
 

 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  
ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดง
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนฯ เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน 
ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ี 
มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ือง 
ท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

 
 
 
 
 
 

สินสิริ  ทงัสมบัต ิ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7352 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

งบดุล

ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม 

(ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 6,794.18 ลา้นบาท 
และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน 6,754.34 ลา้นบาท) 6, 11 7,119,599 7,132,223

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,204 50,261
ลูกหน้ีค่าเช่า - สุทธิ 62,257 48,779
ลูกหน้ีอ่ืน 517 921
สินทรัพยอ่ื์น 19,388 7,375

รวมสินทรัพย์ 7,245,965 7,239,559

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืน 20,302 30,173
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 358,031 348,088
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 42,928 36,164
หน้ีสินอ่ืน 20,744 11,716

รวมหนีสิ้น 442,005 426,141

สินทรัพย์สุทธิ 6,803,960 6,813,418

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 7 5,633,161 5,633,161
ก าไรสะสม 7 1,170,799 1,180,257

สินทรัพยสุ์ทธิ (เท่ากบั 12.8481 บาทต่อหน่วย  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
และเท่ากบั 12.8660 บาทต่อหน่วย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ค านวณ
หน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมดจ านวน 529,566,100 หน่วย) 6,803,960 6,813,418

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

______________________________________________
(นายวินยั  หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พื้นที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้
โครงการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ท่ีตั้ง 94 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์

อ. ธญับุรี ปทุมธานี
- สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้ 56,905.74 ตารางเมตร 4,990,080
- สิทธิใชพ้ื้นท่ีและหาประโยชน์อาคารศูนยก์ารคา้ 48,690.21 ตารางเมตร 1,046,363
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 42,695
- ค่าใชจ่้ายปรับปรุงอาคารศูนยก์ารคา้ 417,168

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 6,496,306 6,821,000 95.81

ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
วันครบอายุ พนับาท พนับาท มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พนัธบตัร
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 48/182/61 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 24,847 24,933 0.35
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 2/364/61 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 119,293 119,634 1.68
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 49/182/61 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 39,717 39,885 0.56
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 3/364/61 5 กนัยายน พ.ศ. 2562 99,142 99,258 1.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 10/182/62 5 กนัยายน พ.ศ. 2562 14,873 14,889 0.21

รวมพนัธบตัร 297,872 298,599 4.19

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 297,872 298,599 4.19

รวมเงินลงทุน 6,794,178 7,119,599 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายตุธิรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ทีก่องทุนรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท มูลค่ายตุธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
สิทธิการเช่าอาคารศนูยก์ารคา้
โครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ท่ีตั้ง 94 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์

อ. ธญับรีุ ปทมุธานี
- สิทธิการเช่าอาคารศนูยก์ารคา้ 56,905.74 ตารางเมตร 4,990,080
- สิทธิใชพ้ื้นท่ีและหาประโยชนอ์าคารศนูยก์ารคา้ 48,690.21 ตารางเมตร 1,046,363
- คา่ใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ  42,695
- คา่ใชจ่้ายปรับปรุงอาคารศนูยก์ารคา้ 416,567

รวมเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 6,495,705 6,873,000 96.37

ราคาทุน ราคายตุธิรรม ร้อยละของ
วนัครบอายุ พนับาท พนับาท มูลค่ายตุธิรรม

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์

เงินฝากประจ า
ธนาคารกรุงเทพ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2562 30,000 30,000 0.42

รวมเงินฝากประจ า 30,000 30,000 0.42

พนัธบตัร
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 35/182/61 28 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 24,852 24,943 0.35
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 36/182/61 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 149,176 149,656 2.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 2/364/61 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 14,891 14,899 0.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 49/182/61 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 39,717 39,725 0.55

รวมพนัธบตัร 228,636 229,223 3.21

รวมเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 258,636 259,223 3.63

รวมเงนิลงทุน 6,754,341 7,132,223 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
งบก าไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบริการ 261,177 246,889
รายไดด้อกเบ้ีย 1,259 1,006
รายไดอ่ื้น 896 769

รวมรายได้   263,332 248,664

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 10 2,373 2,374
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9 439 440
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 489 490
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 9, 10 20,583 22,244
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 294 284
ค่าใชจ่้ายภาษีโรงเรือน 6,469 6,469
ค่าใชจ่้ายทางการตลาดและบริหาร 7,714 8,833
ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 1,736 1,767
ดอกเบ้ียจ่าย 10 - 1,160
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 429 458

