กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ฟิวเจอร์ พาร์ ค
ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
ข้า พเจ้าได้ส อบทานข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่า งกาลของกองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ฟิ วเจอร์ พ าร์ ค
ซึ่ งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวด
สามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลและ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญสําหรับหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกองทุนฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถาม
บุ คลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบด้านการเงิ นและบัญ ชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่า
จะพบเรื่ องที่ มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่อาจแสดงความเห็ นต่อข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

สิ นสิ ริ ทังสมบัติ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352
กรุ งเทพมหานคร
10 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
พันบาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
(ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 : จํานวน 6,745.81 ล้านบาท
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จํานวน 6,814.15 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้ค่าเช่า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์อื่น

5, 11
6

รวมสินทรัพย์

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

7,255,365
45,274
30,000
41,783
521
6,911

7,315,798
55,657
30,000
48,665
138
9,739

7,379,854

7,459,997

17,650
341,189
47,316
130,000
20,670

25,297
343,263
35,485
270,000
14,796

556,825

688,841

6,823,029

6,771,156

5,633,161
1,189,868

5,633,161
1,137,995

6,823,029

6,771,156

หนีส้ ิน
เจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื
หนี้สินอื่น

6, 10

รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้ วย
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม

7
7

สิ นทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 12.8841 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
และเท่ากับ 12.7862 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คํานวณ
หน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดจํานวน 529,566,100 หน่วย)
______________________________________________
(นายวินยั หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 27 เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

2

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิ ทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า
1. โครงการศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต
ที่ต้งั 94 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์
อ. ธัญบุรี ปทุมธานี
- สิ ทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า
- สิ ทธิใช้พ้นื ที่และหาประโยชน์อาคารศูนย์การค้า
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิ ทธิ
- ค่าใช้จ่ายปรับปรุ งอาคารศูนย์การค้า

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พืน้ ที่เฉพาะส่ วน
ราคาทุน ราคายุตธิ รรม
ร้ อยละของ
ที่กองทุนรวมฯ เช่ า
พันบาท
พันบาท มูลค่ายุตธิ รรม

56,905.74 ตารางเมตร
48,690.21 ตารางเมตร

รวมเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

6,491,878

วันครบอายุ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากประจํา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70
ธนาคารออมสิ น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60

3 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
1 กันยายน พ.ศ. 2560

รวมเงินฝากประจํา
ตัว๋ เงินคลัง
กระทรวงการคลัง งวดที่ (F1)1/182/60

6 กันยายน พ.ศ. 2560

รวมตัว๋ เงินคลัง
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 9/182/60
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 10/182/60
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 17/23/91
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 5/364/59
รวมพันธบัตร
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

4,990,080
1,046,363
42,695
412,740

31 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
7 กันยายน พ.ศ. 2560
7 กันยายน พ.ศ. 2560
7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

7,001,000

96.50

ราคาทุน ราคายุตธิ รรม
ร้ อยละของ
พันบาท
พันบาท มูลค่ายุตธิ รรม

25,000
60,000

25,000
60,000

0.34
0.83

85,000

85,000

1.17

4,983

4,987

0.07

4,983

4,987

0.07

69,775
24,917
9,968
59,285

69,840
24,937
9,975
59,626

0.96
0.34
0.14
0.82

163,945

164,378

2.26

253,928

254,365

3.50

6,745,806

7,255,365

100.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 27 เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

3

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ฟิวเจอร์ พาร์ ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิ ทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า
1. โครงการศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต
ที่ต้ งั 94 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์
อ. ธัญบุรี ปทุมธานี
- สิ ทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า
- สิ ทธิใช้พ้นื ที่และหาประโยชน์อาคารศูนย์การค้า
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิ ทธิ
- ค่าใช้จ่ายปรับปรุ งอาคารศูนย์การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ ว)
พืน้ ที่เฉพาะส่ วน
ราคาทุน ราคายุติธรรม
ร้ อยละของ
ที่กองทุนรวมฯ เช่ า
พันบาท
พันบาท มูลค่ ายุติธรรม

56,905.74 ตารางเมตร
48,690.21 ตารางเมตร

รวมเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

6,490,233

วันครบอายุ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากประจํา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70
ธนาคารออมสิ น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50
ธนาคารออมสิ น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65
ธนาคารออมสิ น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65

3 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
9 มกราคม พ.ศ. 2560
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รวมเงินฝากประจํา
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 1/371/59
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 49/91/59
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/363/59
รวมพันธบัตร
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

