตราคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงการ
ประเมินสภาวะตลาดปัจจุบันในเรื่องมูลค่าของเงินและปัจจัยความเสี่ยงที่เหมาะ
สม โดยมีอัตราคิดลดร้อยละ 10 ต่อปี 

 
5. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรือถูก

กองทุน ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กองทุน 

  นอกจากนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกองทุน บริษัทจัดการ ผู้
บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการ ที่มีอำนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำเนินงานของกองทุน 
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 ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     ประเภทธุรกิจ     ลักษณะความสัมพันธ์    
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน 
  กสิกรไทย จำกัด 
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน 
 บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด ขายอสังหาริมทรัพย์และ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน 

   ให้บริการ 
 บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน 
 บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด โรงเรียนสอนดนตรี กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน 
 บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด บริการด้านบันเทิง กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน 
 บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน 
 บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน 
 บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาธุรกิจด้านบันเทิง กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน 
 บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด โรงเรียนการศึกษาพิเศษ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน 
 บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จำกัด โรงเรียนการศึกษาพิเศษ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน 
 บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด โรงเรียนสอนดนตรี กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน 
 บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด บริการด้านสุขภาพ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน  
  รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 และ 2557 ประกอบด้วย  
 นโยบาย  บาท 

 การกำหนดราคา 2558  2557 

  รายได้ค่าเช่า 
   บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาตามสัญญา 3,293,271 2,410,436 
   บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ราคาตามสัญญา 1,593,072 1,506,960 
   บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด ราคาตามสัญญา 1,284,700 1,086,221 
   บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด ราคาตามสัญญา 697,872 661,090 
   บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ราคาตามสัญญา 808,921 568,562 
   บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 585,884 524,336 
   บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 395,640 263,760 
   บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด ราคาตามสัญญา 218,400 - 
   บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด ราคาตามสัญญา 93,240 - 
  รวม     8,971,000 7,021,365 
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 นโยบาย  บาท 

 การกำหนดราคา 2558  2557 

  รายได้ค่าบริการ 
   บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาตามสัญญา 2,195,514 1,606,958 
   บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ราคาตามสัญญา 1,062,048 1,004,640 
   บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด ราคาตามสัญญา 856,467 724,147 
   บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ราคาตามสัญญา 479,361 379,042 
   บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด ราคาตามสัญญา 465,248 382,736 
   บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 390,589 349,558 
   บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 263,760 175,840 
   บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด ราคาตามสัญญา 145,600 - 
   บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด ราคาตามสัญญา 62,160 - 
  รวม     5,920,747 4,622,921 
  รายได้ค่าบริการสถานที่จอดรถ 
   บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด ราคาตามสัญญา 142,617 274,070 
   บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ราคาตามสัญญา 180,057 212,960 
   บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาตามสัญญา 90,770 95,570 
   บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด ราคาตามสัญญา 73,711 62,160 
   บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 61,471 41,800 
   บริษัท เคพีเอ็นอะคาเดมี จำกัด ราคาตามสัญญา 48,938 22,800 
   บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จำกัด ราคาตามสัญญา 36,000 5,200 
   บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ราคาตามสัญญา 34,230 27,930 
   บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 20,100 31,250 
   บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด ราคาตามสัญญา 14,130 - 
  รวม     702,024 773,740 
  รายได้อื่น 
   บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาตามสัญญา 133,030 12,517 
   บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด ราคาตามสัญญา 74,920 34,890 
   บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด ราคาตามสัญญา 20,000 - 
   บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 5,250 195 
   บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด ราคาตามสัญญา 1,085 2,715 
   บริษัท เคพีเอ็นอะคาเดมี จำกัด ราคาตามสัญญา 750 700 
   บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ราคาตามสัญญา 495 62,130 
   บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ราคาตามสัญญา 150 3,333 
   บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ราคาตามสัญญา 40 600 
  รวม     235,720 117,080 
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 นโยบาย  บาท 

 การกำหนดราคา 2558  2557  

  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตามอัตราที่ 6,043,853 5,907,353 
    กสิกรไทย จำกัด กำหนดไว้ในโครงการ 
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
   บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด ตามอัตราที่ 6,794,500 5,385,667 
       กำหนดไว้ในสัญญา 
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์
   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตามอัตราที่ 604,385 590,735 
       กำหนดไว้ในสัญญา  
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามอัตราที่ 705,116 689,191 
       กำหนดไว้ในสัญญา 
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
   บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด ตามจำนวนที่จ่ายจริง 9,216,571 2,141,603 
 

  ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   
และ 2557 ประกอบด้วย 

   บาท 

  2558  2557 

  ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ 
   บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด  11,750 41,090 
   บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  9,018 74,640 
   บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด  5,490 9,980 
   บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด  5,300 113,067 
   บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด  4,170 8,020 
   บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด  3,410 8,610 
   บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด  3,280 - 
   บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จำกัด  3,000 5,200 
   บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด  1,170 5,290 
   บริษัท เคพีเอ็นอะคาเดมี จำกัด  2,870 4,700 
  รวม     49,458 270,597 
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   บาท 

  2558  2557 

  ค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ค้างจ่าย 
   บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด  566,208 566,208 
  เงินมัดจำการเช่าพื้นที ่
   บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด  1,361,182 - 
   บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด  544,486 140,400 
   บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด  382,324 99,000 
   บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด  325,701 325,701 
   บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด  235,296 210,000 
   บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริ่ง จำกัด  164,850 164,850 
   บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  90,000 90,000 
   บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด  77,700 - 
  รวม     3,181,539 1,029,951  
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ สรุปได้ดังนี้ 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 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 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนก่อน และต้องไม่เกินกว่าจำนวนค่าตอบแทนรายปี
ขั้นสูงที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

(2) ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการกับผู้เช่าเดิมต่อสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการที่
กองทุนจะได้รับจำนวน 0.5 เดือนต่อราย ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของสัญญาเช่า 
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(3) ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการกับผู้เช่ารายใหม่ทำสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่าและค่า
บริการที่กองทุนจะได้รับจำนวน 1 เดือนต่อราย ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของสัญญาเช่า  

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สินทรัพย์และบัญชีเงิน

ฝากธนาคารของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คำนวณเป็นอัตราร้อยละ 
0.03 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนของกองทุนรวมและ
ต้องไม่เกินกว่าจำนวนค่าตอบแทนรายปีขั้นสูงที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและบันทึกเป็นค่า
ใช้จ่ายของกองทุนทุกสิ้นเดือน  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

คำนวณเป็นอัตราร้อยละ 0.035 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของ
แต่ละเดือนของแต่ละเดือนของกองทุนรวมและต้องไม่เกินกว่าจำนวนค่าตอบแทนรายปีขั้น
สูงที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทุกสิ้นเดือน 

 
6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  กองทุนได้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 

รวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้องของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,795 ล้านบาท 
จากบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 

  รายการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีดังนี ้
   บาท 

  2558  2557 

  มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม  1,807,000,000 1,795,000,000 
  กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
   กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินราคาในระหว่างปี  46,100,000 12,000,000 
  มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,853,100,000 1,807,000,000  
  กองทุนแสดงมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งประเมินโดยผู้

ประเมินราคาอิสระตามรายงานวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยใช้วิธีวิเคราะห์จากรายได้ 
(Income approach) จากการประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าใน
ปัจจุบัน รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจากกระแส
เงินสดจ่ายต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 10 
ต่อปี และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 7 ต่อปี 
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  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

   บาท 

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐาน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5  ลดลงร้อยละ 0.5 

  อัตราคิดลด
  การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม  (73,400,000) 77,600,000 
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
  การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม  (52,700,000) 60,800,000 
  อัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าทุกๆ3ปี
  การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม  19,900,000 (19,600,000) 

 
7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
  2558    2557 

 อัตราดอกเบี้ย  บาท  อัตราดอกเบี้ย   บาท 

 (ร้อยละ)    (ร้อยละ) 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - 2,246 - 2,246 
   ธนาคารซิตี้แบงก์ จำกัด 1.20 514,901 1.20 510,081 
   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - 13,198,964 - 18,451,452 
   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 0.125 64,154,155 0.125 54,975,087 
  รวม     77,870,266  73,938,866 

 
8.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ กองทุนรวมมี  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 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
เงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได ้
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  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเก็บไว้เพิ่มขึ้น
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