รวมค่าใช้จ่าย 40,526 44,519

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 222,806 204,145

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (52,654) (33,347)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (52,654) (33,347)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 170,152 170,798

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 222,806 204,145
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (52,654) (33,347)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 170,152 170,798
จ่ายเงินปันผล 8 (189,055) (178,464)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (18,903) (7,666)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 6,813,418 6,815,438
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 9,445 -

สินทรัพย์สุทธิต้นงวดปรับปรุงใหม่ 6,822,863 -

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 6,803,960 6,807,772

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานส าหรับงวด 170,152 170,798
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน :
ดอกเบ้ียรับ (66) (142)
ดอกเบ้ียจ่าย 10 - 1,160
ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,193) (864)
การจ่ายปรับปรุงอาคารศูนยก์ารคา้ 6 (601) (407)
การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (263,236) (164,393)
การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 225,000 170,000
ลูกหน้ีคา่เช่า(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (13,478) 4,837
ลูกหน้ีอ่ืนลดลง 404 397
สินทรัพยอ่ื์น(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (2,952) 283
เจา้หน้ีอ่ืนลดลง (9,871) (5,936)
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 9,943 (6,401)
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 6,764 8,985
หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 9,028 3,374
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัคา่เงินลงทุน 52,654 33,347

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 182,548 215,038
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 450 450

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 182,998 215,488

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายเงินกูย้มื - (15,000)
จ่ายดอกเบ้ีย - (1,184)
จ่ายเงินปันผล 8 (189,055) (178,464)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (189,055) (194,648)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (6,057) 20,840
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 50,261 35,528

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 44,204 56,368

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหน้า 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

ข้อมูลและอตัราส่วนจากการเงนิที่ส าคัญ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 12.8660 12.8699 12.7862 12.6200 12.3103 12.0318
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 0.0178 - - - - -

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.4207 0.3854 0.3970 0.3560 0.3506 0.3395

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึน
     จากการวดัค่าเงินลงทุน (0.0994) (0.0630) 0.0060 0.0338 0.0576 0.0585

หกั  จ่ายเงินปันผล (0.3570) (0.3370) (0.3510) (0.3220) (0.3100) (0.2890)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน (0.0357) (0.0146) 0.0520 0.0678 0.0982 0.1090

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 12.8481 12.8553 12.8382 12.6878 12.4085 12.1408

อตัราส่วนของการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ) 2.49 2.50 3.14 3.08 3.30 3.29

อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและ

ข้อมูลประกอบเพิม่เติมที่ส าคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 6,803,960 6,807,772 6,798,677 6,719,029 6,571,122 6,429,379
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.59 0.65 0.69 0.76 0.82 0.84

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 3.86 3.64 3.79 3.57 3.66 3.65

อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการซ้ือขาย
เงินลงทุนระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
ระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 0.29 0.18 0.54 0.05 0.75 1.08

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 6,825,329 6,823,823 6,788,039 6,702,079 6,546,024 6,401,727

ข้อมูลเพิม่เติม

*

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 26 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืนหรือซ้ือคืนและ
ค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ท่ีระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี  
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่
ไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 
กองทุนรวมฯ บริหารงานโดย บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมี
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และบริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั เป็น
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี  34 เร่ือง “การรายงาน 
ทางการเงินระหวา่งกาล” นอกจากน้ีขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบ 
ท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั) ได้น าเสนอในรูปแบบ 
ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 1 เร่ือง  
“การน าเสนองบการเงิน” ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจดัท าเป็นแบบยอ่ กองทุนรวมฯ 
ได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 
ท่ีจัดท าตามกฎหมายไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.1 เกณฑ์ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 
ท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เ ร่ิมต้นในหรือหลังวันที ่ 
1 มกราคม 2562 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติทางบัญชีเม่ือกองทุนรวมฯถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ในการจดัท างบการเงินเป็นคร้ังแรก มาตรฐานฉบบัน้ีใหข้อ้ยกเวน้
ท่ีเป็นทางเลือกจากการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นการเฉพาะและ
ก าหนดให้ถือปฏิบัติตามขอ้ยกเวน้จากขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในบางเร่ือง และ
ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ืออธิบายผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสด
ของกิจการจากการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใชก่้อนหน้ามาใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  40 ได้ปรับปรุงเพ่ืออธิบายให้ชัดเจนว่าการโอนจาก หรือโอนมาเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะท าไดก็้ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งตอ้งมี
หลักฐานการ เป ล่ียนแปลงการใช้งานสนับสนุน  โดยการ เป ล่ียนแปลงการใช้งานจะ เกิด ข้ึน 
เม่ืออสังหาริมทรัพย์นั้ นเข้านิยามหรือส้ินสุดการเป็นไปตามนิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
การเปล่ียนแปลงความตั้งใจของฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้หลกัฐานเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการ
เปล่ียนแปลงการใชง้าน 
 