4,990,080
1,046,363
42,695
411,095

12 มกราคม พ.ศ. 2560
9 มีนาคม พ.ศ. 2560
5 เมษายน พ.ศ. 2560

6,991,000

95.56

ราคาทุน ราคายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

ร้ อยละของ
มูลค่ ายุติธรรม

25,000
20,000
15,000
60,000

25,000
20,000
15,000
60,000

0.34
0.27
0.21
0.82

120,000

120,000

1.64

164,121
19,940
19,853

164,928
19,945
19,925

2.26
0.27
0.27

203,914

204,798

2.80

323,914

324,798

4.44

6,814,147

7,315,798

100.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 27 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

4

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

สํ าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

สํ าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น

256,057
1,215
706

239,043
1,803
1,209

511,022
2,663
1,361

475,551
3,683
1,998

รวมรายได้

257,978

242,055

515,046

481,232

2,407
445
507
20,906
610
6,469
12,924
2,449
2,050
471

2,418
358
506
26,625
391
6,469
12,456
2,562
4,550
303

4,825
862
1,008
43,129
887
12,938
21,662
4,871
5,203
695

4,825
715
1,011
49,291
665
12,938
22,694
5,124
9,510
521

49,238

56,638

96,080

107,294

208,740

185,417

418,966

373,938

รายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
กําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน

5,196

4,684

8,369

22,574

รวมรายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน

5,196

4,684

8,369

22,574

213,936

190,101

427,335

396,512

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรื อน
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

9, 10
9
9
9, 10

10
10
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5

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559
พันบาท

418,966
8,369

373,938
22,574

427,335
(375,462)

396,512
(341,041)

การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพย์ สุทธิระหว่ างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด

51,873
6,771,156

55,471
6,683,138

สิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด

6,823,029

6,738,609

หมายเหตุ
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างงวด
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
จ่ายเงินปันผล

8
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559
พันบาท

427,335

396,512

(1,028)
5,203
(1,635)
(1,645)
(912,918)
985,000
6,882
(383)
3,045
(7,647)
(2,074)
11,831
5,982
(8,369)

(3,143)
9,510
(540)
(2,423)
(874,141)
905,000
25,339
2,864
2,855
(12,753)
(660)
13,305
(549)
(22,574)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย

509,579
811

438,602
3,366

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

510,390

441,968

(140,000)
(5,311)
(375,462)

(30,000)
(9,700)
(341,041)

(520,773)

(380,741)

(10,383)
55,657

61,227
43,791

45,274

105,018

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานสําหรับงวด
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุ ทธิในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ให้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน :
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ส่ วนลดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การจ่ายปรับปรุ งอาคารศูนย์การค้า
การซื้ อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลูกหนี้ค่าเช่าลดลง
ลูกหนี้อื่น(เพิม่ ขึ้น) ลดลง
สิ นทรัพย์อื่นลดลง
เจ้าหนี้อื่นลดลง
เงินมัดจํารับจากลูกค้าลดลง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินกูย้ มื
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด

10
5

6
8
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ ฟิ วเจอร์ พ าร์ ค
ข้ อมูลและอัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

12.7862

12.6200

12.3103

12.0318

11.4943

10.7770

0.7911

0.7061

0.6917

0.6789

0.6515

0.7804

0.0158

0.0426

0.0658

0.0604

0.1076

0.1836

(0.7090)

(0.6440)

(0.6260)

(0.5950)

(0.3900)

(0.5510)

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้ น

0.0979

0.1047

0.1315

0.1443

0.3691

0.4130

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด

12.8841

12.7247

12.4418

12.1761

11.8634

11.1900

6.28

5.90

6.11

6.10

6.49

8.76

6,823,029

6,738,609

6,588,779

6,448,079

6,282,494

5,296,415

1.41

1.60

1.62

1.62

1.69

1.52

7.57

7.16

7.20

7.22

7.26

8.61

0.63

0.30

0.63

1.69

1.62

1.27

6,802,039

6,716,805

6,561,146

6,422,279

6,194,729

5,208,719

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการวัดค่าเงินลงทุน
หัก จ่ายเงินปันผล

