
รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ฟิวเจอร์พารค์ (“กองทุนรวมฯ”) แสดงฐานะการเงนิ
ของกองทุนรวมฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของกองทุนรวมฯประกอบดว้ย 
• งบดุล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
• ขอ้มลูทางการเงนิและอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ เป็นอิสระ 
จากกองทุนรวมฯ ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  
งบการเงินที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ  
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้ 
รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงนิส าหรบัปีปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ เป็นเรื่องส าคญั  
ในการตรวจสอบและได้น าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้ 
 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์  

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่  4 เรื่อง 
ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิานและการใช้
ดุลยพนิิจ และขอ้ที ่6 เรื่อง เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
ของกองทุนรวมฯ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจ านวน 
6,776 ล้านบาท ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมูลค่า
เงินลงทุนจ านวน 99 ล้านบาท ที่แสดงในงบก าไร
ขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรัพย ์
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ  
 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเรื่องนี้เพราะลกัษณะรายการ
ของการวดัมูลค่ารายการเงนิลงทุนในอสังหารมิทรพัย์
นัน้เป็นรายการที่ใช้ดุลยพินิจ และข้อสมมติฐานของ
บรษิัทจดัการฯในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ มลูค่าดงักล่าวค านวณตาม
วธิีพจิารณาจากรายได้ ซึ่งประมาณการจากกระแสเงนิ
สดทีค่าดว่าจะไดร้บัของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั 
และในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนั
และกระแสเงนิสดขาออกต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ดุลยพนิิจทีส่ าคญัเกีย่วขอ้งกบัขอ้สมมตฐิานไดแ้ก่ 
• อัตราการเติบโตของค่าเช่า และอัตราการให้เช่า

พืน้ที ่ 
• ประมาณการรายไดค้่าเช่า รายไดอ้ื่น และค่าใชจ้่าย 
• อตัราคดิลด 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้รหิารของบรษิทัจดัการฯ และผูป้ระเมนิ
อสิระเพื่อท าความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการวดั
มลูค่าของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์   
ข้าพเจ้าประเมิน ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ และ
ความเป็นกลางของบรษิัทผู้ประเมนิราคา และตรวจคุณสมบตัิ
ของผูป้ระเมนิราคา  
ขา้พเจา้ประเมนิข้อสมมติฐานและตรวจความถูกต้องเหมาะสม
ของขอ้มูลทีใ่ชใ้นการประมาณการมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี้ 
• ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการ

ประมาณการมูลค่า โดยประเมินข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ
กบัเอกสารประกอบรายการต่าง ๆ ดงันี้ 
- อัตราการเติบโตของค่าเช่า และอัตราการให้เช่าพื้นที่  
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ซึ่งอัตราดังกล่าวอยู่
ในช่วงทีย่อมรบัได ้
- กระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รบัในอนาคตจากสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรพัย์ ซึ่งประมาณการจากรายได้ค่าเช่าและ
รายไดอ้ื่น ค่าใชจ้่าย ตลอดระยะเวลาของสทิธกิารเช่า 
- อตัราคดิลด ซึ่งสามารถเทยีบเคยีงกบัสภาวะตลาดปัจจุบนั 
ซึง่อตัราดงักล่าวอยู่ในช่วงทีย่อมรบัได ้

• ขา้พเจา้ทดสอบการค านวณมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ โดยอา้งองิจากประมาณการกระแสเงนิสด
ทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราทีส่ะทอ้นถงึการ
ประเมินสภาวะตลาดปัจจุบัน เพื่อตรวจความถูกต้องของ
ขอ้มลูการบนัทกึรายการบญัช ี

• ข้าพเจ้าพิจารณาปัจจยัที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวและความเป็นไปไดข้องรายการดงักล่าว  

จากวธิกีารปฏบิตัิงานดงักล่าวขา้งต้น ขา้พเจา้เห็นว่าดุลยพนิิจ
ของผู้บรหิารของบรษิัทจดัการฯ และข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เหมาะสม
เป็นไปตามขอบเขตทีร่บัไดข้องประมาณการอย่างสมเหตุสมผล 



ข้อมูลอ่ืน  
 

บรษิทัจดัการฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้
ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบับรษิทัจดัการฯ 
 
ความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการฯ ต่องบการเงิน  
 

บรษิัทจดัการฯ มหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่บรษิัทจดัการฯ พิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิ บรษิทัจดัการฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบั 
การด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่บรษิทัจดัการฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนรวมฯ หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
บรษิทัจดัการฯ มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุนรวมฯ 
 



ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่  
ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ 
หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ  ไม่ว่า 

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจาก  
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด  
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิ
หรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ  
การควบคุมภายในของกองทุนรวมฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่บรษิัทจดัการฯใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ 
การทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยบรษิทัจดัการฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของบรษิัทจดัการฯ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกองทุนรวมฯใน 
การด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ ยวขอ้ง หรอื 
ถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนรวมฯตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 



ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่บรษิทัจดัการฯ ว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับบริษัทจัดการฯเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล  
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการที่ขา้พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิ 
ในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบญัชี
เว้นแต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ขา้พเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
สินสิริ  ทงัสมบติั 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7352 
กรุงเทพมหานคร 
13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 



 

  

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
 
งบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบดลุ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท
สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม 
(ราคาทุนในปี พ.ศ. 2562 : จ านวน 6,866.65 ลา้นบาท 

