
 

 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนส าหรับ 
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและ
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิ เคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่า
จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูล 
ทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
สินสิริ  ทังสมบัติ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7352 
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

งบดุล

ณ วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม 

(ราคาทุน ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 : จาํนวน 6,835.98 ลา้นบาท 

และ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จาํนวน 6,754.34 ลา้นบาท) 5,10 7,131,134 7,132,223

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 86,144 50,261

ลูกหนีค่าเช่า - สุทธิ 41,010 48,779

ลูกหนีอนื 1,753 921

สินทรัพยอื์น 16,769 7,375

รวมสินทรัพย์ 7,276,810 7,239,559

หนสิีน

เจา้หนีอนื 28,432 30,173

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 362,882 348,088

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 28,953 36,164

หนีสินอนื 31,568 11,716

รวมหนีสิน 451,835 426,141

สินทรัพย์สุทธิ 6,824,975 6,813,418

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 6 5,633,161 5,633,161

กาํไรสะสม 6 1,191,814 1,180,257

สินทรัพยสุ์ทธิ (เท่ากบั 12.8878 บาทต่อหน่วย  ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

และเท่ากบั 12.8660 บาทต่อหน่วย ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คาํนวณ

หน่วยลงทุนทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมดจาํนวน 529,566,100 หน่วย) 6,824,975 6,813,418

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 24 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

______________________________________________

(นายวนิยั  หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พืนทเีฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน ทกีองทุนรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้

โครงการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ทีตงั 94 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์

อ. ธญับุรี ปทุมธานี

- สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้ 56,905.74 ตารางเมตร 4,990,080

- สิทธิใชพื้นทีและหาประโยชน์อาคารศูนยก์ารคา้ 48,690.21 ตารางเมตร 1,046,363

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึงสิทธิ 42,695

- ค่าใชจ่้ายปรับปรุงอาคารศูนยก์ารคา้ 417,969

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 6,497,107 6,791,000 95.23

ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ

วันครบอายุ พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์

พนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที 15/182/62 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 34,788 34,985 0.49

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที 22/182/62 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 59,570 59,866 0.84

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที 4/365/61 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 124,164 124,677 1.75

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที 23/183/62 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 75,568 75,805 1.06

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที 30/182/62 23 มกราคม พ.ศ. 2563 29,857 29,869 0.42

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที 31/182/62 30 มกราคม พ.ศ. 2563 14,930 14,932 0.21

รวมพนัธบตัร 338,877 340,134 4.77

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 338,877 340,134 4.77

รวมเงนิลงทุน 6,835,984 7,131,134 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 24 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ณ วันท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พืนทเีฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน ทกีองทุนรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้

โครงการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ทีตงั 94 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์

อ. ธญับุรี ปทุมธานี

- สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้ 56,905.74 ตารางเมตร 4,990,080

- สิทธิใชพื้นทีและหาประโยชน์อาคารศูนยก์ารคา้ 48,690.21 ตารางเมตร 1,046,363

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึงสิทธิ  42,695

- ค่าใชจ่้ายปรับปรุงอาคารศูนยก์ารคา้ 416,567

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 6,495,705 6,873,000 96.37

ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ

วันครบอายุ พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์

เงินฝากประจาํ

ธนาคารกรุงเทพ อตัราดอกเบียร้อยละ 1.50 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2562 30,000 30,000 0.42

รวมเงินฝากประจาํ 30,000 30,000 0.42

พนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที 35/182/61 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 24,852 24,943 0.35

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที 36/182/61 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 149,176 149,656 2.10

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที 2/364/61 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 14,891 14,899 0.21

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที 49/182/61 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 39,717 39,725 0.55

รวมพนัธบตัร 228,636 229,223 3.21

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 258,636 259,223 3.63

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 24 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบริการ 265,448 257,946 789,325 755,385

รายไดด้อกเบีย 1,763 1,100 4,604 3,204

รายไดอ้นื 1,727 3,132 3,531 5,013

รวมรายได้   268,938 262,178 797,460 763,602

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8, 9 2,426 2,424 7,194 7,196

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 8 449 450 1,332 1,333

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8 500 500 1,484 1,485

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์  8, 9 25,991 27,674 70,858 71,408