อัตราส่ วนของกําไรสุ ทธิต่อจํานวนถัวเฉลีย่ ของ
มูลค่ าสิ นทรัพ ย์ สุทธิสําหรับงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญและ
ข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมทีส่ ํ าคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิสิ้นงวด (พันบาท)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ย
ระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ย
ระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้ อขาย
เงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ย
ระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)
ข้ อมูลเพิม่ เติม
* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงินและการซื้ อขายเงินลงทุน โดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรื อซื้ อคืน
และคํานวณโดยใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยูใ่ นระหว่างงวด
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1

ลักษณะของกองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค (“กองทุนรวมฯ”) เป็ นโครงการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ที่ ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โครงการได้จดั ตั้งและจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมเมื่อวันที่
23 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2549 โดยไม่ มี ก ารกําหนดอายุโ ครงการ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ระดมเงิ น ทุ น และนําเงิ น ทุ น
ส่ วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว
กองทุนรวมฯ บริ หารงานโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บริ ษทั จัดการฯ”) โดยมีธนาคาร
กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ู แลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวมฯ และบริ ษ ัท รั งสิ ตพลาซ่ า จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
เมื่ อ วัน ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 สํ านัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้อ นุ ม ัติ ใ ห้
มีการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จาก ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด เป็ น
ธนาคาร กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)โดยมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั จัดการฯ เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่นาํ เสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบายการบัญชี
2.1 เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล” นอกจากนี้ ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาลได้จัด ทําขึ้ น ตามหลักเกณฑ์แ ละรู ป แบบที่ กาํ หนด
ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 106 เรื่ อ ง “การบัญ ชี สํ าหรั บ กิ จ การที่ ด ํา เนิ น ธุ ร กิ จ เฉพาะด้า นการลงทุ น ”
ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ง บกระแสเงิ น สด และข้อ มู ล และอัต ราส่ ว นทางการเงิ น ที่ สํ าคัญ ) ได้นําเสนอในรู ป แบบ
ที่ ส อดคล้อ งกับ รู ป แบบของงบการเงิ น ประจํา ปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ไ ทย ฉบับ ที่ 1 เรื่ อ ง
“การนําเสนองบการเงิน” ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจัดทําเป็ นแบบย่อ กองทุนรวม
ได้เปิ ดเผยหมายเหตุ ป ระกอบข้อ มู ล ทางการเงิ น เพิ่ ม เติ ม ตามข้อ กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
9

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1 เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้ นจากข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย
ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย
เป็ นหลัก
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้
ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญชีจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้
เกณฑ์เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุ งและการตีความมาตรฐาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ มีดงั นี้
ก) กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่างมี ส าระสําคัญ
มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
- ความมีสาระสําคัญ - กิ จการไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ปแบบที่ ทาํ ให้ผูใ้ ช้งบการเงิ น
เข้าใจรายการได้ลดลง หากเป็ นรายการที่ มีสาระสําคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิ บาย
ผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทัดที่ ระบุ ใน TAS 1 อาจจําเป็ นต้องแสดงแยก
จากกันหากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ ยงั มีแนว
ปฏิบตั ิใหม่ของการใช้การรวมยอด
- หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น - ยืน ยัน ว่าหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ไม่ จ าํ เป็ นต้อ งเรี ย งลําดับ
ตามลําดับการแสดงรายการในงบการเงิน
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
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สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุ งและการตีความมาตรฐาน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ มีดงั นี้ (ต่อ)
ก) กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ ป รั บ ปรุ งใหม่ ที่ มี การเปลี่ ย นแปลงอย่างมี ส าระสําคัญ มี
ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สาํ คัญดังต่อไปนี้ (ต่อ)
- รายการกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น ที่ เกิ ด จากเงิ น ลงทุ น ตามวิธี ส่ วนได้เสี ย - ส่ วนแบ่ งกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็ นรายการที่จะถูกจัด
ประเภทใหม่ ไปยังกําไรหรื อ ขาดทุ น ในภายหลังหรื อ ไม่ โดยแต่ล ะกลุ่ ม จะแยกแสดงเป็ นรายการ
บรรทัดแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินที่นาํ เสนออย่างมีสาระสําคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญคือได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนถึง
ความหมายของการอ้างอิ งในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมู ลที่ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
ระหว่างกาล หรื อที่ อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิ จการที่ ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้
จะต้อ งอ้า งอิ ง จากงบการเงิ น ระหว่างกาลไปถึ ง ยัง รายงานอื่ น ที่ มี ข ้อ มู ล ดัง กล่ าวอย่า งเฉพาะเจาะจง
โดยที่ผใู ้ ช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีขอ้ มูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงิน
ระหว่างกาล การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน
ที่นาํ เสนออย่างมีสาระสําคัญ
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและ
ไม่มีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญมี จาํ นวน
ทั้ งสิ้ น 47 ฉบั บ ซึ่ งผู ้บ ริ หารของกองทุ น ประเมิ น และเห็ น ว่ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินที่นาํ เสนออย่างมีสาระสําคัญ

11

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
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3

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั จัดการฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
1.
2.

ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ในแต่ละปี บริ ษทั จัดการฯ จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิประจําปี
ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มีกาํ ไรสะสม บริ ษทั จัดการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้

ทั้งนี้ กําไรสุ ท ธิ แ ละกําไรสะสมดังกล่ าวข้างต้น เป็ นกําไรสุ ท ธิ แ ละกําไรสะสมที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งที่ ไ ม่ ร วมรายการ
ดังต่อไปนี้
1.
2.

กําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ หลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ
รายจ่ายในการเสนอขายครั้งแรก และการเสนอขายครั้งต่อ ๆ ไป (ถ้ามี) ที่ได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
และทยอยตัดเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากรายจ่ายนั้น

ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้าเงินปั นผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมูลค่าตํ่ากว่า
หรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษทั จัดการฯ สงวนสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครั้งนั้น และให้สะสมเงินปั นผลดังกล่าว
เพื่อนําไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดสิ้ นปี บัญชี
บริ ษทั จัดการฯได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่ องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผลและการลดทุน ให้เป็ นไปตามมติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป โดยมีประเด็นที่สาํ คัญดังนี้
การจ่ายเงินปันผล
ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน เป็ นดังนี้
1)

ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ในแต่ละปี บริ ษทั จัดการฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า
ร้ อ ยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ที่ ไม่ รวมกําไรที่ ย งั ไม่ เกิ ดขึ้ นจากการประเมิ นค่ าหรื อการสอบทานการประเมิ น
ค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประจําปี

2)

ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มีกาํ ไรสะสม บริ ษทั จัดการฯ อาจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้
โดยการจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่มีการจ่ายเงินปั นผลนั้น

12

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
3

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล (ต่อ)
เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1)

ในกรณี ที่มีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการฯ จะไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้น
ในส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด หรื อในส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 50
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด หากบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวเป็ นบุคคล
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
หน่ วยงานอื่ นใดที่ เกี่ยวข้องจะประกาศกําหนด สั่งการ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น โดยบริ ษทั จัดการฯ จะนําเงิน
ปั นผลส่ วนที่ไม่ได้จ่ายดังกล่าวนั้น มาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไปหรื อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2)

ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ในส่ วนของกลุ่มบุคคลที่ถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุน
ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการฯจะคํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ในการได้รับเงินปั นผลของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยูใ่ นกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของ
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณจ่ายเงิ นปั นผล ทั้งนี้ เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะประกาศกําหนด สั่งการ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบ
ให้บริ ษทั จัดการฯแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่ อง “การดําเนิ นการกับเงินปั นผลในส่ วนที่ไม่อาจจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน”
มีดงั นี้
ในกรณี ที่กองทุ นรวมฯ มี เงินปั นผลในส่ วนที่ ไม่อาจจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น บริ ษทั จัดการฯ จะยกเงิ นปั นผล
ส่ วนดังกล่าวให้เป็ นรายได้ของแผ่นดินโดยถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดาํ เนิ นการแล้ว
และในระหว่างที่ บ ริ ษ ัท จัด การฯ ยังมิ ได้ด าํ เนิ น การดัง กล่ าว บริ ษ ัท จัด การฯ จะจัด ทําบัญ ชี แ ละแยกเงิ น ปั น ผล
ส่ วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมฯ โดยไม่นาํ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมฯ
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
3

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล (ต่อ)
การลดทุน
1)

ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่ วนเกินจากกรณี ใดกรณี หนึ่งหรื อหลายกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนรวมฯ มีการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
(ข) มู ลค่ าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ที่ กองทุ น รวมฯ ลงทุ น หรื อ มี ไว้ล ดลงจาก
การประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน และ/หรื อ
(ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบัญชีที่เป็ นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซ่ ึ งทยอยตัดจ่าย
หากบริ ษทั จัดการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่ วนเกินดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการฯ จะจ่าย
สภาพคล่องส่ วนเกินดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

