
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็       

 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น  (“กองทุน”) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธแิละงบกระแสเงนิสด ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรยีกว่า “ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล”) ซึง่ผูบ้รหิารของกองทุน
เป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี
ส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน ที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื่อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทาน
อื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสําคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่แสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทาน 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิาง
บญัชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้  
 

เร่ืองอ่ืน 
 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เคพเีอน็ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับ
ขา้พเจา้ ซึง่แสดงความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไข ตามรายงานลงวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2565 
 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธแิละงบกระแสเงนิสด ส าหรบังวดสามเดอืน
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ทีแ่สดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ โดยให้
ขอ้สรุปว่าไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไม่ไดจ้ดัทําขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชี
ส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน ที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในสาระส าคัญ ตามรายงานลงวนัที่  
12 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
นางสาวศรณัญา  อคัรมหาพาณิชย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่9919 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม 2565 



งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยุตธิรรม

    (ราคาทุน : 1,795,000,000 บาท) 6, 14 1,667,000,000      1,667,000,000     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 121,845,155        130,796,436        

ลกูหนีจากการใหเ้ชา่และบรกิาร 5, 8 1,715,756           1,284,007           

สนิทรพัยอ์นื 1,165,807           1,052,337           

รวมสินทรพัย์ 1,791,726,718      1,800,132,780     

หนีสิน

เจา้หนีการคา้ 3,818,485           6,471,411           

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจา่ย 5 1,500,096           825,453              

รายไดร้บัลว่งหน้า 1,383,614           3,189,140           

เงนิมดัจาํรบัจากผูเ้ชา่พนืที 5 25,257,435          25,818,842         

คา่ใชจ่้ายคา้งจา่ย 1,670,643           1,931,071           

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 1,676,479           2,098,946           

รวมหนีสิน 35,306,752          40,334,863         

สินทรพัยส์ุทธิ 1,756,419,966      1,759,797,917     

สินทรพัยส์ุทธิ

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน

- 180,000,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 9.9124 บาท 9 1,784,232,000      1,800,000,000     

       (31 ธนัวาคม 2563 : มลูคา่หน่วยละ 10.00 บาท)

ขาดทุนสะสม 10 (27,812,034)         (40,202,083)         

สินทรพัยส์ุทธิ 1,756,419,966      1,759,797,917     

สนิทรพัยส์ุทธ ิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 9.7578               9.7766               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 1

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

อตัราส่วน อตัราส่วน

ของเงินลงทุน ราคาทุน มลูคา่ยติุธรรม ของเงินลงทุน ราคาทุน มลูคา่ยติุธรรม

(รอ้ยละ) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) (บาท)

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

อาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร์

ตงัอยู ่เลขท ี719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

        เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร

- กรรมสทิธใินทดีนิ จาํนวน 8 แปลง 2-2-15.7 ไร่ 152,100,000      152,100,000    

- กรรมสทิธใินอาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร์ 1,640,760,000   1,640,760,000 

- กรรมสทิธใินระบบสาธารณูปโภค 2,140,000         2,140,000       

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ 100.00            1,795,000,000   1,667,000,000  100.00           1,795,000,000 1,667,000,000  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 2

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแลว้)



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพเีอน็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 5 25,799,045         29,715,549         

ดอกเบยีรบั 15,868               7,111                

รายไดอ้นื 590,425             94,235               

รวมรายได้จากการลงทุน 26,405,338         29,816,895         

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5 1,335,967           1,410,839           

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 5 2,240,893           2,562,522           

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 5 133,597             141,084             

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 5 155,863             164,598             

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 11 9,682,560           17,483,918         

คา่ใชจ้า่ยอนื 466,409             562,716             

รวมค่าใช้จ่าย 14,015,289         22,325,677         

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 12,390,049         7,491,218           

รายการขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุน

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงใน

  มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                   (812)                  

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน -                   (812)                  

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 12,390,049         7,490,406           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 3

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพเีอน็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุ 2565 2564

การเพิมขึน (ลดลง) สุทธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน

   ในระหว่างงวด

กําไรจากการลงทุนสทุธิ 12,390,049       7,491,218         

ขาดทุนสทุธจิากเงนิลงทุน -                  (812)                

การเพิมขึนของสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด 12,390,049       7,490,406         

การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 9 (15,768,000)      -                  

การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน -                  (14,400,000)      

การลดลงของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด (3,377,951)        (6,909,594)        

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัต้นงวด 1,759,797,917   1,855,586,548   

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัสินงวด 1,756,419,966   1,848,676,954   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 4                    

บาท



กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพเีอน็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขนึในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 12,390,049         7,490,406           

ปรบักระทบรายการเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน

    ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน -                   812                   

สว่นเกนิกวา่มลูค่าตราสารหนีตดับญัชี -                   3,234                

คา่เผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหนี -                   9,508,299           

ลูกหนีจากการใหเ้ช่าและบรกิารเพมิขนึ (431,749)            (2,684,394)          

