
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