2)
4

บริ ษทั จัดการฯ ขอสงวนสิ ทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบ
ต่อการนํานโยบายการบัญชี มาใช้ และจํานวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทําข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่ มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชี ของ
กองทุนรวมฯ และแหล่งที่มาของข้อมูลที่สําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการที่ มีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับ
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

5

เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
การลงทุ น ครั้ งแรก กองทุ น รวมฯ ได้ล งทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารโครงการศู น ย์ก ารค้า ฟิ วเจอร์ พ าร์ ค รั ง สิ ต
บางส่ วนรวมเนื้ อที่ ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิ ทธิ ในการนําพื้นที่ บางส่ วนของพื้นที่ ส่วนกลางจํานวน
48,190.51 ตารางเมตร (โดยเป็ นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้จาํ นวน 7,583 ตารางเมตร) และพื้นที่ผนังภายนอก
อาคารของโครงการศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ออกหาประโยชน์ในรู ปแบบของการให้เช่า ให้บริ การ ให้สิทธิ
ใช้พ้ื น ที่ ห รื อ รู ป แบบอื่ น ระยะเวลาเช่ า ตั้ง แต่ ว นั ที่ 24 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2549 ถึ ง วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2569
(รวมระยะเวลา 20 ปี 1 เดือน 7 วัน) โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า ณ วันที่
ทําสัญญาเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 4,536.44 ล้านบาท
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
5

เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ (ต่อ)
เมื่ อ วัน ที่ 22 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2555 กองทุ น รวมฯได้จ ดทะเบี ย นแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม พื้ น ที่ ใช้ป ระโยชน์ ปั จ จุ บ ัน จาก
การลงทุนครั้งแรก รวมเนื้ อที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิ ทธิ ในการนําพื้นที่บางส่ วนของพื้นที่ส่วนกลาง
จํานวน 47,697.94 ตารางเมตร (โดยเป็ นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้จาํ นวน 8,276.88 ตารางเมตร)
เมื่ อ วัน ที่ 26 ธั น วาคม พ.ศ. 2555 กองทุ น รวมฯ ได้ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ในการขยายระยะเวลาสิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคาร
ฟิ วเจอร์ พาร์ค รังสิ ต รวมเนื้ อที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิ ทธิ ในการนําพื้นที่บางส่ วนของพื้นที่ส่วนกลาง
จํานวน 47,697.94 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารโครงการฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต รวมถึงทรัพย์สินอื่นใด
ที่ เกี่ ยวเนื่ องและจําเป็ นต่อการใช้ป ระโยชน์ของอาคารสิ่ งปลู กสร้ างออกใช้ หรื อหาประโยชน์อีก 15 ปี (ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2570 ถึงปี พ.ศ. 2584) และการเพิ่มพื้นที่สิทธิ การเช่าอาคารโครงการฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต รวมเนื้ อที่ประมาณ
3,840.08 ตารางเมตร และสิ ทธิ ในการนําพื้นที่บางส่ วนของพื้นที่ส่วนกลางจํานวน 992.27 ตารางเมตร เป็ นระยะเวลา
ประมาณ 29 ปี สิ้ นสุ ดปี พ.ศ. 2584 ด้วยมูลค่าการลงทุนเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้ น 1,500 ล้านบาท ซึ่ งชําระเมื่อวันที่ลงนาม
ในสัญ ญา เมื่ อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 ถึ งปี พ.ศ. 2584 กองทุ นรวมฯ ตกลงจะชําระ
ค่าเช่ าพื้ น ที่ แ ละอุ ป กรณ์ และค่าตอบแทนสิ ท ธิ ในการนําพื้ น ที่ อ อกหาประโยชน์ จํานวน 430.00 ล้านบาทต่อ ปี
(รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) และ 75.88 ล้านบาทต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) ตามลําดับ และปรับเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 ทุกปี
ในระหว่างงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ใช้ผูป้ ระเมิ นราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุ น
ในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ผลจากการประเมิ นราคาทําให้
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เท่ากับ 7,001 ล้านบาท (31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 : 6,991 ล้านบาท) และทําให้ มี ก าํ ไรสุ ท ธิ ที่ ย งั ไม่ เกิ ด ขึ้ น จากการวัด ค่ าเงิ น ลงทุ น ดัง กล่ าวเป็ นจํานวน
8.36 ล้านบาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 : กําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้น 22.58 ล้านบาท) ซึ่ งได้บนั ทึกไว้ในงบกําไรขาดทุน
รายการเคลื่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