สนิทรพัยอ์นืเพมิขนึ (113,470)            (730,945)            

เจา้หนีการคา้ลดลง (2,652,926)          (762,860)            

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจา่ยเพมิขนึ 674,643             2,723,436           

รายไดร้บัล่วงหน้าลดลง (1,805,526)          (2,462,712)          

เงนิมดัจาํรบัจากผูเ้ช่าพนืทลีดลง (561,407)            (3,944,934)          

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลดลง (260,428)            (5,308,275)          

หนีสนิหมนุเวยีนอนืลดลง (422,467)            (175,268)            

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,816,719           3,656,799           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (15,768,000)        -                   

การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน -                   (14,400,000)        

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (15,768,000)        (14,400,000)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (8,951,281)          (10,743,201)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 130,796,436       117,694,052       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 121,845,155          106,950,851          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 5                      

บาท
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอน็ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 
1. ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เคพเีอน็ (“กองทุน”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุเฉพาะเจาะจงประเภท
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 โดยไม่มกีาร
ก าหนดอายุโครงการ โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั (“บรษิทัจดัการกองทุน”) เป็นผูบ้รหิาร
โครงการ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจดัหา
ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซื้อขายตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2556 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มณรงค์เดชและส านักงานประกันสงัคมเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือหน่วย
ลงทุนรอ้ยละ 28.32 และ 21.08 ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2564 : รอ้ยละ 28.32 และ 21.08 ตามล าดบั) 
 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ทีเ่ริม่ปรากฏตัง้แต่ตน้ปี 2563 ถงึปัจจุบนั ส่งผลท าใหเ้กดิการ
ชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ สถานการณ์ดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อการ
พจิารณาต่อสญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายเดมิ หรอืการตดัสนิใจของผูเ้ช่ารายใหม่ ซึง่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
กองทุน อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทุนไดต้ดิตามสถานการณ์ดงักล่าวเพื่อประเมนิผลกระทบทีอ่าจมตี่อการด าเนินงาน
ของกองทุนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ตอ้งอาศยัประมาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่างๆ เมื่อสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 
งบการเงนิระหว่างกาลจดัท าขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบั
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัตเ์พื่อการ
ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“แนวปฏิบตัิทางบญัชีของกองทุนรวม”) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชทีี่
ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัช ีในเรื่องที่แนวปฏิบตัิทางบญัชีของกองทุนรวมไม่ได้ก าหนดไว้ และได้น าเสนอใน 
สกุลเงนิบาทไทยโดยไม่ไดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ดจ้ดัท าตามแนวปฏบิตัทิางบญัชขีองกองทุนรวม
และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย ผู้ใช้งบการเงนิควรใช้งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

งบการเงนิระหว่างกาลฉบบันี้จดัท าขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่น ใหย้ดึถอื 
งบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการกองทุน เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2565 
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3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัที่ใชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของกองทุน
รวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ยกเว้น การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรบัปรุงใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่
ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 อย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของกองทุนรวมพจิารณาว่าการถือปฏบิตัิดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิ 

 
4. การประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และ
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ                
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  
 
การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งข้อมูลส าคญัที่น ามาใช้ในการจดัท างบการเงนิ
ระหว่างกาล ถอืตามเกณฑเ์ช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

5. รายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักองทุน หมายถงึ บรษิทัทีม่อี านาจควบคุมกองทุน ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรอืทางออ้มหรอื
อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทุน 
 
นอกจากนี้ บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มสีิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ซึ่งท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุน บรษิทัจดัการกองทุน ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของ
บรษิทัจดัการกองทุนทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทุน 
 
รายการบญัชทีี่มสีาระส าคญักบับรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 และ 2564  
มดีงันี้ 
 
   บาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่

31 มนีาคม  นโยบาย  
 การก าหนดราคา  2565  2564 
      
รายไดค้่าเช่า ราคาตามสญัญา  341,138  683,272 
รายไดค้่าบรกิาร ราคาตามสญัญา  287,102  455,514 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  1,335,967  1,410,839 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  2,240,893  2,562,522 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  133,597  141,084 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  155,863  164,598 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 
 
 บาท 
 31 มนีาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
    
ลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,052,929  1,059,945 
    

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์า้งจ่าย    
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 1,500,096  825,453 
    

เงนิมดัจ ารบัจากผูเ้ช่าพืน้ที ่    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,835,985  2,471,008 

 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียม      
นายทะเบยีน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
  
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยคดิค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดอืน 
ค านวณเป็นอตัราร้อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวม
ตามทีร่ะบุไว ้และตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 
 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุน ซึง่สรุปไดด้งันี้  
 
(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการทรพัยส์นิในอตัรารอ้ยละ 2.75 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร บวกกบัรอ้ยละ 0.25 ของ

