
 

 
 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค 

ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563  

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธ ิ

รวมถงึงบกระแสเงนิสดสําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

แบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลน้ีตามแนว

ปฏิบตัิทางบญัชีสําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้าง

พืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบั

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  

การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า

จะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทาง

การเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชี

สาํหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์

เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 



 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบั

การนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรบัทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรบัผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัิ

สาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ทัง้น้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตน้ี 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

สินสิริ  ทงัสมบติั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7352 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยุตธิรรม 8, 16 11,363,485 6,776,000

เงนิลงทุนทแีสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 7, 16 239,829 369,442

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 105,828 65,213

ลูกหนีคา่เช่า - สุทธิ 64,286 41,548

ลูกหนีอนื 538 853

สนิทรพัยอ์นื 2,832 22,991

รวมสินทรพัย์ 11,776,798 7,276,047

หนีสิน

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 6,535 34,920

เจา้หนีอนื 13,204 21,028

เงนิมดัจาํรบัจากลูกคา้ 356,074 363,078

หนีสนิตามสญัญาเช่า 4,868,485 -

หนีสนิอนื 17,320 27,630

รวมหนีสิน 5,261,618 446,656

สินทรพัยส์ทุธิ 6,515,180 6,829,391

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 5,633,161 5,633,161

กําไรสะสม 10 882,019 1,196,230

สินทรพัยส์ทุธิ 6,515,180 6,829,391

สนิทรพัยส์ุทธติ่อหน่วย (บาท) 12.3028 12.8962

จาํนวนหน่วยลงทนุทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิงวด/ปี (หน่วย) 529,566,100 529,566,100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 24 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

______________________________________________

(นายวนิัย  หริณัยภ์ญิโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

พนืทีเฉพาะส่วน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม รอ้ยละของ

ประเภทเงินลงทุน ทีกองทุนรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท เงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหตุ 8)

สทิธกิารเชา่อาคารศูนยก์ารคา้

โครงการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ

ทตีงั 94 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี

- สทิธกิารเชา่อาคารศูนยก์ารคา้ 56,905.74 ตารางเมตร 4,990,080

- สทิธใิชพ้นืทแีละหาประโยชน์อาคารศูนยก์ารคา้ 48,690.21 ตารางเมตร 1,046,363

- ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซงึสทิธิ 42,695

- ค่าใชจ้า่ยปรบัปรุงอาคารศูนยก์ารคา้ 419,949

- ต้นทุนทางตรงเรมิแรก 17,729

- สทิธกิารใชส้นิทรพัย์ 4,698,429

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 11,215,245 11,363,485 97.93

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม รอ้ยละของ

วนัครบอายุ พนับาท พนับาท เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์(หมายเหตุ 7)

พนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท ี9/364/62 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 69,917 69,967 0.60

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท ี10/363/62 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 130,852 130,894 1.13

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท ี22/182/63 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 38,960 38,968 0.34

รวมพนัธบตัร 239,729 239,829 2.07

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 239,729 239,829 2.07

รวมเงินลงทุน 11,454,974 11,603,314 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 24 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

พนืทีเฉพาะส่วน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ทีกองทุนรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท เงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหตุ 8)

สทิธกิารเช่าอาคารศูนยก์ารคา้

โครงการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ

ทตีงั 94 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี

- สทิธกิารเช่าอาคารศูนยก์ารคา้ 56,905.74 ตารางเมตร 4,990,080

- สทิธใิชพ้นืทแีละหาประโยชน์อาคารศูนยก์ารคา้ 48,690.21 ตารางเมตร 1,046,363

- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซงึสทิธิ 42,695

- คา่ใชจ้่ายปรบัปรุงอาคารศูนยก์ารคา้ 418,800

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

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

วนัครบอายุ พนับาท พนับาท เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์(หมายเหตุ 7)

พนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท ี29/182/62 16 มกราคม พ.ศ. 2563 23,907 23,987 0.34

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท ี42/91/62 16 มกราคม พ.ศ. 2563 49,826 49,971 0.70