ยอดต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
กําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์
ยอดสิ้ นงวด

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559
พันบาท

6,991,000
1,645

6,985,000
2,423

8,355
7,001,000

22,577
7,010,000
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
5

เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุติฐานหลักในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
การเปลีย่ นแปลงใน
มูลค่ ายุติธรรม
การเปลีย่ นแปลงใน
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ข้ อสมมุตฐิ าน
พันบาท
อัตราคิดลด
อัตราคิดลด
อัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่า
อัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่า

6

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ 1
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ 1

(459,000)
518,000
737,000
(653,000)

เงินกู้ยืม
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง เพื่อวัตถุประสงค์
ในการลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่สิทธิการเช่าอาคารโครงการฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หมุนเวียน
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเงินกูย้ มื (หมายเหตุ 10)

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

60,000

60,000

70,000
130,000

210,000
270,000
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
6

เงินกู้ยืม (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559
พันบาท

270,000
(140,000)
130,000

420,000
(30,000)
390,000

ยอดคงเหลือต้นงวด
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือปลายงวด

เงิ น กู้ยืม ดัง กล่ าวมี อ ัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง ณ วัน ที่ ในงบดุ ล ร้ อ ยละ 4.77 ต่ อ ปี (31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 : ร้ อ ยละ
4.78 ต่อปี ) และครบกําหนดชําระในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 กองทุนฯ ต้องวางเงินสดไว้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื
ในจํานวนเท่ากับยอดที่ตอ้ งผ่อนชําระในอีกสองงวดถัดไป หรื อไม่ต่าํ กว่า 30 ล้านบาท
7

ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน่วยลงทุนที่จดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
มีจาํ นวน 529,566,100 หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท

จํานวนหน่ วย
ลงทุน
หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนออกจําหน่าย
และชําระแล้ว

529,566,100

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ทุนรับจาก
ผู้ถือหน่ วย
ส่ วนเกินทุน
บาท
บาท
5,295,661,000

337,500,000

บาท
5,633,161,000
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
7

ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน (ต่อ)
ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ทุนรับจาก
ผู้ถือหน่ วย
ส่ วนเกินทุน
บาท
บาท

จํานวนหน่ วย
ลงทุน
หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนออกจําหน่าย
และชําระแล้ว

529,566,100

5,295,661,000

337,500,000

บาท
5,633,161,000

รายการเคลื่อนไหวของกําไรสะสมมีดงั นี้

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิสะสม
กําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
กําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
หัก จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสะสม
ยอดต้นงวด/ปี
บวก รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
หัก จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ยอดสิ้ นงวด/ปี

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

ตรวจสอบแล้ว
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

6,223,052
500,719
40
(5,585,816)
1,137,995
418,966
8,369
(375,462)
1,189,868

5,442,514
504,274
40
(4,896,851)
1,049,977
780,538
(3,555)
(688,965)
1,137,995
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
8

เงินปันผล
รายละเอียดเงินปันผลสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้

ครั้งที่
1
2

ผลการดําเนินงานสํ าหรับงวด
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันทีจ่ ่ าย

อัตราต่ อ
หน่ วยลงทุน
บาท

14 มีนาคม พ.ศ. 2560
12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

0.351
0.358

รวมเป็ นเงิน
ล้ านบาท
185.88
189.58
375.46

รายละเอียดเงินปันผลสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 มีดงั ต่อไปนี้

ครั้งที่
1
2

9

ผลการดําเนินงานสํ าหรับงวด
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันทีจ่ ่ าย
14 มีนาคม พ.ศ. 2559
10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อัตราต่ อ
หน่ วยลงทุน
บาท
0.322
0.322

รวมเป็ นเงิน
ล้ านบาท
170.52
170.52
341.04

ค่ าใช้ จ่าย
บริ ษ ัทจัดการฯ จะคํานวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ู แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ย น
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษทั จัดการฯ มี สิทธิ ได้รับค่าธรรมเนี ยมการจัดการจากกองทุ นรวมฯ เป็ นรายเดื อนในอัตราร้อยละ 0.135 ต่อปี
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมฯ
คํานวณโดยบริ ษทั จัดการฯ และรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่ าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.025 ต่อปี (พ.ศ. 2559 :
อัตราร้ อยละ 0.020 ต่อปี ) (ไม่รวมภาษี มู ลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดี ยวกัน) ของมู ลค่า
ทรั พย์สิ นสุ ทธิ ของกองทุ นรวมฯ ที่ ค าํ นวณโดยบริ ษ ัท จัดการฯ และรั บรองโดยผูด้ ู แลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดจริ ง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เป็ นต้น
19