มูลค่าสินทรพัย์สุทธิของกองทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของเดือนก่อน และร้อยละ 2.7 ของผลก าไรสุทธิของ
อสงัหารมิทรพัย์ก่อนหกัรายจ่ายของกองทุน ทัง้นี้ ค่าตอบแทนรวมกนัแล้วตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปี ของมูลค่า
สนิทรพัยสุ์ทธ ิณ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนก่อน 

 
(2) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผู้เช่าเดมิต่อสญัญาเช่า เท่ากบั 0.5 เท่าของค่าเช่าและค่าบรกิารรายเดอืน           

ต่อราย ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุของสญัญาเช่า 
 

(3) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการกบัผูเ้ช่ารายใหม่ท าสญัญาเช่า เท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารจ านวน 1 เดอืนต่อราย 
ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุของสญัญาเช่า 
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ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ สนิทรพัย์และบญัชเีงนิฝากธนาคารของกองทุน
รวม ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดือน ค านวณจากอัตราร้อยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  
ณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและต้องไม่เกินกว่าจ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สูงที่ก าหนดไว้ 
ในหนังสอืชีช้วน  
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนกองทุน ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนรายเดอืน ค านวณจากอตัรา
รอ้ยละ 0.035 ต่อปี ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนของกองทุนรวมและต้องไม่เกนิกว่า
จ านวนค่าตอบแทนรายปีขัน้สงูทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน  

 
6. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมูลค่ายุติธรรม 

 
กองทุนไดล้งทุนในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยการซื้อทีด่นิพรอ้มอาคาร เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ รวมถงึงานระบบทีเ่กีย่วขอ้ง
ของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  1,795 ล้านบาท จากบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากัด  
เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2556 

 
ณ วันที่  31 มีนาคม  2565 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จ านวน 1,667 ล้านบาท                    
(31 ธนัวาคม 2564 : 1,667 ล้านบาท) ซึ่งประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ ตามรายงานลงวนัที่ 28 มกราคม 2565 
โดยใช้วิธปีระเมนิราคาทรพัย์สินตามวธิรีายได้ (Income approach) จากการประมาณการกระแสเงนิสดคิดลดของ 
ค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนั สุทธจิากกระแส  
เงนิสดจ่ายต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 8.50 ต่อปี และอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนรอ้ยละ 7.00 ต่อปี 

 
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 31 มนีาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) บาท 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) บาท 

     
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - 1,625 - 1,625 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.125 20,994,812 0.125 44,495,285 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0.050 100,848,718 0.050 86,299,526 

รวม  121,845,155  130,796,436 
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8. ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 
 
ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร แยกตามอายุหนี้คงคา้งนับจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 
 บาท 
 31 มนีาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
อายุหนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 904,114  676,537 
คา้งช าระ    
ไม่เกนิ 3 เดอืน 638,805  434,633 

   6 – 12 เดอืน               -  577,974 
   เกนิ 12 เดอืน 6,432,750  5,854,776 
รวม 7,975,669  7,543,920 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,259,913)  (6,259,913) 
สุทธ ิ 1,715,756  1,284,007 
 

9. ทุนท่ีได้รบัจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
คณะกรรมการไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในรูปแบบของการลดทุนของกองทุน โดยลดมลูค่า
ของหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.0876 บาท โดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยจดทะเบียนเป็นจ านวนเงนิ 15.77  
ล้านบาท และมกีารจ่ายเงนิคนืจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเรยีบร้อยแล้วในวนัที่ 28 มีนาคม 2565 ทัง้นี้ 
การลดทุนดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาการจดัตัง้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ 

 
10. ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

 
รายการเคลื่อนไหวของก าไร (ขาดทุน) สะสมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 และส าหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 
 

 บาท 
 ส าหรบังวดสาม

เดอืนสิน้สุดวนัที ่ 
31 มนีาคม 2565 

 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 

    
ก าไร (ขาดทุน) สะสมตน้งวด (40,202,083)  55,586,548 
ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ   12,390,049  58,894,143 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน -  (103,040,774) 
การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน -  (51,642,000) 
ขาดทุนสะสมปลายงวด (27,812,034)  (40,202,083) 
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11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุน เช่น ค่าเบี้ยประกนัภยั 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกองทุน  
 

12. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
ในกรณีที่กองทุนรวมมกี าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ กองทุนรวมมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่            
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกี าไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธทิี่ไม่รวมก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมนิค่าหรอื 
การสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือรวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
2) ในกรณีทีก่องทุนมกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจาก

ก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย                    
เงนิปันผลนัน้  
 

13. ส่วนงานด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ลงทุนไปและด าเนินธุรกิจ            
ในส่วนงานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย โดยมจีงัหวะการรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง 

 
14. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
   ตามมลูค่ายุตธิรรม -    -  1,667,000,000 

 
1,667,000,000 

รวม -  -  1,667,000,000  1,667,000,000 
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15. ภาระผกูพนั 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 กองทุนมภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิาร โดยมคี่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายช าระดงันี้  
 

    บาท 
     

ภายใน 1 ปี    6,958,429 
2 - 5 ปี    2,968,350 
รวม    9,926,779 
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