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท ี30/182/62 23 มกราคม พ.ศ. 2563 29,857 29,974 0.42

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท ี31/182/62 30 มกราคม พ.ศ. 2563 55,750 55,936 0.78

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท ี36/182/62 5 มนีาคม พ.ศ. 2563 199,399 199,594 2.79

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท ี49/90/62 5 มนีาคม พ.ศ. 2563 9,974 9,980 0.14

รวมพนัธบตัร 368,713 369,442 5.17

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 368,713 369,442 5.17

รวมเงินลงทุนทงัสิน 6,866,651 7,145,442 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 24 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 148,381 265,448 408,744 789,325

รายไดด้อกเบยี 387 1,763 2,389 4,604

รายไดอ้นื 271 1,727 351 3,531

รวมรายได้   149,039 268,938 411,484 797,460

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 11, 12 2,306 2,426 6,940 7,194

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 11 427 449 1,285 1,332

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 11 403 500 1,201 1,484

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 11, 12 17,140 25,991 44,129 70,858

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 300 287 1,011 1,093

คา่ใชจ้า่ยภาษีโรงเรอืน (30,442) 3,643 (24,758) 16,581

คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดและบรหิาร 3,059 13,305 12,705 36,238

คา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยั 1,742 1,774 5,187 5,265

ภาษีเงนิได้ 4 3 18 3

คา่ใชจ้า่ยอนื 490 395 1,249 1,612

ตน้ทุนทางการเงนิ 57,358 - 170,056 -

รวมค่าใช้จ่าย 52,787 48,773 219,023 141,660

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 96,252 220,165 192,461 655,800

รายการกาํไร(ขาดทุน)สทุธิจากเงินลงทุน

รายการกําไร(ขาดทุน)จากการเปลยีนแปลงในมลูคา่

ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 29,133 (20,141) (129,833) (83,345)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สทุธิจากเงินลงทุน 29,133 (20,141) (129,833) (83,345)

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 125,385 200,024 62,628 572,455

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 24 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดเก้าเดือน

สินสดุวนัที 30 กนัยายน สินสดุวนัที 30 กนัยายน
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 192,461 655,800

รายการขาดทนุจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน (129,833) (83,345)

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 62,628 572,455

การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 13 (376,839) (570,343)

การ(ลดลง)เพิมขึนของสินทรพัยส์ทุธิระหว่างงวด (314,211) 2,112

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัตน้งวด 6,829,391 6,813,418

การเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี - 9,445

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัต้นงวดปรบัปรงุใหม่ 6,829,391 6,822,863

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัปลายงวด 6,515,180 6,824,975

หน่วย หน่วย

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มลูคา่หน่วยละ 12.3028 บาทต่อหน่วย  ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2563

และเทา่กบั 12.8962 บาทต่อหน่วย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562)

หน่วยลงทุน ณ วนัต้นงวด/ปี 529,566,100 529,566,100

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายงวด/ปี 529,566,100 529,566,100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 24 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขนึในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนนิงาน 62,628 572,455

ปรบักระทบรายการ(ลดลง)เพมิขนึสุทธใินสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

รายการขาดทุนจากการเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 7, 8 129,833 83,345

ดอกเบยีรบั (119) (142)

ตน้ทุนทางการเงนิ 170,056 -

ส่วนลดรบัจากเงนิลงทุนทแีสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 7 (2,269) (4,462)

การจ่ายปรบัปรุงอาคารศนูยก์ารคา้ 8 (1,149) (1,402)

การซอืเงนิลงทุนทแีสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 7 (748,129) (711,392)

การขายเงนิลงทุนทแีสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 7 880,000 635,000

ตน้ทุนทางตรงเรมิแรกเพมิขนึ 8 (17,729) -

ลกูหนคี่าเชา่(เพมิขนึ)ลดลง (22,738) 7,769

ลกูหนอีนืลดลง(เพมิขนึ) 315 (832)

สนิทรพัยอ์นืลดลง(เพมิขนึ) 20,184 (326)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (28,385) (7,211)

เจา้หนอีนืลดลง (7,824) (1,741)

เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้(ลดลง)เพมิขนึ (7,004) 14,794