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
9

ค่ าใช้ จ่าย (ต่อ)
ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่ าใช้จ่ ายในการดําเนิ นงานของนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น คิ ดในอัตราร้ อยละ 0.032 ต่ อปี (ไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าหน่วยลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ที่คาํ นวณ
โดยบริ ษทั จัดการฯ และรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่ าธรรมเนียมบริหารอสั งหาริมทรัพ ย์
ผูบ้ ริ ห ารอสั งหาริ ม ทรั พ ย์มี สิ ท ธิ ได้รับ ค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ ผูบ้ ริ ห ารอสั งหาริ ม ทรั พ ย์จ ากกองทุ น รวมฯ
โดยเรี ย กเก็ บ จากกองทุ น รวมฯ เป็ นรายเดื อ นตามสั ญ ญาการจ้า งที่ ท ําขึ้ น ระหว่า งกองทุ น รวมฯ กับ ผู บ้ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1)
2)

3)
4)

ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริ การในนามของกองทุนรวมฯ ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้
ค่าเช่าและค่าบริ การสุ ทธิของกองทุนรวมฯ
ค่าคอมมิชชัน่ จากการจัดหาผูเ้ ช่าและการบริ หารจัดการผูเ้ ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการทําสัญญาเช่า
กับผูเ้ ช่ารายใหม่ หรื อมีการต่อสัญญา โดยคํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ ช่ารายนั้น ๆ ในอัตรา 0.5 - 1.5 เท่า
ของยอดค่าเช่ารายเดือน และร้อยละ 4 ของยอดค่าเช่ารายวัน ซึ่ งอัตรานี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทและอายุของสัญญาเช่า
ค่าธรรมเนี ยมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมฯ
ซึ่ งคํานวณ ณ วันทําการสุ ดท้ายของเดือนก่อนหน้า
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริ หาร (Incentive Fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้สุทธิ
จากอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่ งหมายถึงรายได้ท้ งั หมดที่ กองทุนรวมฯ ได้รับจากอสังหาริ มทรั พย์ หักด้วยต้นทุ น
และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
10

รายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯ
รวมถึงกิจการที่ทาํ หน้าที่ถือหุน้ กิจการย่อย และกิจการที่เป็ นกิจการย่อยในเครื อเดียวกันนอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงกิจการร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
และมี อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ กับกองทุ นรวมฯ ผูบ้ ริ ห ารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของ กองทุ นรวมฯ
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และ กิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ
คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนใหญ่
ของกองทุนรวมฯ โดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33
รายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
ก)

รายได้
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวด
สํ าหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุ ด สามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด
รายได้ค่าเช่า

7,908

7,968

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวด
สํ าหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุ ด
หกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด
รายได้ค่าเช่า

15,658

15,456
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
10

รายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ข)

ค่ าใช้ จ่าย
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวด
สํ าหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุ ด สามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริ หาร

20,906
1,841

26,625
4,789

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2,407

2,418

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย

2,050

4,550

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวด
สํ าหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุ ด
หกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริ หาร

43,129
2,395

49,291
9,471

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

4,825

4,825

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย

5,203

9,510

22

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
10

รายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ค)

เงินปันผลจ่ าย
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวด
สํ าหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุ ด สามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด

63,193

56,838

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

10,014

9,006

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวด
สํ าหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุ ด
หกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

125,150

113,676

19,831

18,012
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
10

รายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ง)

ยอดค้ างชําระทีเ่ กิดจากการขายและซื้อบริการ

บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด
ลูกหนี้ค่าเช่า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
11

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

96
403
7,427
7,235

98
19
4,571
8,223

810

829

130,000
103

270,000
211

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
11.1 การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม
กองทุนรวมฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ท่ีไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนรวมฯ จะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

24

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
11

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่อ)
11.1 การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่อ)
ในการนําเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กองทุนรวมฯจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูล
ที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1: ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2: ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมู ลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมู ลที่ ค าํ นวณมาจากราคา) สํ าหรั บ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับ 3: ข้อมู ลสําหรั บ สิ นทรั พย์ห รื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้มาจากข้อมู ลที่ สามารถสั งเกตได้จากตลาด
(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
ตารางต่ อไปนี้ แสดงสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น ทางการเงิ นที่ ว ดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรม ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ นายน
พ.ศ. 2560
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2
พันบาท
พันบาท
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม

85,000
85,000

169,365
169,365

ข้ อมูลระดับที่ 3
พันบาท

รวม
พันบาท

7,001,000
7,001,000

7,001,000
254,365
7,255,365

ตารางต่ อไปนี้ แสดงสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ ว ดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2
พันบาท
พันบาท
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม

120,000
120,000

204,798
204,798

ข้ อมูลระดับที่ 3
พันบาท

รวม
พันบาท

6,991,000
6,991,000

6,991,000
324,798
7,315,798

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
25

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
11

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่อ)
11.2 เทคนิคการประเมินมูลค่ าสํ าหรับการวัดมูลค่ ายุติธรรมระดับที่ 1
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์ ซึ่ งมู ลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1 ได้แก่ เงินฝากประจํา ซึ่ งวัดมู ลค่ายุติธรรมโดยใช้
อัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปัจจุบนั
กองทุนรวมฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด
11.3 เทคนิคการประเมินมูลค่ าสํ าหรับการวัดมูลค่ ายุติธรรมระดับที่ 2
เงิ นลงทุ น ในหลักทรั พ ย์ ซึ่ งมู ลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ ที่ 2 ได้แก่ ตัว๋ เงิ น คลัง และพัน ธบัต รธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งวัด มู ล ค่ ายุติ ธ รรมโดยอัต ราผลตอบแทนที่ ป ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กองทุนรวมฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด
11.4 เทคนิคการประเมินมูลค่ าสํ าหรับการวัดมูลค่ ายุติธรรมระดับที่ 3
บริ ษทั จัดการฯได้จดั ให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าอิสระ
(“ผู ้ป ระเมิ น อิ ส ระ”) โดยผู ้ป ระเมิ น อิ ส ระเป็ นผู ้ที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และเป็ น
ผูม้ ีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทเดียวกันและอยูใ่ นทําเลที่ต้ งั เดียวกับหรื อ
ใกล้เคียงกับอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้รับการประเมินมูลค่าดังกล่าว ผูป้ ระเมินอิสระได้รายงานโดยตรงต่อบริ ษทั
จัดการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน บริ ษทั จัดการฯและผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
จัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าที่ จดั ทําโดยผูป้ ระเมิ นอิสระ บริ ษทั จัดการฯสอบทานกระบวนการ
และผลการประเมินมูลค่าในแต่ละงวดบัญชีซ่ ึ งสอดคล้องกับวันที่รายงานของกองทุนรวมฯ
การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุ นในอสังหาริ มทรัพย์ประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นอิสระ คํานวณตามวิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่ งประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่า
ในปั จจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สุ ทธิ จากกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ
ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นเนื่ องจากอสังหาริ มทรัพย์ อัตราคิดลดที่ ใช้สะท้อนถึงการประเมิ นสภาวะตลาดปั จจุบนั
ในเรื่ อ งมู ล ค่ าของเงิ น และปั จ จัย ความเสี่ ย งที่ เหมาะสม โดยมี อ ัต ราคิ ด ลดร้ อ ยละ 12 ต่ อ ปี การประเมิ น
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้ขอ้ มูลที่มีนยั สําคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวอยูใ่ น
ข้อมูลระดับ 3 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
กองทุนรวมฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
11

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่อ)
11.5 มูลค่ ายุตธิ รรมของสิ นทรัพ ย์และหนีส้ ิ นทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย มีดงั นี้

เงินกูย้ มื

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

130,000

270,000

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมที่อตั รา
ร้อยละ 4.50 ถึง 5.25 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 4.50 ถึง 5.25)
ราคาตามบัญ ชี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นอื่ นของกองทุ นรวมฯ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2560
และวัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2559 ที่ ไ ม่ ไ ด้แ สดงด้ว ยมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมตามที่ ป รากฏในข้อ มู ล ทางการเงิ น
มี มู ลค่าใกล้เคี ยงกับมู ลค่ายุติธรรม เนื่ องจากเป็ นรายการที่ มี ระยะเวลาครบกําหนดสั้น และมี อตั ราดอกเบี้ ย
คล้ายคลึงกับอัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปัจจุบนั
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ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
กองทุนรวมฯ ดําเนินงานในส่ วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และดําเนิ นงานในประเทศไทย
เท่านั้น ดังนั้นข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานเหมือนกับตัวเลขที่แสดงอยูใ่ นข้อมูลทางการเงิน
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