ผูบ้ริหารของบริษัทจัดการฯได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มี
ผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อกองทุนรวมฯ  



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มผีลบังคับใช้วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ  
ซ่ึงกองทุนรวมฯไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัตติก่ิอนวนับังคบัใช้ 
 
2.3.1 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 16  

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน 
   หน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 19  

เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินกลุ่มน้ีกล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าและการตดั
รายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน การบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง และการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ส่งผลให้กองทุนรวมฯรับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้ งหมดท่ี
กองทุนรวมฯเป็นผูเ้ช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและ
สัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กองทุนรวมฯตอ้งรับรู้สินทรัพย ์(สิทธิในการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า) และ
หน้ีสินตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสั้นหรือเป็นสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 
 
ผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯก าลงัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
 

กองทุนรวมฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มาถือปฏิบติัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็น
รายการปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ กองทุนรวมฯไดใ้ช้
วธีิปฏิบติัท่ีผ่อนปรนส าหรับสญัญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้และสัญญาท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใตม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 15 
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบติัทางบญัชีของกองทุนรวมฯ
ท่ีเป็นสาระส าคญัในเร่ือง การบญัชีส าหรับตน้ทุนการท าใหเ้สร็จส้ินตามสญัญา 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการปรับปรุงของรายการในงบการเงินแต่ละรายการ 
 

งบดุล 

ณ วนัที ่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ณ วนัที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2562 

ตามทีร่ายงานไว้เดมิ รายการปรับปรุง ตามทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 
พนับาท พนับาท พนับาท 

    

สินทรัพยอ่ื์น 7,375 9,445 16,820 
ก าไรสะสม 1,180,257 9,445 1,189,702 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงจ านวนเงินของแต่ละรายการในงบการเงินในงวดปัจจุบันจากการใช้มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินเร่ืองรายไดฉ้บบัใหม่เทียบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัรายไดฉ้บบัก่อน 
 

 ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

งบดุล 

จ านวนเงนิตามมาตรฐาน
รายได้ฉบับก่อน 

ผลกระทบจากมาตรฐาน
รายได้ฉบับใหม่ จ านวนเงนิตามทีร่ายงาน 

พนับาท พนับาท พนับาท 
    

สินทรัพยอ่ื์น 6,952 12,436 19,388 
ก าไรสะสม 1,161,354 9,445 1,170,799 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

งบก าไรขาดทุน 

จ านวนเงนิตามมาตรฐาน
รายได้ฉบับก่อน 

ผลกระทบจากมาตรฐาน
รายได้ฉบับใหม่ จ านวนเงนิตามทีร่ายงาน 

พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ค่าธรรมเนียมบริหาร    
   อสงัหาริมทรัพย ์ 23,574 (2,991) 20,583 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
การบญัชีส าหรับตน้ทุนการท าใหเ้สร็จส้ินตามสญัญา 
 
ในปี พ.ศ. 2561 กองทุนรวมฯ มีค่านายหนา้ท่ีจ่ายให้กบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือหาผูเ้ช่าจ านวน 9.44 ลา้นบาท 
ซ่ึงไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้าย โดยรายจ่ายน้ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญาท่ีท ากบัผูเ้ช่าและคาดวา่จะไดรั้บรายไดคื้น ดงันั้น
กองทุนรวมฯสามารถรับรู้ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงบดุลภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
หลงัจากการตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามรูปแบบการรับรู้รายได ้โดยแสดงเป็นรายการสินทรัพยอ่ื์น 
 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯแสดงค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้จ านวน 9.44 ลา้นบาท เป็นรายการสินทรัพยอ่ื์น 
ท าให้มีการปรับปรุงผลกระทบสุทธิในก าไรสะสมจ านวน 9.44 ลา้นบาท สินทรัพยจ์ะถูกตดัจ าหน่ายอยา่งเป็นระบบ
โดยวธีิเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่าสอดคลอ้งกบัจ านวนเงินท่ีรับรู้เป็นรายได ้
 