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 287 297 1,093 909

ค่าใชจ่้ายภาษีโรงเรือน 3,643 2,583 16,581 15,521

ค่าใชจ่้ายทางการตลาดและบริหาร 9 13,305 19,123 36,238 41,993

ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 1,774 1,807 5,265 5,361

ดอกเบียจ่าย 9 - 492 - 2,646

ภาษีเงินได้ 3 - 3 -

ค่าใชจ่้ายอนื 395 393 1,612 1,333

รวมค่าใช้จ่าย 48,773 55,743 141,660 149,185

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 220,165 206,435 655,800 614,417

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

ขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัค่าเงินลงทุน (20,141) (743) (83,345) (56,314)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (20,141) (743) (83,345) (56,314)

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 200,024 205,692 572,455 558,103

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 24 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน

สินสุดวันที 30 กนัยายน สินสุดวันที 30 กนัยายน
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2562

30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 655,800 614,417

ขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขนึจากการวดัค่าเงินลงทุน (83,345) (56,314)

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 572,455 558,103

จ่ายเงินปันผล 7 (570,343) (545,982)

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 2,112 12,121

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 6,813,418 6,815,438

การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 9,445 -

สินทรัพย์สุทธิต้นงวดปรับปรุงใหม่ 6,822,863 6,815,438

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 6,824,975 6,827,559

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 24 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด 572,455 558,103

รายการปรับกระทบการเพิมขึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน :

ดอกเบียรับ (142) (435)

ดอกเบียจ่าย 9 - 2,646

ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (4,462) (2,769)

การจ่ายปรับปรุงอาคารศูนยก์ารคา้ 5 (1,402) (1,333)

การซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (711,392) (642,407)

เงินลงทุนในหลกัทรัพยค์รบกาํหนด 635,000 700,000

ลูกหนีค่าเช่าลดลง(เพิมขึน) 7,769 (2,636)

ลูกหนีอนื(เพิมขึน)ลดลง (832) 197

สินทรัพยอื์น(เพิมขึน)ลดลง (326) 4,555

เจา้หนีอนื(ลดลง) (1,741) (6,925)

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้เพิมขึน(ลดลง) 14,794 (1,159)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย(ลดลง) (7,211) (5,500)

หนีสินอนืเพมิขึน 19,852 2,677

ขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัค่าเงินลงทุน 83,345 56,314

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 605,707 661,328

เงินสดรับจากดอกเบีย 519 523

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 606,226 661,851

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายเงินกูย้มื - (100,000)

จ่ายดอกเบีย - (2,737)

จ่ายเงินปันผล 7 (570,343) (545,982)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (570,343) (648,719)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 35,883 13,132

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 50,261 35,528

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 86,144 48,660

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 24 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

ข้อมูลและอตัราส่วนจากการเงินทสํีาคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 12.8660 12.8699 12.7862 12.6200 12.3103 12.0318

การเปลียนแปลงนโยบายบญัชี 0.0178 - - - - -

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1.2384 1.1602 1.1815 1.0844 1.0263 1.0402

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

   การวดัค่าเงินลงทุน (0.1574) (0.1064) 0.0214 0.0483 0.1530 0.1171

หัก  จ่ายเงินปันผล (1.0770) (1.0310) (1.0640) (0.9600) (0.9340) (0.9010)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทงัสิน 0.0040 0.0228 0.1389 0.1727 0.2453 0.2563

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 12.8878 12.8927 12.9251 12.7927 12.5556 12.2881

อตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อจํานวนถัวเฉลียของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสําหรับงวด (ร้อยละ) 8.39 8.19 9.35 8.91 9.50 9.51

อตัราส่วนทางการเงินทสํีาคญัและ

ข้อมูลประกอบเพมิเติมทสํีาคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 6,824,975 6,827,559 6,844,707 6,774,612 6,649,041 6,507,370

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลีย

ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 2.08 2.19 2.15 2.32 2.32 2.38

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 11.69 11.20 11.33 10.85 10.59 10.93

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขาย

เงินลงทุนระหวา่งงวดตอ่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลีย

ระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 0.94 0.58 1.03 2.02 1.94 1.84

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (พนับาท) 6,823,038 6,818,390 6,812,893 6,730,875 6,574,724 6,441,357

ข้อมูลเพมิเติม

*

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 24 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตวัสัญญาใชเ้งินและการซือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืน

หรือซือคืนและคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

8



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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1 ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ท่ีระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี  
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยไม่มีการก าหนดอายุโครงการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่
ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 
กองทุนรวมฯ บริหารงานโดย บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมี
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และบริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั เป็น
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี  34 เร่ือง “การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล” และแนวปฏิบติัทางบญัชีของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
นอกจากน้ีขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ 
งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแส
เงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั) ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบ
การเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที่ 1 เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” ส่วนหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจดัท าเป็นแบบย่อ กองทุนรวมฯ ไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูล
ทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออก
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 
ท่ีจัดท าตามกฎหมายไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี  
ท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายหรือค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 

เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติทางบัญชีเม่ือกองทุนรวมฯถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ในการจดัท างบการเงินเป็นคร้ังแรก มาตรฐานฉบบัน้ีให้ขอ้ยกเวน้
ท่ีเป็นทางเลือกจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นการเฉพาะและ
ก าหนดให้ถือปฏิบัติตามข้อยกเวน้จากขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในบางเร่ือง และ
ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพื่ออธิบายผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสด
ของกิจการจากการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใชก่้อนหนา้มาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 อา้งอิงหลกัการว่า รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือ
บริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดน้ ามาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทน
ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 

การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการส าคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 

1) ระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
2) ระบุแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 
3) ก าหนดราคาของรายการในสัญญา 
4) ปันส่วนราคาของรายการให้กบัแต่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รายไดข้ณะท่ีกิจการเสร็จส้ินการปฏิบติัตามแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบ
ท่ีมีนยัส าคญัต่อกองทุนรวมฯ  



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ  
ซ่ึงกองทุนรวมฯไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 
 
2.3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

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

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน 
   หน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที่ 19  

เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินกลุ่มน้ีกล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าและการตดั
รายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน การบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง และการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ส่งผลให้กองทุนรวมฯรับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดท่ี
กองทุนรวมฯเป็นผูเ้ช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและ
สัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กองทุนรวมฯต้องรับรู้สินทรัพย ์(สิทธิในการใช้สินทรัพยท่ี์เช่า) และ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า เวน้แต่เป็นสัญญาเช่าระยะส้ันหรือเป็นสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 
 
ผูบ้ริหารของบริษทัจดัการฯก าลงัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

 

12 

3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
บริษทัจดัการฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
 
1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า

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

ของกองทุนรวมฯ 
2) รายจ่ายในการเสนอขายคร้ังแรกและการเสนอขายคร้ังต่อ ๆ ไป (ถา้มี) ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ้่ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 
 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่า  
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสมเงินปันผล
ดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะให้มีการจ่ายในงวดส้ินปีบญัชี 
 
บริษทัจดัการฯไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลดทุน ให้เป็นไปตามมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
การจ่ายเงินปันผล 
 
ขอ้ก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นดงัน้ี 
 
1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระจ าปี 

 
2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีก าไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม

ไดโ้ดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 
 

เง่ือนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

1) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน 
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้น
ในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50  
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดังกล่าวเป็นบุคคล
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งน้ี เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศก าหนด ส่ังการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษทัจดัการฯ จะน าเงินปันผลส่วนท่ี
ไม่ไดจ้่ายดงักล่าวนั้น มาใช้เพ่ือประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการฯจะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผล
ของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใชวิ้ธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี เวน้แต่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศก าหนด ส่ังการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้ห้ความเห็นชอบ
ให้บริษทัจดัการฯ แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเร่ือง “การด าเนินการกบัเงินปันผลในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” 
มีดงัน้ี 
 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีเงินปันผลในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการฯ จะยกเงินปันผลส่วน
ดงักล่าวให้เป็นรายไดข้องแผ่นดินโดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแลว้ และ 
ในระหว่างท่ีบริษทัจดัการฯ ยงัมิไดด้ าเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการฯ จะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าว
ออกจากทรัพยสิ์นอื่นของกองทุนรวมฯ โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
 

การลดทุน 
 

1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 
(ก) กองทุนรวมฯ มีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ 
(ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไวล้ดลงจาก  

การประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 
(ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  
 

หากบริษทัจดัการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการฯ  
จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

 

2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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4 การประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบ
ต่อการน านโยบายการบัญชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบัญชีของ
กองทุนรวมฯ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบั  
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
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 ให้บริ การ  
ให้สิทธิใชพ้ื้นท่ีหรือรูปแบบอ่ืน ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 
(รวมระยะเวลา 20 ปี 1 เดือน 7 วนั) โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 
ท าสัญญาเป็นจ 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 (โดยเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีก่อให้เกิดรายไดจ้ านวน 8,276.88 ตารางเมตร) 
 
เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนเพ่ิมเติมในการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคาร 
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเน้ือท่ีประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพ้ืนท่ีบางส่วนของพ้ืนท่ีส่วนกลาง
จ านวน 47,697.94 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีผนังภายนอกอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมถึงทรัพยสิ์นอื่นใด 
ท่ีเก่ียวเน่ืองและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารส่ิงปลูกสร้างออกใช้ หรือหาประโยชน์อีก 15 ปี (ตั้งแต่ปี  
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 ล้านบาทต่อปี  
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และ 75.88 ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตามล าดบั และปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ทุกปี 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 
 
ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income approach) ผลจากการประเมินราคาท าให้
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 เท่ากบั 6,791 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 : 6,873 ลา้นบาท) และท าให้มีขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 83.40 
ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2561 : ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้น 56.33 ลา้นบาท) ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 
รายการเคล่ือนไหวของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด 6,873,000 6,965,000 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 1,402 1,333 

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ (83,402) (56,333) 

ยอดส้ินงวด 6,791,000 6,910,000 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 

 
 

การเปลี่ยนแปลงใน 

การเปลี่ยนแปลง 
ในมูลค่ายุติธรรม  
เพิม่ขึน้(ลดลง) 

 ข้อสมมติฐาน พนับาท 
   

อตัราคิดลด เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 (435,000) 
อตัราคิดลด  ลดลง ร้อยละ 1 489,000 
อตัราการเติบโตของรายไดค้่าเช่า เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 782,000 
อตัราการเติบโตของรายไดค้่าเช่า ลดลง ร้อยละ 1 (697,000) 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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6 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 
มีจ านวน 529,566,100 หน่วย โดยมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท 
 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
  ทุนรับจาก   
 จ านวนหน่วย ผู้ถือหน่วย ส่วนเกินทุน  
 ลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท 
หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนออกจ าหน่าย     
   และช าระแลว้ 529,566,100 5,295,661 337,500 5,633,161 
 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
  ทุนรับจาก   
 จ านวนหน่วย ผู้ถือหน่วย ส่วนเกินทุน  
 ลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท 
หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนออกจ าหน่าย     
   และช าระแลว้ 529,566,100 5,295,661 337,500 5,633,161 

 

รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท 
   

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 7,870,475 7,046,926 
ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 377,285 470,994 
ก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 40 40 
หกั จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนสะสม (7,067,543) (6,335,683) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี 1,180,257 1,182,277 
บวก การเปล่ียนนโยบายการบญัชี 9,445 - 
 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 655,800 823,549 
หกั ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (83,345) (93,709) 
 จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  (570,343) (731,860) 
ราคาตามบญัชีส้ินงวด/ปี 1,191,814 1,180,257 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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7 เงินปันผล 
 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อัตราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

คร้ังที ่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วันที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 0.357 189.06 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 0.358 189.58 

3 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 13 กนัยายน พ.ศ. 2562 0.362 191.70 

    570.34 

 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อัตราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

คร้ังที ่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วันที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 0.337 178.46 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  0.347 183.76 

3 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 11 กนัยายน พ.ศ. 2561 0.347 183.76 

    545.98 

 
8 ค่าใช้จ่าย 

 
บริษทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษทัจดัการฯ มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.135 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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8 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 
 
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.025 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ท่ีค  านวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเกิดจริง เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.032 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าหน่วยลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ท่ีค านวณ
โดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมฯ  
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างท่ีท าขึ้ นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู ้บริหาร
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 
1) ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้

ค่าเช่าและค่าบริการสุทธิของกองทุนรวมฯ 
2) ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการท าสัญญาเช่า

กับผูเ้ช่ารายใหม่ หรือมีการต่อสัญญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้น ๆ ในอตัรา  
0.5 - 1.5 เท่าของยอดค่าเช่ารายเดือน และร้อยละ 4 ของยอดค่าเช่ารายวนั ซ่ึงอตัราน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทและ 
อายขุองสัญญาเช่า 

3) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ซ่ึงค านวณ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 

4) ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธิ
จากอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงหมายถึงรายไดท้ั้งหมดท่ีกองทุนรวมฯ ไดรั้บจากอสังหาริมทรัพย ์หักด้วยต้นทุน 
และค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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9 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ  
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ  
กองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการท่ีเป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกนันอกจากน้ี
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมี สิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของ 
กองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกองทุนรวมฯ เป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพนัธ์ 
  

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั ผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทนุร้อยละ 33.33  
   ในกองทุนรวมและเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั บริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัจดัการกองทุน และผูถื้อหน่วย 

   ลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทนุร้อยละ 5.28 ในกองทุนรวม 
 

รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี  
 

ก) รายได้ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรับงวด ส าหรับงวด 
 สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั   
   รายไดค้่าเช่า 1,452 8,586 
 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรับงวด ส าหรับงวด 
 เก้าเดือนส้ินสุด เก้าเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั   
   รายไดค้่าเช่า 10,946 24,952 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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9 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ข) ค่าใช้จ่าย 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวด ส าหรับงวด 
 สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั   
   ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 25,991 27,674 
   ค่าใชจ้่ายทางการตลาดและบริหาร 1,863 363 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,426 2,424 
   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   
   ดอกเบ้ียจ่าย - 492 
 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวด ส าหรับงวด 
 เก้าเดือนส้ินสุด เก้าเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั   
   ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 70,858 71,408 
   ค่าใชจ้่ายทางการตลาดและบริหาร 5,321 1,268 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,194 7,196 
   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   
   ดอกเบ้ียจ่าย - 2,646 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

 

21 

9 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ค) เงินปันผลจ่าย 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวด ส าหรับงวด 
 สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั 63,899 61,251 
   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 10,125 9,706 
 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวด ส าหรับงวด 
 เก้าเดือนส้ินสุด เก้าเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั 190,108 181,988 
   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 30,124 28,838 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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9 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) ยอดค้างช าระที่เกิดจากการขายและซ้ือบริการ 

 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั รังสิตพลาซ่า จ ากดั   
   ลูกหน้ีค่าเช่า 171 5 
   ลูกหน้ีอ่ืน 349 517 
   เจา้หน้ีอ่ืน 23,994 18,373 
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 8,174 9,028 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั   
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 960 836 

 
10 มูลค่ายุติธรรม 

 
10.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯ จะใชวิ้ธีราคาทุนหรือวิธีรายได้
ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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10 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

10.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กองทุนรวมฯจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูล 
ท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

ขอ้มูลระดบั 1 : ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

ขอ้มูลระดบั 2 : ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบั 3 : ข้อมูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด 
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

 ข้อมูลระดับท่ี 1  ข้อมูลระดับท่ี 2  ข้อมูลระดับท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 6,791,000 6,791,000 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 340,134 - 340,134 

รวม - 340,134 6,791,000 7,131,134 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

 ข้อมูลระดับท่ี 1  ข้อมูลระดับท่ี 2  ข้อมูลระดับท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 6,873,000 6,873,000 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 30,000 229,223 - 259,223 

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

ไม่มีรายการโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมในระหว่างงวด 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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10 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

10.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 1 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ เงินฝากประจ า ซ่ึงวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
อตัราดอกเบ้ีย ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 
 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด 
 

10.3 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 2 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงวดัมูลค่า
ยติุธรรมโดยอตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด 
 

10.4 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 3 
 

บริษทัจดัการฯไดจ้ดัให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยผูเ้ช่ียวชาญการประเมินมูลค่า
อิสระ (“ผูป้ระเมินอิสระ”) โดยผูป้ระเมินอิสระเป็นผูท่ี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็น  
ผูมี้ประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทเดียวกันและอยู่ในท าเลท่ีตั้งเดียวกบัหรือ
ใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับการประเมินมูลค่าดังกล่าว ผูป้ระเมินอิสระได้รายงานโดยตรงต่อ  
บริษทัจดัการฯ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงิน บริษทัจดัการฯ จดัให้มีการสอบทานการประเมิน
มูลค่าท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินอิสระ บริษทัจดัการฯ สอบทานกระบวนการและผลการประเมินมูลค่าในแต่ละ
งวดบญัชีซ่ึงสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรายงานของกองทุนรวมฯ 
 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ค านวณตาม  
วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income approach) ซ่ึงประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่า
ในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใตเ้ง่ือนไขของตลาดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ 
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย ์อตัราคิดลดท่ีใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบัน 
ในเร่ืองมูลค่าของเงินและปัจจัยความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยมีอัตราคิดลดร้อยละ 11 ต่อปี การประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้ข้อมูลท่ีมีนัยส าคญัท่ีไม่สามารถสังเกตได ้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว  
อยูใ่นขอ้มูลระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด 
 

11 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านั้น ดงันั้นขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานเหมือนกบัตวัเลขท่ีแสดงอยูใ่นขอ้มูลทางการเงิน 

 


	AUDITOR_REPORT
	finan
	NOTES