หนสีนิอนื(ลดลง)เพมิขนึ (10,310) 19,852

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 417,360 605,707

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 94 519

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 417,454 606,226

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 13 (376,839) (570,343)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (376,839) (570,343)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสุทธิ 40,615 35,883

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 65,213 50,261

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 105,828 86,144

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 24 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค (“กองทุนรวมฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์

ประเภทไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มกีารกําหนดอายุโครงการ โดยจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที ่ 

23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 โดยมจีาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,295,661,000 บาท (แบ่งเป็น 529,566,100 หน่วย 

มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั (“บรษิัทจดัการ”) เป็นผู้จดัการ

กองทุน โดยมธีนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ และมบีรษิทั รงัสติพลาซ่า จํากดั เป็น

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

กองทุนรวมฯ จดัตัง้โครงการโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงนิทุนและนําเงนิทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

 

กองทุนรวมฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีกํ่าหนดในหนังสอืชีช้วน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”)  

ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ สําหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนและ

เกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563  

 

ตัง้แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ของกองทุนรวมฯ  

ได้ให้ส่วนลดค่าเช่ากบัผูเ้ช่า ซึ่งรายการดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขสญัญาเช่า และส่งผลใหก้ารรบัรูร้ายไดค่้าเช่า

ลดลง ทัง้น้ี ผลกระทบในเชงิลบในระยะสัน้อนัสบืเน่ืองมาจากการระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลให้เกดิการ

ยกเลกิสญัญาเช่า หรอืผดิเงื่อนไขสญัญาเช่า หรอืการตดัสนิใจต่อสญัญาเช่า หรอืการตดัสนิใจทําสญัญาเช่าของ 

ผูเ้ช่าใหม่ ดงันัน้ จงึคาดการณ์ไดว้่าเหตุการณ์ดงักล่าวจะกระทบต่อรายไดค่้าเช่าในรอบระยะเวลาบญัชถีดั ๆ ไปดว้ย 

ซึ่งกองทุนรวมฯ ไดใ้หค้วามใส่ใจเป็นพเิศษกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อธุรกจิให้เช่า 

และกําลงัประเมนิผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมอืและแกไ้ขกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามแนวปฏบิตัิทางบญัชสีําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์

เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  

ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ (แนวปฏบิตัิทางบญัช)ี ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบตัิทางบญัชฉีบบัน้ีไม่ไดกํ้าหนดไว้ กองทุนรวมฯ 

ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชี

ของขอ้มลูทางการเงนิ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยที่

จดัทําตามแนวปฏิบตัิทางบญัช ีในกรณีที่มเีน้ือความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทาง

การเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ช้

ในการจดัทาํงบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปน้ี 

 

1) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มาถอืปฏบิตัติามทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 

 

2) การนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

มาถือปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เรื่องการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยวธิอีย่าง

งา่ยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครือ่งมอืทางการเงนิ ซึง่กองทุนรวมฯ เลอืกที่

จะไม่นําขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ที่มผีลต่อการพยากรณ์ทางการเงนิในอนาคตมาใชใ้น

การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหน้ีค่าเช่า ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

มลูีกหน้ีค่าเช่าจาํนวน 60 ลา้นบาท 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

5.1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

 

กองทุนรวมฯ ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 

และ TFRS 9) และสัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยรบัรู้

ผลกระทบสะสมจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุง

ย้อนหลังตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ได้ทําการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินที่แสดง

เปรยีบเทยีบสําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทางทีส่ามารถกระทําไดต้ามขอ้กําหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว ทัง้น้ีกองทุนรวมฯ ได้ทําการปรบัปรุงรายการและ 

จดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิใหม่เป็นครัง้แรกมดีงัน้ี 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562                    

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ตาม  

TFRS 16 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563                

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่

 พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัย ์    

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

   ตามมลูค่ายุตธิรรม 6,776,000 4,698,429 11,474,429 

รวมสินทรพัย ์ 6,776,000 4,698,429 11,474,429 
    

หน้ีสิน    

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 4,698,429 4,698,429 

รวมหน้ีสิน - 4,698,429 4,698,429 

 

ผลกระทบจากการปฏบิตัติามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ  

 

กองทุนรวมฯ ได้นํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถือปฏิบตัิ

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัน้ีเป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) อย่างไรก็ตาม

ผลกระทบจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่เกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอื

ปฏบิตัไิม่มสีาระสาํคญั 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ผลกระทบจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรือ่งสญัญาเช่า (TFRS 16) 

 

กองทุนรวมฯ ไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าสาํหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คย

ถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า 

ทัง้น้ี หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิดงักล่าวจะรบัรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของ

หน้ีสนิทีจ่ะต้องชําระ คดิลดดว้ยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากู้ยมืส่วน

เพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีก่องทุนรวมฯ นํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 4.75 ต่อปี 

 

 พนับาท 
  

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  9,409,035 

หกั: ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ณ วนัทีนํ่าใช ้

            เป็นครัง้แรก 

 

(4,710,606)   

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 4,698,429 

 

กองทุนรวมฯ รับรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้ที่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยจํานวนเดียวกับหน้ีสิน 

ตามสญัญาเช่า ทัง้น้ี กองทุนรวมฯ ไม่มีสญัญาเช่าที่เป็นสญัญาที่สร้างภาระที่ต้องนํามาปรบัปรุงกับ

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูนั้น้ เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายตุธิรรม 11,363,485 11,474,429 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 11,363,485 11,474,429 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  

 

นโยบายการบญัชทีีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื

ทางการเงนิ และมาตรฐานเรื่องสญัญาเช่า รวมถงึแนวทางปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตั ิ 

 

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทัง้หมดจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุน และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 

 

หน้ีสนิทางการเงนิทัง้หมดเป็นหน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย ยกเว้น

หน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หน้ีสินดงักล่าวรวมถึงหน้ีสิน 

ตราสารอนุพนัธ์ซึ่งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม สําหรบัหน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าภายหลงั

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย กองทุนรวมฯ รบัรูด้อกเบีย้จ่ายโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

 

การดอ้ยค่า 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ

เกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) กองทุนรวมฯ เลือกใช้วธิกีาร

อย่างงา่ยในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีค่าเช่า 

 

ทัง้น้ี กองทุนรวมฯ เลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 

ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่มีการ

คาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติ

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหน้ีค่าเช่า ซึง่กองทุนรวมฯ เลอืกใชว้ธิกีารอย่างงา่ยในการคํานวณ โดยไม่มผีล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้ข้อมูล 

ผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่า

จะเกดิขึน้ 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

สญัญาเช่า  

 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ รับรู้สัญญาเช่าเมื่อกองทุนรวมฯ สามารถเข้าถึง

สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่าํระจะปันส่วน

เป็นการจ่ายชาํระหน้ีสนิและตน้ทุนทางการเงนิ  

 

โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีจ่าก

ยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ กองทุนรวมฯ แสดงสนิทรพัย์สทิธกิารใชซ้ึง่เป็นอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดยไม่คดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมค่าเช่าจ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 

• ค่าเช่าคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่องทุนรวมฯ จะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่องทุนรวมฯ คาดว่าจะยกเลกิ

สญัญานัน้ 

 

กองทุนรวมฯ จะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัรา

ดอกเบีย้โดยนัยได ้กองทุนรวมฯ จะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึ

การกู้ยมื เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าใกล้เคยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขที่

ใกลเ้คยีงกนั 

 

สนิทรพัย์สทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้้วยจํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ หน้ีสนิตามสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าจ่ายทีไ่ด้

ชาํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจที่ได้รบัตามสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่แรก และ

ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
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6 ความเส่ียงทางการเงิน 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ต้องเผชญิกบัความเสีย่งทางการเงนิทีส่ําคญั ไดแ้ก่ ความเสีย่ง

จากอตัราดอกเบีย้และความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 

6.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด สนิทรพัยท์างการเงนิทีอ่าจทาํใหก้องทุนรวมฯ 

มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ ไดแ้ก่ เงนิลงทุนในพนัธบตัรและเงนิฝากธนาคาร 
 

6.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

ความเสี่ยงดา้นการให้สนิเชื่อ คอื ความเสีย่งที่คู่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญา ซึ่งอาจมผีลต่อกระแสเงนิ

สดรบัจากสนิทรพัย์ทางการเงนิของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อเกิดจากความเสี่ยงใน 

การจดัการเรยีกเกบ็ค่าเช่า 
 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี เน่ืองจากกองทุนรวมฯ  

มลูีกค้าจํานวนมาก และอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกนั นอกจากน้ี กองทุนรวมฯ มกีารกําหนดให้มกีารเรยีกเก็บ

เงนิมดัจําค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นประกัน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถ 

เกบ็ค่าเช่าได ้บรษิทัจดัการฯ เชื่อว่ากองทุนรวมฯ ไม่มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่ออื่นนอกเหนือจากจํานวน

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูทีไ่ดบ้นัทกึในงบการเงนิแล้ว ซึง่ประเมนิจากประสบการณ์การชําระเงนิในอดตีเงนิ

มดัจาํรบัจากลูกคา้ และปัจจยัอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 
 

7 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 369,442 229,223 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด/ปี 748,129 1,035,317 

ตดัจาํหน่ายส่วนลดรบั 2,269 5,930 

ครบกําหนด (880,000) (901,000) 

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน (11) (28) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด/ปี 239,829 369,442 
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8 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมูลค่ายุติธรรม 
 

การลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเช่าอาคารโครงการศูนย์การคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ บางส่วน 

รวมเน้ือที่ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจํานวน  

48,190.51 ตารางเมตร (โดยเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้จํานวน 7,583 ตารางเมตร) และพื้นที่ผนัง

ภายนอกอาคารของโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รงัสิต ออกหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่า 

ให้บริการ ให้สิทธิใช้พื้นที่หรือรูปแบบอื่น ระยะเวลาเช่าตัง้แต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 (รวมระยะเวลา 20 ปี 1 เดอืน 7 วนั) โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทัง้หมดตลอด

ระยะเวลาตามสญัญาเช่า ณ วนัทีท่าํสญัญาเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 4,536.44 ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัที่ 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดจ้ดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เตมิพื้นทีใ่ชป้ระโยชน์ปัจจุบนัจาก 

การลงทุนครัง้แรก รวมเน้ือที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพื้นที่บางส่วนของ 

พื้นที่ส่วนกลางจํานวน 47,697.94 ตารางเมตร (โดยเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้จํานวน 8,276.88 

ตารางเมตร) 
 

เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ได้ทําสญัญาขยายระยะเวลาสทิธกิารเช่าอาคารฟิวเจอร์พาร์ค 

รงัสติ รวมเน้ือที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสทิธใินการนําพื้นที่บางส่วนของพืน้ที่ส่วนกลางจํานวน 

47,697.94 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ รวมถึงทรพัย์สนิอื่นใดที่

เกี่ยวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารสิง่ปลูกสร้างออกใช้ หรอืหาประโยชน์อีก 15 ปี (ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2570 ถงึปี พ.ศ. 2584) และลงทุนเพิม่ในพืน้ทีส่ทิธกิารเช่าอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ รวมเน้ือที่

ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร และสทิธใินการนําพืน้ทีบ่างส่วนของพืน้ทีส่่วนกลางจาํนวน 992.27 ตารางเมตร 

เป็นระยะเวลาประมาณ 29 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2584 ด้วยมูลค่าการลงทุนเพิ่มเติมรวมทัง้สิ้น 1,500 ล้านบาท 

ซึ่งชําระเมื่อวนัที่ลงนามในสญัญา เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และตัง้แต่ปี พ.ศ. 2570 ถึงปี พ.ศ. 2584 

กองทุนรวมฯ ตกลงจะชําระค่าเช่าพื้นที่และอุปกรณ์ และค่าตอบแทนสิทธิในการนําพื้นที่ออกหาประโยชน์