4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
บริษทัจดัการฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
 
1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได ้
 
ทั้งน้ี ก าไรสุทธิและก าไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นก าไรสุทธิและก าไรสะสมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีไม่รวมรายการดงัต่อไปน้ี 
 
1) ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์หลกัทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยสิ์น 

ของกองทุนรวมฯ 
2) รายจ่ายในการเสนอขายคร้ังแรกและการเสนอขายคร้ังต่อ ๆ ไป (ถา้มี) ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 
 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหว่างกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่า 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสมเงินปันผล
ดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดส้ินปีบญัชี 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 
 

บริษทัจดัการฯไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลดทุน ให้เป็นไปตามมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

การจ่ายเงินปันผล 
 

ขอ้ก าหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นดงัน้ี 
 

1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระจ าปี 

 

2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม
ไดโ้ดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

 

เง่ือนไขและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

1) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน 
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้น
ในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด หรือในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50  
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดังกล่าวเป็นบุคคล
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งน้ี เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศก าหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน โดยบริษทัจดัการฯ จะน าเงินปันผลส่วนท่ี
ไม่ไดจ่้ายดงักล่าวนั้น มาใชเ้พ่ือประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการฯจะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผล
ของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีอยูใ่นกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใชว้ิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี เวน้แต่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศก าหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้ห้ความเห็นชอบ
ให้บริษทัจดัการฯ แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเร่ือง “การด าเนินการกบัเงินปันผลในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” 
มีดงัน้ี 
 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีเงินปันผลในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการฯ จะยกเงินปันผลส่วน
ดงักล่าวให้เป็นรายไดข้องแผ่นดินโดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแลว้ และ 
ในระหวา่งท่ีบริษทัจดัการฯ ยงัมิไดด้ าเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการฯ จะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าว
ออกจากทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวมฯ โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
 
การลดทุน 
 
1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนรวมฯ มีการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์และ/หรือ 
(ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไวล้ดลงจาก 

การประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 
(ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  
 
หากบริษทัจดัการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการฯ  
จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

 
2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
 

5 การประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบ
ต่อการน านโยบายการบัญชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบัญชีของ
กองทุนรวมฯ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใชเ้ช่นเดียวกบั 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
การลงทุนคร้ังแรก กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  
บางส่วนรวมเน้ือท่ีประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพ้ืนท่ีบางส่วนของพ้ืนท่ีส่วนกลางจ านวน 
48,190.51 ตารางเมตร (โดยเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีก่อให้เกิดรายไดจ้ านวน 7,583 ตารางเมตร) และพ้ืนท่ีผนงัภายนอก
อาคารของโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออกหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่า ให้บริการ  
ให้สิทธิใชพ้ื้นท่ีหรือรูปแบบอ่ืน ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 
(รวมระยะเวลา 20 ปี 1 เดือน 7 วนั) โดยกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 
ท าสญัญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 4,536.44 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ได้จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์ปัจจุบันจาก 
การลงทุนคร้ังแรก รวมเน้ือท่ีประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพ้ืนท่ีบางส่วนของพ้ืนท่ีส่วนกลาง
จ านวน 47,697.94 ตารางเมตร (โดยเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีก่อใหเ้กิดรายไดจ้ านวน 8,276.88 ตารางเมตร) 
 
เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนเพ่ิมเติมในการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคาร 
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเน้ือท่ีประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพ้ืนท่ีบางส่วนของพ้ืนท่ีส่วนกลาง
จ านวน 47,697.94 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีผนังภายนอกอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมถึงทรัพยสิ์นอ่ืนใด 
ท่ีเก่ียวเน่ืองและจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชน์ของอาคารส่ิงปลูกสร้างออกใช้ หรือหาประโยชน์อีก 15 ปี (ตั้ งแต่ปี  
พ.ศ. 2570 ถึงปี พ.ศ. 2584) และการเพ่ิมพ้ืนท่ีสิทธิการเช่าอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเน้ือท่ีประมาณ 
3,840.08 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพ้ืนท่ีบางส่วนของพ้ืนท่ีส่วนกลางจ านวน 992.27 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา
ประมาณ 29 ปี ส้ินสุดปี พ.ศ. 2584 ดว้ยมูลค่าการลงทุนเพ่ิมเติมรวมทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท ซ่ึงช าระเม่ือวนัท่ีลงนาม
ในสัญญา เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 ถึงปี พ.ศ. 2584 กองทุนรวมฯ ตกลงจะช าระ 
ค่าเช่าพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ และค่าตอบแทนสิทธิในการน าพ้ืนท่ีออกหาประโยชน์ จ านวน 430.00 ล้านบาทต่อปี  
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และ 75.88 ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตามล าดบั และปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ทุกปี 
 
ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุน  
ในอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ผลจากการประเมินราคาท าให้
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เท่ากบั 6,821 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 : 6,873 ล้านบาท) และท าให้มีขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวน  
52.60 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึน 33.41 ล้านบาท) ซ่ึงได้บันทึกไวใ้นงบก าไร
ขาดทุน 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 31 มนีาคม 31 มนีาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด 6,873,000 6,965,000 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 601 407 
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน   

   ในอสงัหาริมทรัพย ์ (52,601) (33,407) 

ยอดส้ินงวด 6,821,000 6,932,000 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 

 
 

การเปลีย่นแปลงใน 

การเปลีย่นแปลง 
ในมูลค่ายุตธิรรม  
เพิม่ขึน้(ลดลง) 

 ข้อสมมตฐิาน พนับาท 
   

อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 (441,000) 
อตัราคิดลด ลดลง ร้อยละ 1 498,000 
อตัราการเติบโตของรายไดค้่าเช่า เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 746,000 
อตัราการเติบโตของรายไดค้่าเช่า ลดลง ร้อยละ 1 (664,000) 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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7 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและ 
ช าระแลว้มีจ านวน 529,566,100 หน่วย โดยมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
  ทุนรับจาก   
 จ านวนหน่วย ผู้ถือหน่วย ส่วนเกนิทุน  
 ลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท 
หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนออกจ าหน่าย     

   และช าระแลว้ 529,566,100 5,295,661 337,500 5,633,161 
 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
  ทุนรับจาก   
 จ านวนหน่วย ผู้ถือหน่วย ส่วนเกนิทุน  
 ลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท 
หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนออกจ าหน่าย     

   และช าระแลว้ 529,566,100 5,295,661 337,500 5,633,161 
 

รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 7,870,475 7,046,926 

ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 377,285 470,994 

ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 40 40 

หกั จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนสะสม (7,067,543) (6,335,683) 

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี 1,180,257 1,182,277 

บวก การเปล่ียนนโยบายการบญัชี 9,445 - 

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 222,806 823,549 

หกั ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (52,654) (93,709) 

 จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  (189,055) (731,860) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด/ปี 1,170,799 1,180,257 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิปันผล 
 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที ่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัทีจ่่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 0.357 189.06 

    189.06 

 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที ่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัทีจ่่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 0.337 178.46 

    178.46 

 
9 ค่าใช้จ่าย 

 
บริษทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษทัจดัการฯ มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.135 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 
 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.025 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ท่ีค  านวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้ งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเกิดจริง เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.032 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าหน่วยลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ท่ีค  านวณ
โดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมฯ  
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างท่ีท าข้ึนระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู ้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 
1) ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้

ค่าเช่าและค่าบริการสุทธิของกองทุนรวมฯ 
2) ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการท าสัญญาเช่า

กับผูเ้ช่ารายใหม่ หรือมีการต่อสัญญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้ น ๆ ในอตัรา  
0.5 - 1.5 เท่าของยอดค่าเช่ารายเดือน และร้อยละ 4 ของยอดค่าเช่ารายวนั ซ่ึงอตัราน้ีข้ึนอยู่กบัประเภทและ 
อายขุองสญัญาเช่า 

3) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ซ่ึงค านวณ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 

4) ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธิ
จากอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงหมายถึงรายไดท้ั้ งหมดท่ีกองทุนรวมฯ ไดรั้บจากอสังหาริมทรัพย ์หักด้วยตน้ทุน 
และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย ์



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ 
กองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น กิจการยอ่ย และกิจการท่ีเป็นกิจการยอ่ยในเครือเดียวกนันอกจากน้ี
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของ 
กองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกองทุนรวมฯ เป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
  

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33  
   ในกองทุนรวมและเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัจดัการกองทุน และผูถื้อหน่วย 

   ลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 5.28 ในกองทุนรวม 
 

รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี  
 

ก) รายได้ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวด ส าหรับงวด 
 สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีาคม วนัที ่31 มนีาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั   
   รายไดค้่าเช่า 6,987 8,045 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ข) ค่าใช้จ่าย 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวด ส าหรับงวด 
 สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีาคม วนัที ่31 มนีาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั   
   ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 20,583 22,244 
   ค่าใชจ่้ายทางการตลาดและบริหาร 1,383 587 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,373 2,374 
   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   
   ดอกเบ้ียจ่าย - 1,160 

 
ค) เงนิปันผลจ่าย 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวด ส าหรับงวด 
 สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีาคม วนัที ่31 มนีาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั 63,016 59,486 
   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 9,985 9,426 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั   
   ลูกหน้ีค่าเช่า 794 5 
   ลูกหน้ีอ่ืน 112 517 
   เจา้หน้ีอ่ืน 15,583 18,373 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,334 9,028 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั   
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 835 836 

 
11 มูลค่ายุตธิรรม 

 
11.1 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯ จะใชว้ธีิราคาทุนหรือวธีิรายได้
ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
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11 มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

11.1 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กองทุนรวมฯจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูล 
ท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

ขอ้มูลระดบั 1 : ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

ขอ้มูลระดบั 2 : ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบั 3 : ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด 
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2  ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - - 6,821,000 6,821,000 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 298,599 - 298,599 

รวม - 298,599 6,821,000 7,119,599 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

 ข้อมูลระดบัที ่1  ข้อมูลระดบัที ่2  ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - - 6,873,000 6,873,000 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 30,000 229,223 - 259,223 

รวม 30,000 229,223 6,873,000 7,132,223 
 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 
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11 มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

11.2 เทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่1 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ เงินฝากประจ า ซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใช้
อตัราดอกเบ้ีย ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 
 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 
 

11.3 เทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่2 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงวดัมูลค่า
ยติุธรรมโดยอตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 
 

11.4 เทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 
 

บริษทัจดัการฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยผูเ้ช่ียวชาญการประเมินมูลค่า
อิสระ (“ผูป้ระเมินอิสระ”) โดยผูป้ระเมินอิสระเป็นผูท่ี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็น 
ผูมี้ประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทเดียวกนัและอยูใ่นท าเลท่ีตั้งเดียวกบัหรือ
ใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับการประเมินมูลค่าดังกล่าว ผูป้ระเมินอิสระได้รายงานโดยตรงต่อ 
บริษทัจดัการฯ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงิน บริษทัจดัการฯ จดัใหมี้การสอบทานการประเมิน
มูลค่าท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินอิสระ บริษทัจดัการฯ สอบทานกระบวนการและผลการประเมินมูลค่าในแต่ละ
งวดบญัชีซ่ึงสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรายงานของกองทุนรวมฯ 
 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ค านวณตาม 
วธีิพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ซ่ึงประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่า
ในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใตเ้ง่ือนไขของตลาดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ 
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย ์อตัราคิดลดท่ีใชส้ะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบัน  
ในเร่ืองมูลค่าของเงินและปัจจัยความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยมีอัตราคิดลดร้อยละ 11 ต่อปี การประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใชข้อ้มูลท่ีมีนัยส าคญัท่ีไม่สามารถสังเกตได ้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว 
อยูใ่นขอ้มูลระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 
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12 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านั้น ดงันั้นขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานเหมือนกบัตวัเลขท่ีแสดงอยูใ่นขอ้มูลทางการเงิน 
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