
 

 

 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
 
ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิรวมถงึงบกระแสเงนิสดส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุด
วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าว  
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า
จะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจ้าจงึไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทาง
การเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 
ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชี
ส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



 

ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบั
การน าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรบัผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัิ
ส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สินสิริ  ทงัสมบติั 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7352 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท
สินทรพัย ์
เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7, 16 379,211 369,442
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 8, 16 11,294,444 6,776,000
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 54,574 65,213
ลกูหน้ีคา่เชา่ - สทุธิ 35,734 41,548
ลกูหน้ีอื่น 504 853
สนิทรพัยอ์ื่น 7,805 22,991

รวมสินทรพัย ์ 11,772,272 7,276,047

หนี้สิน

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 39,431 34,920
เจา้หน้ีอื่น 34,963 21,028
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ 364,499 363,078
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 4,754,444 -
หน้ีสนิอื่น 19,428 27,630

รวมหนี้สิน 5,212,765 446,656

สินทรพัยส์ทุธิ 6,559,507 6,829,391

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 5,633,161 5,633,161
กาํไรสะสม 10 926,346 1,196,230

สินทรพัยส์ทุธิ 6,559,507 6,829,391

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย (บาท) 12.3865 12.8962
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด/ปี (หน่วย) 529,566,100 529,566,100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 23 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

______________________________________________
(นายวนิยั  หริณัยภ์ญิโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทนุ ที่กองทนุรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท เงินลงทนุ

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ8)
สทิธกิารเชา่อาคารศนูยก์ารคา้
โครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ
ทีต่ ัง้ 94 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับรุ ีปทุมธานี
- สทิธกิารเชา่อาคารศนูยก์ารคา้ 56,905.74 ตารางเมตร 4,990,080
- สทิธใิชพ้ืน้ทีแ่ละหาประโยชน์อาคารศนูยก์ารคา้ 48,690.21 ตารางเมตร 1,046,363
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 42,695
- คา่ใชจ้า่ยปรบัปรงุอาคารศนูยก์ารคา้ 419,191
- ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 16,460
- สทิธกิารใชส้นิทรพัย์ 4,698,429

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 11,213,218 11,294,444 96.75

ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
วนัครบอายุ พนับาท พนับาท เงินลงทนุ

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์(หมายเหต  ุ7)
พนัธบตัร
ธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่49/181/62 4 มถุินายน พ.ศ. 2563 249,086 249,619 2.14
ธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่7/364/62 3 กนัยายน พ.ศ. 2563 89,598 89,714 0.77
ธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่9/182/63 3 กนัยายน พ.ศ. 2563 39,836 39,878 0.34

รวมพนัธบตัร 378,520 379,211 3.25

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 378,520 379,211 3.25

รวมเงินลงทนุท ัง้สิ้น 11,591,738 11,673,655 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 23 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทนุ ที่กองทนุรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท เงินลงทนุ

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ8)
สทิธกิารเชา่อาคารศนูยก์ารคา้
โครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ
ทีต่ ัง้ 94 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับรุ ีปทุมธานี
- สทิธกิารเชา่อาคารศนูยก์ารคา้ 56,905.74 ตารางเมตร 4,990,080
- สทิธใิชพ้ืน้ทีแ่ละหาประโยชน์อาคารศนูยก์ารคา้ 48,690.21 ตารางเมตร 1,046,363
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 42,695
- คา่ใชจ้า่ยปรบัปรงุอาคารศนูยก์ารคา้ 418,800

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

ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
วนัครบอายุ พนับาท พนับาท เงินลงทนุ

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์(หมายเหต  ุ7)
พนัธบตัร
ธนาคารแหง่ประเทศไทย งวดที ่29/182/62 16 มกราคม พ.ศ. 2563 23,906 23,986 0.34
ธนาคารแหง่ประเทศไทย งวดที ่42/91/62 16 มกราคม พ.ศ. 2563 49,826 49,971 0.70
ธนาคารแหง่ประเทศไทย งวดที ่30/182/62 23 มกราคม พ.ศ. 2563 29,857 29,974 0.42
ธนาคารแหง่ประเทศไทย งวดที ่31/182/62 30 มกราคม พ.ศ. 2563 55,750 55,936 0.78
ธนาคารแหง่ประเทศไทย งวดที ่36/182/62 5 มนีาคม พ.ศ. 2563 199,399 199,594 2.79
ธนาคารแหง่ประเทศไทย งวดที ่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