จาํนวน 430 ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษมีลูค่าเพิม่) และ 75.88 ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ตามลําดบั และ

ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ทุกปี  
 

เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ไดจ้ดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ปัจจบุนั รวมเน้ือที่

ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร และสทิธใินการนําพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจํานวน 48,791.00 ตารางเมตร 

(โดยเป็นพืน้ทีส่่วนกลางทีก่่อใหเ้กดิรายไดจ้าํนวน 8,709.92 ตารางเมตร) 
 

ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิราคาอสิระประเมนิราคาเงนิลงทุน 

ในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมฯ โดยวธิพีจิารณาจากรายได ้(Income approach) ผลจากการประเมนิราคา

ทําให้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มมีูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 เท่ากบั 6,495 ล้านบาท  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 6,776 ล้านบาท) และตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่40 เรื่องอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการ

ลงทุน มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจะถกูบวกกลบัดว้ยหน้ีสนิจากสญัญาเช่าทีไ่ดร้บัรูเ้พื่อใหไ้ด้

มูลค่าตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนภายใต้วธิมีูลค่ายุตธิรรมตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัดงักล่าว  

ทาํใหเ้งนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์มีลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 รวมเท่ากบั 11,363 ลา้นบาท

และทําให้มีขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจํานวน 129.82 ล้านบาท  

(30 กนัยายน พ.ศ. 2562 : 83.40 ลา้นบาท) ซึง่ไดบ้นัทกึไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็   
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8 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์ําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 และสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี (หมายเหตุ 5) 11,474,429 6,873,000 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด/ปี 1,149 2,233 

ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 17,729 - 

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน   

   ในอสงัหารมิทรพัย ์ (129,822) (99,233) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด/ปี 11,363,485 6,776,000 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 

 

การเปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลง 

ในมูลค่ายุติธรรม  

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

 ในข้อสมมติฐาน พนับาท 
   

อตัราคดิลด เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (389,000) 

อตัราคดิลด  ลดลง รอ้ยละ 1 433,000 

อตัราการเตบิโตของรายไดค่้าเช่า เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 685,000 

อตัราการเตบิโตของรายไดค่้าเช่า ลดลง รอ้ยละ 1 (617,000) 
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9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสดดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
     

เงนิสดในมอื 30  35 - 

เงนิฝากออมทรพัย์     

    ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 49,821 0.125 37,086 0.375 

    ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 33,762 0.050 24,544 0.125 

    ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 17,854 0.125 1 0.375 

รวมเงนิฝากออมทรพัย ์ 101,437  61,631  

เงนิฝากกระแสรายวนั     

    ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  4,361  3,527 - 

    ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  -  20 - 

รวมเงนิฝากกระแสรายวนั 4,361  3,547  
     

รวมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 105,828  65,213  
 

10 กาํไรสะสม 
 

รายการเคลื่อนไหวของกําไรสะสมสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

กําไรจากการลงทุนสุทธสิะสม 8,747,966 7,870,475 

กําไรจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมจากเงนิลงทุนสะสม 278,024 377,285 

กําไรสุทธจิากเงนิลงทุนสะสม 40 40 

หกั การแบ่งส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสะสม (7,829,800) (7,067,543) 

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 1,196,230 1,180,257 

บวก การเปลีย่นนโยบายการบญัช ี - 9,445 

 กําไรจากการลงทุนสุทธ ิ 192,461 868,046 

หกั ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน (129,833) (99,261) 

 การแบ่งส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (376,839) (762,257) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 882,019 1,196,230 
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11 ค่าใช้จ่าย 

 

บริษัทจัดการเป็นผู้จ ัดการกองทุน โดยมีธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ทรพัย์สิน  

โดยบรษิทัจดัการฯ จะคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน

หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปน้ี 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.135 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในทาํนองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

คาํนวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.025 ต่อปี  

(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

ทีค่ํานวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามทีเ่กดิจรงิ เช่น 

ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.032 ต่อปี (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าหน่วยลงทุนจดทะเบยีนของ

กองทุนรวมฯ ทีค่าํนวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวมฯ  

โดยเรยีกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ทําขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 
 

1) ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ได้รบัในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3 ของ