และ พ.ศ. 2561 : จ านวน 6,754.34 ลา้นบาท) 6, 13 7,145,442,054 7,132,223,062
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 65,213,067 50,260,685
ลกูหนี้ค่าเช่า - สุทธิ 41,547,816 48,778,804
ลกูหนี้อืน่ 852,594 921,433
สนิทรพัยอ์ืน่ 22,991,115 7,375,210

รวมสินทรพัย์ 7,276,046,646 7,239,559,194

หน้ีสิน

เจา้หนี้อืน่ 21,028,208 30,172,635
เงนิมดัจ ารบัจากลกูคา้ 363,077,652 348,088,352
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,920,316 36,164,441
หนี้สนิอืน่ 27,629,616 11,715,564

รวมหน้ีสิน 446,655,792 426,140,992

สินทรพัยส์ุทธิ 6,829,390,854 6,813,418,202

สินทรพัยส์ุทธิประกอบด้วย

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 8 5,633,161,000 5,633,161,000
ก าไรสะสม 8 1,196,229,854 1,180,257,202
สนิทรพัยส์ุทธ ิ(เท่ากบั 12.8962 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2562

และเท่ากบั 12.8660 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2561 ค านวณจาก
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดจ านวน 529,566,100 หน่วย) 6,829,390,854 6,813,418,202

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

______________________________________________

กรรมการผูจ้ดัการ
(นายวนิยั  หริณัยภ์ญิโญภาศ)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พืน้ท่ีเฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายติุธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่ายติุธรรม

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ6)

สทิธกิารเชา่อาคารศนูยก์ารคา้
โครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ
ทีต่ ัง้ 94 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี
- สทิธกิารเชา่อาคารศนูยก์ารคา้ 56,822.26 ตารางเมตร 4,990,080,000
- สทิธใิชพ้ืน้ทีแ่ละหาประโยชน์อาคารศนูยก์ารคา้ 48,791.00 ตารางเมตร 1,046,363,000
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 42,695,493
- ค่าใชจ่้ายปรบัปรงุอาคารศนูยก์ารคา้ 418,799,698

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 6,497,938,191 6,776,000,000 94.83

ราคาทุน ราคายติุธรรม ร้อยละของ
วนัครบอายุ บาท บาท มลูค่ายติุธรรม

เงินลงทุนในหลกัทรพัย์

พนัธบตัร
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที ่29/182/62 16 มกราคม พ.ศ. 2563 23,906,451 23,986,077 0.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที ่42/91/62 16 มกราคม พ.ศ. 2563 49,826,087 49,971,044 0.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที ่30/182/62 23 มกราคม พ.ศ. 2563 29,857,079 29,974,116 0.42
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที ่31/182/62 30 มกราคม พ.ศ. 2563 55,750,245 55,936,447 0.78
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที ่36/182/62 5 มนีาคม พ.ศ. 2563 199,399,108 199,594,407 2.79
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที ่49/90/62 5 มนีาคม พ.ศ. 2563 9,973,719 9,979,963 0.14

รวมพนัธบตัร 368,712,689 369,442,054 5.17

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 368,712,689 369,442,054 5.17

รวมเงินลงทุน 6,866,650,880 7,145,442,054 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

พ.ศ. 2562
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พื้นท่ีเฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหตุ 6)

สทิธกิารเช่าอาคารศนูยก์ารคา้

โครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ

ทีต่ ัง้ 94 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี

- สทิธกิารเช่าอาคารศนูยก์ารคา้ 56,905.74 ตารางเมตร 4,990,080,000

- สทิธใิชพ้ืน้ทีแ่ละหาประโยชน์อาคารศนูยก์ารคา้ 48,690.21 ตารางเมตร 1,046,363,000

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 42,695,493

- ค่าใชจ่้ายปรบัปรุงอาคารศนูยก์ารคา้ 416,566,706

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 6,495,705,199 6,873,000,000 96.37

ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ

วนัครบอายุ บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลกัทรพัย์

เงนิฝากประจ า

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

รวมเงนิฝากประจ า 30,000,000 30,000,000 0.42

พนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที ่35/182/61 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 24,851,592 24,942,524 0.35
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที ่36/182/61 7 มนีาคม พ.ศ. 2562 149,175,665 149,656,201 2.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที ่2/364/61 6 มถุินายน พ.ศ. 2562 14,890,941 14,899,386 0.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที ่49/182/61 6 มถุินายน พ.ศ. 2562 39,717,358 39,724,951 0.55

รวมพนัธบตัร 228,635,556 229,223,062 3.21

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 258,635,556 259,223,062 3.63

รวมเงินลงทุน 6,754,340,755 7,132,223,062 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

พ.ศ. 2561
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 1,052,681,773 1,017,143,814

รายไดด้อกเบี้ย 6,143,099 4,325,006

รายไดอ้ืน่ 3,884,003 5,837,189

รวมรายได้   1,062,708,875 1,027,306,009

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10, 11 9,622,505 9,626,695

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 10 1,781,945 1,782,721

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 10 1,983,710 1,985,772

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 10, 11 94,004,234 95,344,944

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 1,381,030 1,205,546

ค่าใชจ่้ายภาษโีรงเรอืน 23,009,696 21,990,387

ค่าใชจ่้ายทางการตลาดและบรหิาร 11 53,813,346 60,265,746

ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 7,025,464 7,153,133

ดอกเบี้ยจ่าย 11 - 2,646,335

ภาษเีงนิได้ 13,824 -

ค่าใชจ่้ายอืน่ 2,026,760 1,755,801

รวมค่าใช้จ่าย 194,662,514 203,757,080

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 868,046,361 823,548,929

รายการขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุน

ขาดทุนสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุน (99,260,777) (93,708,760)

รวมรายการขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุน (99,260,777) (93,708,760)

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 768,785,584 729,840,169

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ุทธิ 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 868,046,361 823,548,929

ขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุน (99,260,777) (93,708,760)

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 768,785,584 729,840,169

จ่ายเงนิปันผล 9 (762,257,445) (731,860,352)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรพัยส์ุทธิในระหว่างปี 6,528,139 (2,020,183)

สนิทรพัยส์ุทธติน้ปี 6,813,418,202 6,815,438,385

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 9,444,513 -

สินทรัพย์สุทธิต้นงวดปรับปรุงใหม่ 6,822,862,715 6,815,438,385

สินทรพัยส์ุทธิส้ินปี 6,829,390,854 6,813,418,202

- -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานส าหรบัปี 768,785,584 729,840,169
รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้สุทธใินสนิทรพัยส์ุทธจิากการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดรบั(จ่าย)สุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน:
ดอกเบี้ยรบั (213,061) (585,229)
ดอกเบี้ยจ่าย 11 - 2,646,335
ส่วนลดรบัจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (5,930,038) (3,739,777)
การจ่ายปรบัปรุงอาคารศนูยก์ารคา้ 6 (2,232,992) (1,744,729)
การซื้อเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (1,035,316,739) (851,261,253)
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยค์รบก าหนด 931,000,000 885,000,000
ลกูหนี้ค่าเช่าลดลง(เพิม่ขึน้) 7,230,988 (4,061,942)
ลกูหนี้อืน่ลดลง 68,839 20,938
สนิทรพัยอ์ืน่(เพิม่ขึน้) (6,583,172) (38,083)
เจา้หนี้อืน่(ลดลง) (9,144,427) (3,690,411)
เงนิมดัจ ารบัจากลกูคา้เพิม่ขึน้ 14,989,300 4,112,708
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย(ลดลง)เพิม่ขึน้ (1,244,125) 1,970,213
หนี้สนิอืน่เพิม่ขึน้(ลดลง) 15,914,052 (3,431,970)
ขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุน 6 99,260,777 93,708,760

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 776,584,986 848,745,729
เงนิสดรบัจากดอกเบี้ย 624,841 585,229

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 777,209,827 849,330,958

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายเงนิกูย้มื - (100,000,000)
จ่ายเงนิปันผล 9 (762,257,445) (731,860,352)
จ่ายดอกเบี้ย - (2,737,432)      

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (762,257,445) (834,597,784)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 14,952,382 14,733,174
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 50,260,685 35,527,511

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 65,213,067 50,260,685

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
ข้อมลูทางการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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)

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี 12.8660 12.8698 12.7862 12.6200 12.3103 12.0318
การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชี 0.0178 - - - - -

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทุน :
รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 1.6392 1.5551 1.5557 1.4739 1.3801 1.3839
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้
   จากการวดัคา่เงนิลงทุน (0.1874) (0.1769) (0.0561) (0.0067) 0.1656 0.1216

หกั  จ่ายเงนิปันผล (1.4394) (1.3820) (1.4160) (1.3010) (1.2360) (1.2270)

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ 0.0124 (0.0038) 0.0836 0.1662 0.3097 0.2785

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี 12.8962 12.8660 12.8698 12.7862 12.6200 12.3103

อตัราส่วนของก าไรสทุธิต่อจ านวน
ถวัเฉล่ียของมูลค่าสินทรพัยส์ทุธิ
 ส าหรบัปี (ร้อยละ) 11.26 10.70 11.64 11.52 12.41 12.34

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและ
ข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธสิิน้ปี (บาท) 6,829,390,854 6,813,418,202 6,815,438,385 6,771,155,635 6,683,137,717 6,519,117,061
อตัราสว่นคา่ใชจ่้ายรวมต่อมลูคา่สนิทรพัย์
สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (รอ้ยละ) 2.85 2.99 2.98 3.07 3.19 3.28

อตัราสว่นรายไดจ้ากเงนิลงทุนต่อ
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี
(รอ้ยละ) 15.57 15.06 15.06 14.64 14.27 14.62

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั
ของการซือ้ขายเงนิลงทุนระหว่างปีต่อ
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี
(รอ้ยละ)* 1.50 0.85 1.41 1.64 1.33 2.47

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (บาท) 6,826,046,346 6,821,928,723 6,820,396,768 6,743,776,037 6,596,842,441 6,460,319,403

ข้อมูลเพ่ิมเติม

*

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

มลูคา่การซือ้ขายเงนิลงทุนระหว่างปีไมไ่ดร้วมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งนิและการซือ้ขายเงนิลงทุนโดยมสีญัญาขายคนืหรอืซือ้คนืและค านวณ
โดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัตามระยะเวลาทีม่อียูใ่นระหว่างปี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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1. ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสังหาริมทรพัย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โครงการได้จัดตัง้และจดทะเบีย น 
เป็นกองทุนรวม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยไม่มีการก าหนดอายุโครงการ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อระดมเงนิทุนและน าเงนิทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์และจดัหา
ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว 
 
กองทุนรวมฯ บรหิารงานโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด (“บรษิัทจดัการฯ”) โดยมี
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมบีรษิัท รงัสติพลาซ่า จ ากดั 
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
 