รวมเงินลงทนุท ัง้สิ้น 6,866,651 7,145,442 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 23 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 210,064 261,177
รายไดด้อกเบีย้ 1,188 1,259
รายไดอ้ื่น 48 896

รวมรายได้   211,300 263,332

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 11, 12 2,357 2,373
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 11 436 439
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 11 399 489
คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 11, 12 18,119 20,583
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 293 294
คา่ใชจ้า่ยภาษโีรงเรอืน 5,684 6,469
คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดและบรหิาร 7,611 7,714
คา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยั 1,723 1,736
ภาษเีงนิได้ 9 -
คา่ใชจ้า่ยอื่น 388 429
ตน้ทุนทางการเงนิ 56,015 -

รวมค่าใช้จ่าย 93,034 40,526

กาํไรจากการลงทนุสทุธิ 118,266 222,806

รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ
รายการขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (196,659) (52,654)

รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (196,659) (52,654)

การ(ลดลง)เพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (78,393) 170,152

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 23 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

การ(ลดลง)เพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิ
จากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 118,266 222,806
รายการขาดทุนสทุธจิากเงนิลงทุน (196,659) (52,654)

การ(ลดลง)เพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (78,393) 170,152
การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 13 (191,491) (189,055)

การลดลงของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด (269,884) (18,903)

สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัตน้งวด 6,829,391 6,813,418
การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี - 9,445

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

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัปลายงวด 6,559,507 6,803,960

หน่วย หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทนุ
(มลูคา่หน่วยละ 12.3865 บาทต่อหน่วย  ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563
และเทา่กบั 12.8962 บาทต่อหน่วย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562)

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 23 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

7



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การ(ลดลง)เพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน (78,393) 170,152
ปรบักระทบรายการ(ลดลง)เพิม่ขึน้สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
รายการขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 7, 8 196,659 52,654
ดอกเบีย้รบั (59) (66)
ตน้ทุนทางการเงนิ 56,015 -
สว่นลดรบัจากเงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7 (1,129) (1,193)
การจา่ยปรบัปรุงอาคารศนูยก์ารคา้ 8 (391) (601)
การจา่ยคา่นายหน้า 8 (6,377) -
การซือ้เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7 (408,463) (263,236)
การขายเงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7 400,000 225,000
ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกเพิม่ขึน้ 8 (10,083) -
ลกูหน้ีคา่เชา่ลดลง(เพิม่ขึน้) 5,814 (13,478)
ลกูหน้ีอื่นลดลง 349 404
สนิทรพัยอ์ื่นลดลง(เพิม่ขึน้) 15,245 (2,952)
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเพิม่ขึน้ 4,511 6,764
เจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้(ลดลง) 13,935 (9,871)
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้เพิม่ขึน้ 1,421 9,943
หน้ีสนิอื่น(ลดลง)เพิม่ขึน้ (8,202) 9,028

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 180,852 182,548
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ - 450

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 180,852 182,998

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 13 (191,491) (189,055)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (191,491) (189,055)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (10,639) (6,057)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 65,213 50,261

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 54,574 44,204

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 23 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 
 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (“กองทุนรวมฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มกีารก าหนดอายุโครงการ โดยจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่  
23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 โดยมจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,295,661,000 บาท (แบ่งเป็น 529,566,100 หน่วย 
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการ
กองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมธีนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และ 
มบีรษิทั รงัสติพลาซ่า จ ากดั เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
 
กองทุนรวมฯ จดัตัง้โครงการโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ระดมเงนิทุนและน าเงนิทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
หรอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 
กองทุนรวมฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในหนงัสอืชีช้วน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”)  
ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ ส าหรบัรอบระยะเวลา 3 เดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563  