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

2) ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผู้เช่าและการบริหารจดัการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการทํา

สญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายใหม่ หรอืมกีารต่อสญัญา โดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืนของผูเ้ช่ารายนัน้ๆ 

ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่าของยอดค่าเช่ารายเดอืน และรอ้ยละ 4 ของยอดค่าเช่ารายวนั ซึง่อตัราน้ีขึน้อยู่กบั

ประเภทและอายุของสญัญาเช่า 

3) ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

ซึง่คาํนวณ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4) ค่าธรรมเนียมพเิศษเพือ่สรา้งแรงจงูใจในการบรหิาร (Incentive fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธิ

จากอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่หมายถงึรายไดท้ัง้หมดทีก่องทุนรวมฯ ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย ์หกัดว้ยต้นทุน

และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์
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12 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ในระหว่างงวด กองทุนรวมฯ มรีายการธุรกจิระหว่างกนัทีส่าํคญักบับรษิทัจดัการและกจิการอื่น ซึ่งมผีูถ้อืหุน้และ/หรอื

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจดัการและกองทุนรวมฯ รายการที่สําคญัดงักล่าวสําหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือน

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  

 สาํหรบังวด สาํหรบังวด  

 สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด  

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน  

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  

 พนับาท พนับาท นโยบายกาํหนดราคา 
    

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จํากดั    

   รายไดค่้าเช่าและบรกิาร 1,222 1,452 อตัราตลาด 

   ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 17,140 25,991 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวน 

   ค่าใชจ่้ายทางการตลาดและบรหิาร 638 1,863 อตัราตลาด 
    

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จํากดั    

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,306 2,426 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวน 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  

 สาํหรบังวด สาํหรบังวด  

 เก้าเดือนส้ินสุด เก้าเดือนส้ินสุด  

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน  

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  

 พนับาท พนับาท นโยบายกาํหนดราคา 
    

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จํากดั    

   รายไดค่้าเช่าและบรกิาร 3,110 10,946 อตัราตลาด 

   ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 44,129 70,858 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 

   ค่าใชจ่้ายทางการตลาดและบรหิาร 1,439 5,321 อตัราตลาด 
    

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จํากดั    

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,940 7,194 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 
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12 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ มยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญั

กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จาํกดั   

   ลูกหน้ีค่าเช่า - 138 

   ลูกหน้ีอื่น 133 403 

   เจา้หน้ีอื่น 4,889 17,031 

   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,197 7,562 
   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั   

   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 772 838 
 

13 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ในระหว่างงวดกองทุนรวมฯ ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
 

  อตัรา   

วนัประกาศ  ต่อหน่วย 2563 2562 

จ่ายเงินปันผล สาํหรบัรอบระยะเวลา บาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 0.3570 - 189.06 

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 0.3580 - 189.58 

15 สงิหาคม พ.ศ. 2562 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 0.3620 - 191.70 

14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 0.3616 191.49 - 

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 0.2000 105.91 - 

17 สงิหาคม พ.ศ. 2563 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 0.1500 79.43 - 

   376.83 570.34 

 

14 ข้อมลูเก่ียวกบัการซื้อและการขายเงินลงทุน 
 

กองทุนรวมฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และ 30 กันยายน 

พ.ศ. 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร เป็นจํานวน 1,628.13 ล้านบาท และ 1,316.39 ล้านบาท  

โดยคดิเป็นรอ้ยละ 24.77 และรอ้ยละ 19.29 ต่อมลูค่าสนิทรพัยถ์วัเฉลีย่ระหว่างงวด ตามลําดบั 
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15 ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กองทุนรวมฯ ดําเนินธุรกิจในส่วนงานดําเนินงานทางธุรกิจเดยีว คอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และหลกัทรพัย ์ 

ในส่วนงานดาํเนินงานหลกัทางภูมศิาสตร์เดยีวคอืในประเทศไทย ดงันัน้ขอ้มลูจําแนกตามส่วนงานเหมอืนกบัตวัเลขที่

แสดงอยู่ในขอ้มลูทางการเงนิ 
 

16 ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

 