งบการเงนินี้ไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูม้อี านาจของบรษิทัจดัการฯ เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2. นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิของกองทุนรวมฯ มดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงนินี้ได้จดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญัติการบญัช ีพ.ศ. 2543  
ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 
และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงนิภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากนี้งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้
ตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 106 เรื่อง “การบญัชสี าหรบักิจการ 
ที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ” งบการเงินหลกั (คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงนิและ
อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญั) ซึ่งเป็นแบบสมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้
ตามทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัช ี
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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2. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

 
การจดัท างบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการ
ทางบัญชีที่ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชี 
ของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบตัิ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิารหรอืรายการที่มีความ
ซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส าคัญต่องบการเงินรวมและ  
งบการเงนิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่4  
 
งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ
ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมี
นัยส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุท่ีน ามาถือปฏิบติัส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
ก) มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาท่ีท ากบัลูกค้า 

(TFRS 15) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิได้ก าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอน ในการก าหนดและรบัรู้
รายได้จากสญัญาที่ท ากับลูกค้า ซึ่งก าหนดให้กองทุนรวมฯต้องรบัรู้รายได้ตามหลกัการ 
การโอนการควบคุม คือ รบัรู้รายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้าหรือ
บรกิารไปยงัลูกคา้ดว้ยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึจ านวนเงนิที่กองทุนรวมฯคาดว่าจะไดร้บัจาก
สนิค้าและบริการที่ได้โอนไป แทนหลกัการรบัรู้รายได้ตามหลกัการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนในสนิค้าและบรกิารไปยงัผู้ซื้อตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 11 (TAS 11) 
เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (TAS 18) เรื่อง รายได ้
และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
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2. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมี
นัยส าคญัต่อกองทุนรวมฯ (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุท่ีน ามาถือปฏิบติัส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก 
 

มาตรฐานฉบบันี้กล่าวถงึวธิกีารปฏบิตัิทางบญัชเีมื่อกองทุนรวมฯถอืปฏิบตัมิาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (TFRS) ในการจัดท างบการเงินเป็นครัง้แรก มาตรฐานฉบับนี้ 
ให้ข้อยกเว้นที่เป็นทางเลือกจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิเป็นการเฉพาะ และก าหนดให้ถือปฏิบตัิตามข้อยกเว้นจากข้อก าหนดตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิในบางเรื่อง และก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพื่ออธบิาย
ผลกระทบต่อฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงานทางการเงนิ และกระแสเงนิสดของกิจการ
จากการเปลี่ยนแปลงหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปทีใ่ชก้่อนหน้ามาใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ 
 

ผูบ้รหิารของบรษิัทจดัการฯได้ประเมนิและพจิารณาว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกองทุนรวมฯ 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

ก) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่  
 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
  ฉบบัที ่7  

เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
  ฉบบัที ่9  

เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง 
  การเงนิ ฉบบัที ่16  

เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ    
  ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง 
  การเงนิ ฉบบัที ่19  

เรื่อง การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานเกี ่ยวกบัเครื ่องมอืทางการเงนิกลุ ่มนี ้กล ่าวถงึการจดัประเภทรายการ  
การวดัมูลค่าและการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ การดอ้ยค่า
ของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การบญัชป้ีองกนัความเสี่ยง และการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทางการเงนิ 
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2. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมี
นัยส าคญัต่อกองทุนรวมฯ (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลให้กองทุนรวมฯรบัรู้
สญัญาเช่าเกอืบทัง้หมดทีก่องทุนรวมฯเป็นผูเ้ช่าในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้อง 
จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กองทุนรวมฯ  
ต้องรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้
และสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์อ้างองิมมีูลค่าต ่า  
 
ผู้บรหิารของบรษิัทจดัการฯอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากกระแสรายวนั
กบัธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับแต่วนัทีไ่ดม้า และไม่ตดิ
ภาระค ้าประกนั 
 

2.4 การวดัค่าเงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา บรษิัทจดัการฯ ก าหนด
ราคายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัทีใ่นงบดุลงวดแรกทีไ่ดซ้ื้ออสงัหารมิทรพัย์มาโดยใชร้าคาทุน
จากการซื้ออสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว และจะก าหนดราคายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ 
งวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งบรษิทัจดัการฯ จะจดัใหม้กีารประเมนิค่าใหม่ทุกสองปีนับแต่วนัที่มกีารประเมนิค่า 
เพื่อซื้อหรอืเช่าอสงัหารมิทรพัย์ และจดัใหม้กีารสอบทานการประเมนิค่าทุกปีนับแต่วนัทีม่กีารประเมนิค่า 
ครัง้ล่าสุด บริษัทจัดการฯ จะไม่แต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่ งให้ประเมินค่า
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์ดยีวกนัตดิต่อเกนิ 2 ครัง้ 
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2. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.4 การวดัค่าเงินลงทุน (ต่อ) 

 
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์
 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจ าซึ่งมอีายุเกินสามเดอืนนับแต่วนัที่ได้มาและตราสารหนี้แสดงในงบดุลด้วย
มูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตัราผลตอบแทนจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัที่ตามงบดุล หากไม่มี
อตัราผลตอบแทน ณ วนัที่ตามงบดุล จะใชอ้ตัราผลตอบแทนทีส่ถาบนัการเงนิ (Market Maker) เสนอซื้อ 
และกรณีที่ไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว บรษิัทจดัการฯ จะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้หลกัเกณฑ์
ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด 
 
กองทุนรวมฯ บนัทกึก าไรหรอืขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุนในงบก าไรขาดทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจากการจ าหน่ายเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน กรณีที่จ าหน่ายเงนิลงทุนที่ถือไวใ้น 
ตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ าหน่าย 
จะก าหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักดว้ยราคาตามบญัชจีากจ านวนทัง้หมดทีถ่อืไว้ 
 