  รายละเอียดเงินปันผลสำหรับปี 2558 มีดังต่อไปนี้ 
    บาท 

   เงินปันผล 

 ผลการดำเนินงานสำหรับงวด จำนวนหน่วย ต่อหน่วย  เงินปันผลจ่าย 

 
  ก) 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 180,000,000 0.1620 29,160,000 
  ข) 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 180,000,000 0.1590 28,620,000 
  ค) 1 เมษายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 180,000,000 0.1400 25,200,000 
  ง) 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 180,000,000 0.1200 21,600,000 
         104,580,000 

 
  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 
 
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกอง

ทุน เช่น ค่าภาษี โรงเรือนที่ดิน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน 

 
10. ส่วนงานดำเนินงาน 
  ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกองทุนฯที่ผู้มี

อำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน 

  กองทุนรวมดำเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ ได้
ลงทุนไปและดำเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย 
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11. เครื่องมือทางการเงิน 
 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
  กองทุนไม่มีนโยบายการออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็ง

กำไรหรือการค้า  
 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด อัน

จะมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยในปีปัจจุบัน และในอนาคตสำหรับเงินฝากธนาคารและเงิน
ลงทุนของกองทุน  

 ความเสี่ยงจากสินเชื่อ 
  ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่

กองทุนรวมตามเงื่อนไข ที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนดกองทุนรวมไม่มีการกระจุกตัวของความ
เสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุนรวมมีลูกค้าจำนวนมากและอยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจที่ต่างกัน นอกจากนี้ กองทุนรวมมีการกำหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมัดจำค่าเช่าล่วง
หน้าจากลูกค้าของกองทุนรวม เพื่อเป็นประกันในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้
ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์เชื่อว่า กองทุนรวมไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 
12. การวัดมูลค่ายุติธรรม 
  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน

ในรายการที่เกิดขึ้นในสถานกานปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 
  สินทรัพย์วัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกำหนดลำดับชั้นของมูลค่า

ยุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้ 
 

• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่อง  
   สำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 

• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1ที่  
   สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำมาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 
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  สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้ 

 
   บาท 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 

  สินทรัพย์ 
   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - - 1,853,100,000 1,853,100,000 
  รวม    - - 1,853,100,000 1,853,100,000 

 
13. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
  วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของ
ทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน 

 
14. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน ได้มีมติ

เห็นชอบอนุมุติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราร้อยละ 0.1260 บาทต่อหน่วย เป็นเงินปันผลรวม
ทั้งสิ้นจำนวน 22,680,000 บาท 

 
15.  การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการเมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2559 
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ประวัติการจ่ายเงินปันผล 
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บาท/หน่วย 0.118 0.1625 0.1595 0.158 0.157 0.157 0.162 0.159 0.14 
วัน XD 28/8/56 26/11/56 25/2/57 4/6/57 4/9/57 27/11/57 5/3/58 4/6/58 4/9/58  
วันจ่ายเงินปันผล 11/9/56 11/12/56 11/3/57 17/6/57 18/9/57 17/12/57 19/3/58 18/6/58 18/9/58 

ครั้งที่ 10 11 รวม
บาท/หน่วย 0.12 0.126 1.6190 
วัน XD 1/12/58 4/3/59 
วันจ่ายเงินปันผล 17/12/58 18/3/59 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

หยดพลอย อนันตชัย 
ธนะรัชต์ บุญญะโกศล 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
มนต์ชัย อนันตกูล 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์คพเีอน็
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มกราคม2558ถงึวนัที่31ธนัวาคม2558

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

ชื่อและที่อยู่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ : บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ที่อยู่ : เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 9 บางกะปิ  

  ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 

โทรศัพท์ : (02) 717-0111 

โทรสาร : (02) 717-0875 



35

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 22 เมษายน 2556 

มูลค่าโครงการเริ่มแรก 1,800 ล้านบาท 

จำนวนหน่วยลงทุน 180 ล้านหน่วย 

รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ี
 
วัตถุประสงค์โครงการ

 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือ 
เช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือ จำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือ ขาย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน 
เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกำหนด
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 
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 ตารางเมตร 
โดยในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นร้านค้าย่อย ธนาคาร ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้เช่า  
ในโครงการ 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(1) โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในกรณี  
ที่กองทุนมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า
หรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจำ  
รอบระยะเวลาบัญชี 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล หากเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยลงทุนในงวดที่พิจารณาจ่ายมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท  

 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

 

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนพฤษภาคม 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. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต กรรมการ 
 6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  
 
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 3. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 