16.1 การประมาณมลูค่ายุติธรรม 
 

กองทุนรวมฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิที่เกีย่วขอ้งกําหนดใหต้้องวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่อง 

หรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯ จะใช้วธิรีาคาทุนหรอืวธิรีายได ้

ในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดงักล่าวแทน 
 

ในการนําเทคนิคการวดัมูลค่ายุตธิรรมขา้งตน้มาใช ้กองทุนรวมฯ จะต้องพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตได ้

ที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิที่จะวดัมูลค่ายุติธรรมนัน้ให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่13 เรื่อง มูลค่ายุตธิรรม กําหนดลําดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูล 

ทีนํ่ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงัน้ี 
 

ขอ้มลูระดบั 1: ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสิน

อย่างเดยีวกนั 

ขอ้มลูระดบั 2: ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรบั

สนิทรพัยนั์น้หรอืหน้ีสนินัน้  

ขอ้มลูระดบั 3: ข้อมูลสําหรับสินทรพัย์หรือหน้ีสินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด 

(ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได)้ 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

   ตามมลูค่ายุตธิรรม - - 11,363,485 11,363,485 

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่า 

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอื 

   ขาดทุน - 239,829 - 239,829 

รวม - 239,829 11,363,485 11,603,314 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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16 ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (ต่อ) 

 

16.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์       

   ตามมลูค่ายุตธิรรม - - 6,776,000 6,776,000 

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่า   

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอื   

   ขาดทุน - 369,442 - 369,442 

รวม - 369,442 6,776,000 7,145,442 

 

ไม่มรีายการโอนระหวา่งลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 

 

16.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 1 

 

เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1 ได้แก่  

เงนิฝากประจาํ ซึง่วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 

 

กองทุนรวมฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิคการประเมนิมลูค่าในระหว่างงวด 

 

16.3 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 

เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยอตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

กองทุนรวมฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิคการประเมนิมลูค่าในระหว่างงวด 

 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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16 ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (ต่อ) 

 

16.4 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 

 

บรษิัทจดัการฯได้จดัให้มกีารประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญการประเมิน

มูลค่าอิสระ (“ผู้ประเมนิอิสระ”) โดยผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ที่ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานวชิาชีพและ 

เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการประเมนิมลูค่าในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัและอยู่ในทาํเลทีต่ัง้เดยีวกบั

หรอืใกล้เคยีงกบัอสงัหารมิทรพัย์ที่ได้รบัการประเมนิมูลค่าดงักล่าว ผู้ประเมนิอสิระได้รายงานโดยตรง 

ต่อบรษิัทจดัการฯ เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน บรษิัทจดัการฯ จดัให้มีการสอบทาน 

การประเมนิมูลค่าทีจ่ดัทําโดยผู้ประเมนิอสิระ บรษิทัจดัการฯ สอบทานกระบวนการและผลการประเมนิ

มลูค่าในแต่ละงวดบญัชซีึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานของกองทุนรวมฯ 

 

การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ประเมนิโดยผู้ประเมนิอสิระ คํานวณตามวธิี

พจิารณาจากรายได ้(Income approach) ซึ่งประมาณการจากกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่า

ในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดทีม่อียูใ่นปัจจุบนัสุทธจิากกระแสเงนิสดจ่ายต่าง ๆ 

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย์ อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนั

ในเรื่องมูลค่าของเงนิและปัจจยัความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมอีตัราคดิลดร้อยละ 11 ต่อปี การประเมิน

มลูค่ายุตธิรรมดงักล่าวใชข้อ้มูลทีม่นัียสําคญัทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว

อยู่ในขอ้มลูระดบั 3 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม  

 

มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนถูกบวกกลบัดว้ยหน้ีสนิจากสญัญาเช่าทีไ่ดร้บัรูเ้พื่อใหไ้ด้

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนภายใต้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญช ี

ฉบบัที ่40 เรื่องอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 

กองทุนรวมฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิคการประเมนิมลูค่าในระหว่างงวด 

 

17 การอนุมติัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รบัการอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทจดัการเมื่อวนัที ่

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
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