2.5 ลูกหน้ีค่าเช่า 
 
ลูกหนี้ค่าเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าตามใบแจง้หนี้ และจะวดัมลูค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงนิทีเ่หลอือยู่หกัดว้ย 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหนี้ค่าเช่าเปรยีบเทียบกบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัจาก
ลูกหนี้ค่าเช่า หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรหรอืขาดทุนโดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมฯ  
 

2.6 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้ับหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการทีเ่กดิขึน้ 
เงนิกูย้มืวดัมลูค่าในเวลาต่อมาดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ  
 

2.7 การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
กองทุนรวมฯ รบัรูร้ายไดค้่าเช่าและรายไดค้่าบรกิารตามเกณฑค์งคา้ง  
 
รายไดด้อกเบีย้ตอ้งรบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 
รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

18 

 
2. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.8 ภาษีเงินได้ 

 
กองทุนรวมฯ นี้เป็นกองทุนทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในประเทศไทย จงึไม่มสี ารองภาษีเงนิได้
นิตบิุคคลบนัทกึไวใ้นงบการเงนิน้ี 
 

2.9 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกก าหนดให้รายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มอี านาจ
ตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าที่
ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน  ซึ่งพิจารณาว่าคือ 
คณะกรรมการทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์

 
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

 
บรษิทัจดัการฯ จะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 
1) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 
2) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได ้
 
ทัง้นี้  ก าไรสุทธิและก าไรสะสมดังกล่าวข้างต้น เป็นก าไรสุทธิและก าไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงที่ไม่รวมรายการ
ดงัต่อไปนี้ 
 
1) ก าไรหรอืขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์ หลกัทรพัย์และ/หรอืทรพัย์สนิ 

ของกองทุนรวมฯ 
2) รายจ่ายในการเสนอขายครัง้แรกและการเสนอขายครัง้ต่อ ๆ ไป (ถ้าม)ี ทีไ่ดบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายรอการ

ตดับญัชแีละทยอยตดัเป็นค่าใชจ้่ายตลอดระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากรายจ่ายนัน้ 
 
ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลระหว่างกาลทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชมีมีูลค่า 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ สงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นัน้ และใหส้ะสมเงนิปันผล
ดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงนิปันผลทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดสิน้ปีบญัช ี
 
บรษิทัจดัการฯไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเรื่องหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน ใหเ้ป็นไปตามมตขิอง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมปีระเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 
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3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 

การจ่ายเงนิปันผล 
 

ขอ้ก าหนด นโยบายและวธิกีารจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นดงันี้ 
 

1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มกี าไรสุทธใินแต่ละปี บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิีไ่ม่รวมก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิ
ค่าอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยป์ระจ าปี  

 

2) ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มกี าไรสะสม บรษิทัจดัการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม
ได้โดยการจ่ายเงนิปันผลตาม (1) ต้องไม่ท าให้กองทุนรวมฯ เกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลา
บญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

 

เงือ่นไขและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 

1) ในกรณีทีม่บีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิัทจดัการฯ จะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืในส่วนที่เกนิกว่า
รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ดังกล่าวเป็นบุคคลตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้ เว้นแต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งจะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น 
โดยบรษิัทจดัการฯ จะน าเงนิปันผลส่วนที่ไม่ได้จ่ายดงักล่าวนัน้ มาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไปหรอื
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลที่ถือห น่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน 
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการฯจะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิใน 
การได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนั ้น โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ย 
ตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ
จ่ายเงนิปันผล ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งจะประกาศ
ก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น 

 

เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ให ้
ความเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการฯ แก้ไขเพิม่เตมิโครงการเรื่อง “การด าเนินการกบัเงนิปันผลในส่วนทีไ่ม่อาจจ่าย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” ดงันี้ 
 

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มเีงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการฯจะยกเงินปันผล 
ส่วนดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแล้ว และ 
ในระหว่างที่บรษิัทจดัการฯ ยงัมไิด้ด าเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการฯ จะจดัท าบัญชีและแยกเงนิปันผลส่วน
ดงักล่าวออกจากทรพัยส์นิอื่นของกองทุนรวมฯ โดยไม่น ามารวมค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
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3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 
การลดทุน 
 
1  ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ มสีภาพคล่องส่วนเกนิจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืหลายกรณี ดงัต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนรวมฯ มกีารจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื 
(ข) มลูค่าอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยก์องทุนรวมฯ ลงทุนหรอืมไีวล้ดลงจาก 

การประเมนิค่าหรอืสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ และ/หรอื 
(ค) กองทุนรวมฯ มรีายการทางบญัชทีีเ่ป็นรายการค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชซีึง่ทยอยตดัจ่าย  
 
หากบรษิัทจดัการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกนิดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการฯ 
จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

2) บรษิทัจดัการฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิจิในการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ 
 

4. ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ  
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐาน
ของประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามเีหตุผลใน
สถานการณ์ขณะนัน้ 
 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ค านวณตามวธิพีจิารณาจากรายได ้
(Income Approach) ซึง่ประมาณการจากกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั และในอนาคต
ภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันและกระแสเงินสดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตราคิดลดที่ใช้สะท้อนถึง 
การประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่าของเงนิและปัจจยัความเสีย่งที่เหมาะสม โดยมอีตัราคดิลดรอ้ยละ 
11 ต่อปี 
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5. การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกองทุนรวมฯ เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่ ี
ส่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การคนืทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรอืการขายทรพัย์สนิเพื่อลดภาระหนี้สนิที่อาจเกิดขึ้น 
(ถา้ม)ี  
 

6. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 
การลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเช่าอาคารโครงการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ บางส่วนรวม
เน้ือที่ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสทิธใินการน าพืน้ทีบ่างส่วนของพืน้ที่ส่วนกลางจ านวน 48,190.51 
ตารางเมตร (โดยเป็นพืน้ทีส่่วนกลางทีก่่อใหเ้กดิรายไดจ้ านวน 7,583 ตารางเมตร) และพืน้ทีผ่นังภายนอกอาคาร
ของโครงการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ ออกหาประโยชน์ในรปูแบบของการใหเ้ช่า ใหบ้รกิาร ใหส้ทิธใิชพ้ืน้ที่
หรอืรปูแบบอื่น ระยะเวลาเช่าตัง้แต่วนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 (รวมระยะเวลา 
20 ปี 1 เดอืน 7 วนั) โดยกองทุนรวมฯ ไดจ้่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่า ณ วนัทีท่ าสญัญา
เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 4,536.44 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดจ้ดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เตมิพื้นทีใ่ชป้ระโยชน์ปัจจุบนัจาก
การลงทุนครัง้แรก รวมเนื้อที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่
ส่วนกลางจ านวน 47,697.94 ตารางเมตร (โดยเป็นพืน้ทีส่่วนกลางทีก่่อใหเ้กดิรายไดจ้ านวน 8,276.88 ตารางเมตร) 
 
เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดท้ าสญัญาขยายระยะเวลาสทิธกิารเช่าอาคารฟิวเจอรพ์าร์ค รงัสติ 
รวมเนื้อที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจ านวน 
47,697.94 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รงัสิต รวมถึงทรพัย์สินอื่นใด 
ทีเ่กี่ยวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารสิง่ปลูกสรา้งออกใช ้หรอืหาประโยชน์อีก 15 ปี (ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2570 ถงึปี พ.ศ. 2584) และลงทุนเพิม่ในพืน้ทีส่ทิธกิารเช่าอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ รวมเนื้อที่
ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร และสทิธใินการน าพืน้ทีบ่างส่วนของพืน้ทีส่่วนกลางจ านวน 992.27 ตารางเมตร 
เป็นระยะเวลาประมาณ 29 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2584 ด้วยมูลค่าการลงทุนเพิ่มเติมรวมทัง้สิ้น 1,500 ล้านบาท  
ซึ่งช าระเมื่อวนัที่ลงนามในสญัญา เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และตัง้แต่ปี พ.ศ. 2570 ถึงปี พ.ศ. 2584 
กองทุนรวมฯ ตกลงจะช าระค่าเช่าพืน้ที่และอุปกรณ์ และค่าตอบแทนสทิธใินการน าพืน้ทีอ่อกหาประโยชน์จ านวน 
430 ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษีมลูค่าเพิม่) และ 75.88 ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ตามล าดบั และปรบัเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 3 ทุกปี  
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6. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(ต่อ) 

 
เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ไดจ้ดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ปัจจุบนั รวมเน้ือที่
ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร และสทิธใินการน าพืน้ทีบ่างส่วนของพืน้ที่ส่วนกลางจ านวน 48,791.00 ตารางเมตร 
(โดยเป็นพืน้ทีส่่วนกลางทีก่่อใหเ้กดิรายไดจ้ านวน 8,709.92 ตารางเมตร) 
 
ในระหว่างปี  พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กองทุนรวมฯ ใช้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวมฯ โดยวธิพีจิารณาจากรายได้ (Income Approach) ผลจากการประเมนิราคา
ท าใหเ้งนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์มีูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากบั 6,776 ล้านบาท (พ.ศ. 
2561 : 6,873 ล้านบาท) และท าให้มีขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวน  
99.23 ล้านบาท (ขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึ้นจากการวดัค่าเงนิลงทุน พ.ศ. 2561 : 93.74 ล้านบาท) ซึ่งไดบ้นัทกึไว้
ในงบก าไรขาดทุน 
 
รายการเคลื่อนไหวของมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์ามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี  6,873,000,000 6,965,000,000 
เพิม่ขึน้ระหว่างปี 2,232,992 1,744,729 
ขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุน   
   ในอสงัหารมิทรพัย ์ (99,232,992) (93,744,729) 

ยอดสิน้ปี 6,776,000,000 6,873,000,000 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมุตฐิานหลกัในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 

 
 

การเปล่ียนแปลงใน 

การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่า
ยุติธรรม  

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 ข้อสมมุติฐาน บาท 
   

อตัราคดิลด เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (433,000,000) 
อตัราคดิลด ลดลง รอ้ยละ 1 486,000,000 
อตัราการเตบิโตของรายไดค้่าเช่า เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 773,000,000 
อตัราการเตบิโตของรายไดค้่าเช่า ลดลง รอ้ยละ 1 (690,000,000) 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงนิสดและรายการเทียบเท่า 
เงนิสดดงัต่อไปนี้ 
 

ธนาคาร เงินต้น อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

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

 บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงนิสด 34,800 52,200 - - 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     
    ออมทรพัย ์ 37,086,684 3,579,002 0.375 0.375 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรพัย ์ 24,544,152 42,372,452 0.125 0.125 
   กระแสรายวนั 3,526,931 4,257,031 - - 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     
   ออมทรพัย ์  500 - 0.375 - 
   กระแสรายวนั 20,000 - - - 
รวมเงนิฝากธนาคาร 65,178,267 50,208,485   
     

รวมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 65,213,067 50,260,685   
 

8. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 หน่วยลงทุนที่จดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้วมีจ านวน 
529,566,100 หน่วย โดยมมีลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 จ านวนหน่วย  จ านวนหน่วย  
 ลงทุน บาท ลงทุน บาท 
     

หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีน     

   ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 529,566,100 5,633,161,000 529,566,100 5,633,161,000 
     

ยอดตน้ปี 529,566,100 5,633,161,000 529,566,100 5,633,161,000 
ออกจ าหน่ายหน่วยลงทุน  - - - - 

ยอดสิน้ปี 529,566,100 5,633,161,000 529,566,100 5,633,161,000 
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8. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมมดีงันี้ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธสิะสม 7,870,475,395 7,046,926,464 
ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม 377,284,924 470,993,685 
ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม 40,035 40,035 
หกั  จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนสะสม (7,067,543,152) (6,335,682,799) 
ยอดตน้ปี 1,180,257,202 1,182,277,385 
บวก  การเปลีย่นนโยบายการบญัช ี 9,444,513 - 
 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 868,046,361 823,548,929 
หกั ขาดทนุสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุน (99,260,777) (93,708,760) 
 จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 9) (762,257,445) (731,860,352) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี 1,196,229,854 1,180,257,202 
 

9. เงินปันผล 
 

รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   
อตัราต่อ 

หน่วยลงทุน 
 

รวมเป็นเงิน 
ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงานในระหว่างปี วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 

     

1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 18 มนีาคม พ.ศ. 2562 0.3570 189.06 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 12 มถิุนายน พ.ศ. 2562 0.3580 189.58 
3 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 13 กนัยายน พ.ศ. 2562 0.3620 191.70 
4 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 13 ธนัวาคม พ.ศ.2562 0.3624 191.91 

    762.25 
 

รายละเอยีดเงนิปันผลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   
อตัราต่อ 

หน่วยลงทุน 
 

รวมเป็นเงิน 
ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงานในระหว่างปี วนัท่ีจ่าย บาท ล้านบาท 

     

1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 14 มนีาคม พ.ศ. 2561 0.3370 178.46 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 11 มถิุนายน พ.ศ. 2561 0.3470 183.76 
3 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 11 กนัยายน พ.ศ. 2561 0.3470 183.76 
4 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 13 ธนัวาคม พ.ศ.2561 0.3510 185.88 

    731.86 
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10. ค่าใช้จ่าย 

 

บรษิทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.135 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ค านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.025 ต่อปี  
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ทีค่ านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามทีเ่กดิจรงิ เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราไม่ เกินร้อยละ 0.032 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมฯ  
ทีค่ านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวมฯ  
โดยเรยีกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 

1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ได้รบัในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3 ของ
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผู้เช่าและการบริหารจดัการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการท า
สญัญาเช่ากับผู้เช่ารายใหม่ หรอืมีการต่อสญัญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผู้เช่ารายนัน้ ๆ  
ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่าของยอดค่าเช่ารายเดอืน และรอ้ยละ 4 ของยอดค่าเช่ารายวนั ซึ่งอตัรานี้ขึน้อยู่กบั
ประเภทและอายุของสญัญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ซึง่ค านวณ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4. ค่าธรรมเนียมพเิศษเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการบรหิาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายได้
สุทธจิากอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งหมายถึงรายได้ทัง้หมดที่กองทุนรวมฯ ได้รบัจากอสงัหารมิทรพัย์ หกัดว้ย
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ 
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11. รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถงึบุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรอื 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ                 
กองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการที่ท าหน้าที่ถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการที่เป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกัน
นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึกจิการร่วมและบุคคลซึ่งถอืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธอิอก
เสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและมอีิทธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการ
หรอืพนักงานของ กองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และ กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ 
ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลกัษณะของความสมัพนัธก์บักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของกองทุนรวมฯ เป็นดงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จ ากดั ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึง่ถอืหน่วยลงทุนรอ้ยละ 33.33  
   ในกองทุนรวมและเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั บรษิทัจดัการกองทุน 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัจดัการกองทุน และผูถ้อื 

   หน่วยลงทุนซึง่ถอืหน่วยลงทุนรอ้ยละ 5.28 ในกองทุนรวม 
 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ 
 
ก) รายได้ 

 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 

   

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จ ากดั    
   รายไดค้่าเช่า 12,262,192 33,417,976 
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11. รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
ข) ค่าใช้จ่าย 

 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9,622,505 9,626,695 

   

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จ ากดั   
   ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 94,004,234 95,344,944 
   ค่าใชจ้่ายทางการตลาดและบรหิาร 6,892,715 2,222,861 

   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   
   ดอกเบีย้จ่าย - 2,646,335 

 
ค) เงินปันผลจ่าย 
 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จ ากดั 254,077,822 243,945,777 
   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 40,260,018 38,654,540 
 

ง) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการขายและซื้อบริการ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จ ากดั   
   ลูกหนี้ค่าเช่า 138,302 4,896 
   ลูกหนี้อื่น 403,068 516,848 
   เจา้หนี้อื่น 17,031,323 18,373,052 
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 7,561,896 9,028,344 

   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั   
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 837,973 836,013 
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12. การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ต้องเผชญิกบัความเสีย่งทางการเงนิทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ความเสีย่ง
จากอตัราดอกเบีย้และความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 
12.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ คอื ความเสีย่งทีม่ลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิจะเปลีย่นแปลงไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด สินทรพัย์ทางการเงินที่อาจท าให้กองทุนรวมฯ ม ี
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ ไดแ้ก่ เงนิลงทุนในพนัธบตัรและเงนิฝากธนาคาร 
 

12.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ คอื ความเสีย่งทีคู่่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญา ซึง่อาจมผีลต่อกระแสเงนิสด
รบัจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากความเสี่ยงใน 
การจดัการเรยีกเกบ็ค่าเช่า 
 
กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุนรวมฯ  
มลูีกค้าจ านวนมาก และอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกนั นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ มกีารก าหนดให้มกีารเรยีกเก็บ
เงินมัดจ าค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นประกัน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถ 
เกบ็ค่าเช่าได ้บรษิทัจดัการฯ เชื่อว่ากองทุนรวมฯ ไม่มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่ออื่นนอกเหนือจากจ านวน
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญที่ได้บนัทึกในงบการเงินแล้ว ซึ่งประเมินจากประสบการณ์การช าระเงนิในอดีต  
เงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้ และปัจจยัอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 

 
13. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
13.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งก าหนดใหต้้องวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดที่มสีภาพคล่อง 
หรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯ จะใช้วธิรีาคาทุนหรอืวธิรีายได ้
ในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแทน 
 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุตธิรรมขา้งตน้มาใช ้กองทุนรวมฯ จะต้องพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตได ้
ที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่จะวดัมูลค่ายุติธรรมนัน้ให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที ่13 เรื่อง มูลค่ายุตธิรรม ก าหนดล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูล 
ทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 
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13. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
13.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ขอ้มลูระดบั 1: ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สิน

อย่างเดยีวกนั 
ขอ้มลูระดบั 2: ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค านวณมาจากราคา) ส าหรบั
สนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  

ขอ้มลูระดบั 3: ข้อมูลส าหรับสินทรพัย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด 
(ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได)้ 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 6,776,000,000 6,776,000,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ - 369,442,054 - 369,442,054 

รวม - 369,442,054 6,776,000,000 7,145,442,054 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 6,873,000,000 6,873,000,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 30,000,000 229,223,062 - 259,223,062 

รวม 30,000,000 229,223,062 6,873,000,000 7,132,223,062 
 
ในระหว่างปี ไม่มกีารโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
 

13.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 1 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที่ 1 ได้แก่ เงนิฝากประจ า ซึ่งวดัมูลค่ายุติธรรม 
โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 
 
กองทุนรวมฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิคการประเมนิมลูค่าในระหว่างปี 
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13. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
13.3 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที่ 2 ได้แก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง 
วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
กองทุนรวมฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิคการประเมนิมลูค่าในระหว่างปี 
 
ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิอื่นของกองทุนรวมฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
ทีไ่ม่ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมตามทีป่รากฏในงบการเงนิ มมีูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุตธิรรม เน่ืองจาก
เป็นรายการทีม่รีะยะเวลาครบก าหนดสัน้ และมอีตัราดอกเบี้ยคล้ายคลงึกับอตัราดอกเบีย้ ณ อตัราตลาด
ในปัจจุบนั 
 

13.4 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 
 
บรษิัทจดัการฯได้จดัให้มกีารประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญการประเมิน
มลูค่าอสิระ (“ผูป้ระเมนิอสิระ”) โดยผูป้ระเมนิอสิระเป็นผูท้ี่ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานวชิาชพีและเป็น
ผูม้ปีระสบการณ์ในการประเมนิมลูค่าในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัและอยู่ในท าเลทีต่ัง้เดยีวกบัหรอื
ใกล้เคียงกับอสงัหารมิทรพัย์ที่ได้รบัการประเมนิมูลค่าดงักล่าว ผู้ประเมนิอิสระได้รายงานโดยตรงต่อ
บริษัทจัดการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯ จัดให้มีการสอบทาน 
การประเมนิมูลค่าทีจ่ดัท าโดยผู้ประเมนิอสิระ บรษิทัจดัการฯ สอบทานกระบวนการและผลการประเมนิ
มลูค่าในแต่ละงวดบญัชซีึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานของกองทุนรวมฯ 
 
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ประเมนิโดยผู้ประเมนิอสิระ ค านวณตามวธิี
พจิารณาจากรายได ้(Income Approach) ซึ่งประมาณการจากกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่า
ในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนัสุทธจิากกระแสเงนิสดจ่ายต่าง ๆ 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย์ อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนั
ในเรื่องมลูค่าของเงนิและปัจจยัความเสีย่งที่เหมาะสม โดยมอีตัราคดิลดรอ้ยละ 11 ต่อปี การประเมนิมลูค่า
ยุติธรรมดงักล่าวใช้ข้อมูลที่มีนัยส าคัญที่ไม่สามารถสงัเกตได้  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว 
อยู่ในขอ้มลูระดบัที ่3 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
กองทุนรวมฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิคการประเมนิมลูค่าในระหว่างปี 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14. ข้อมูลเก่ียวกบัการซื้อขายเงินลงทุน 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยโ์ดยไม่ไดร้วมเงนิฝากธนาคารเป็นจ านวน 
1,936 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 28.37 ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 กองทุนรวมฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร 
เป็นจ านวน 1,736 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 25.45 ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 
 

15. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกจิเดยีวคอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทย
เท่านัน้ ดงันัน้ขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงานเหมอืนกบัตวัเลขทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ 
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