 
ในเดือนมนีาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ ของกองทุนรวมฯ ได้ให้ส่วนลดค่าเช่ากบัผู้เช่า  
ซึ่งรายการดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขสญัญาเช่า ซึ่งจะส่งผลให้การรบัรู้รายได้ค่าเช่าลดลง ทัง้นี้ ผลกระทบใน 
เชงิลบในระยะสัน้อนัสบืเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกสญัญาเช่า หรอื 
ผิดเงื่อนไขสญัญาเช่า หรอืการตัดสินใจต่อสญัญาเช่า หรอืการตัดสินใจท าสญัญาเช่าของผู้เช่าใหม่ ดังนัน้  
จงึคาดการณ์ไดว้า่เหตุการณ์ดงักล่าวจะกระทบต่อรายไดค้า่เช่าในรอบระยะเวลาบญัชถีดั ๆ ไปดว้ย ซึง่กองทุนรวมฯ 
ได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อธุรกิจให้เช่า และก าลงั
ประเมนิผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การวางแผนเพือ่รบัมอืและแกไ้ขกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

10 

3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(แนวปฏบิตัทิางบญัช)ี ส่วนเรือ่งทีแ่นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้ไมไ่ดก้ าหนดไว ้ 
 
กองทุนรวมฯ ปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีี่มผีลบงัคบัใช้ในรอบ
ระยะเวลาบญัชขีองขอ้มลูทางการเงนิ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยที่
จดัท าตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทาง
การเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ช้
ในการจดัท างบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 
1) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมม่าถอืปฏบิตัติามทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 

 
2) การน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพี
บัญชี มาถือปฏิบัติส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เรื่องการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
โดยวธิอีย่างง่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งกองทุน
รวมฯ เลือกที่จะไม่น าข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อการพยากรณ์ทางการเงิน 
ในอนาคตมาใช้ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้ค่าเช่า ณ วนัที ่ 
31 มนีาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 36.14 ลา้นบาท 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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5 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 
5.1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

 
กองทุนรวมฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 
และ TFRS 9) และสัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยรบัรู้
ผลกระทบสะสมจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุง
ย้อนหลังตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ได้ท าการปรบัปรุงย้อนหลังงบการเงินที่แสดง
เปรยีบเทยีบส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทางทีส่ามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว ทัง้นี้กองทุนรวมฯ ได้ท าการปรบัปรุงรายการและ 
จดัประเภทรายการใหม่ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา  
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงนิใหมเ่ป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562                    

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท 
รายการใหม่ตาม  

TFRS 16 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563                

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัย ์    
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
   ตามมลูคา่ยุตธิรรม 6,776,000 4,698,429 11,474,429 
รวมสินทรพัย ์ 6,776,000 4,698,429 11,474,429 

หน้ีสิน    
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 4,698,429 4,698,429 
รวมหน้ีสิน - 4,698,429 4,698,429 

 
ผลกระทบจากการปฏบิตัติามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ  
 
กองทุนรวมฯ ได้น ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถือปฏิบตัิ
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบันี้เป็นรายการปรบัปรุงกบัก าไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบจากการน ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิมาถอื
ปฏบิตัไิมม่สีาระส าคญั 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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5 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
5.1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ผลกระทบจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS 16) 
 
กองทุนรวมฯ ไดน้ า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คย
ถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า 
ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่น า TFRS 16 มาถือปฏิบตัิดงักล่าวจะรบัรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของ
หนี้สนิทีจ่ะต้องช าระ คดิลดดว้ยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากู้ยมืส่วน
เพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีก่องทุนรวมฯ น ามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 4.75 ต่อปี 
 
 พนับาท 
  

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  9,409,035 
หกั: ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชา่ ณ วนัทีน่ าใช้ 
            เป็นครัง้แรก 

 
4,710,606   

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

 
กองทุนรวมฯ รบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้ที่เป็นการเช่าอสังหาริมทรพัย์  ด้วยจ านวนเดียวกับหนี้สิน 
ตามสญัญาเช่า ทัง้นี้ กองทุนรวมฯ ไม่มีสญัญาเช่าที่เป็นสญัญาที่สร้างภาระที่ต้องน ามาปรบัปรุงกับ
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีน่ า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นการเชา่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2563 
1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 11,294,444 11,474,429 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 11,294,444 11,478,429 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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5 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

5.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  
 
นโยบายการบญัชทีี่เปลี่ยนแปลงไปจากการน ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทาง
การเงนิ และมาตรฐานเรือ่งสญัญาเชา่ รวมถงึแนวทางปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตั ิ 
 
สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทัง้หมดจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
หรอืขาดทุน และวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 
 
หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดเป็นหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเว้น
หนี้สินทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน หนี้สินดงักล่าวรวมถึงหนี้สิน  
ตราสารอนุพนัธ์ซึ่งวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรม ส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย กองทุนรวมฯ รบัรูด้อกเบีย้จ่ายโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
การดอ้ยคา่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ
เกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) กองทุนรวมฯ เลอืกใช้วธิกีาร
อยา่งงา่ยในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหนี้คา่เชา่ 
 
ทัง้นี้ กองทุนรวมฯ เลอืกน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 
ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยเลือกที่จะไม่น าข้อมูลที่มีการ
คาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติ
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้ค่าเช่า ซึง่กองทุนรวมฯ เลอืกใช้วธิกีารอย่างงา่ยในการค านวณ โดยไม่มผีล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งวดัมูลค่าโดยใช้ข้อมูลผล
ขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้  



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
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5 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

5.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
สญัญาเช่า  
 
ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ รบัรู้สัญญาเช่าเมื่อกองทุนรวมฯ สามารถเข้าถึง
สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยคา่เชา่ทีช่ าระจะปันส่วน
เป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและตน้ทุนทางการเงนิ  
 
โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่าก
ยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ กองทุนรวมฯ แสดงสนิทรพัยส์ทิธกิารใชซ้ึ่งเป็นอสงัหารมิทรพัย์
เพือ่การลงทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมโดยไมค่ดิคา่เสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมคา่เชา่จ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• คา่เชา่คงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 
• คา่เชา่ผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีก่องทุนรวมฯ จะใชส้ทิธ ิและ 
• คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายขุองสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่องทุนรวมฯ คาดว่าจะยกเลกิ

สญัญานัน้ 
 
กองทุนรวมฯ จะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัรา
ดอกเบีย้โดยนัยได ้กองทุนรวมฯ จะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ชา่ ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึ
การกู้ยมื เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขที่
ใกลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ านวนที่รบัรูเ้ริม่แรกของ หนี้สนิตามสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าจ่ายที่ได้
ช าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่แรก และ
ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
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ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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6 ความเส่ียงทางการเงิน 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ต้องเผชญิกบัความเสีย่งทางการเงนิที่ส าคญั ได้แก่ ความเสีย่ง
จากอตัราดอกเบีย้และความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 
 

6.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด สนิทรพัยท์างการเงนิทีอ่าจท าใหก้องทุนรวมฯ 
มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ ไดแ้ก่ เงนิลงทุนในพนัธบตัรและเงนิฝากธนาคาร 
 

6.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ คอื ความเสีย่งทีคู่่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญา ซึ่งอาจมผีลต่อกระแสเงนิ
สดรบัจากสนิทรพัย์ทางการเงนิของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อเกิดจากความเสี่ยงใน  
การจดัการเรยีกเกบ็คา่เชา่ 
 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุนรวมฯ  
มลีูกคา้จ านวนมาก และอยู่ในกลุ่มธุรกจิทีต่่างกนั นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ มกีารก าหนดใหม้กีารเรยีกเก็บ
เงนิมดัจ าค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นประกนั ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถ 
เกบ็ค่าเช่าได ้บรษิทัจดัการฯ เชื่อว่ากองทุนรวมฯ ไม่มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่ออื่นนอกเหนือจากจ านวน
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูทีไ่ดบ้นัทกึในงบการเงนิแลว้ ซึ่งประเมนิจากประสบการณ์การช าระเงนิในอดตีเงนิ
มดัจ ารบัจากลกูคา้ และปัจจยัอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 

 

7 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

รายการเคลื่อนไหวของของเงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 369,442 229,223 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด/ปี 408,463 1,035,317 
ตดัจ าหน่ายส่วนลดรบั 1,129 5,930 
ครบก าหนด (400,000) (901,000) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 177 (28) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด/ปี 379,211 369,442 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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8 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม 
 

การลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเช่าอาคารโครงการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ บางส่วน 
รวมเนื้อที่ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจ านวน  
48,190.51 ตารางเมตร (โดยเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกดิรายได้จ านวน 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
ระยะเวลาตามสญัญาเชา่ ณ วนัทีท่ าสญัญาเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 4,536.44 ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัที่ 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดจ้ดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เตมิพื้นทีใ่ชป้ระโยชน์ปัจจุบนัจาก 
การลงทุนครัง้แรก รวมเนื้ อที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของ 
พื้นที่ส่วนกลางจ านวน 47,697.94 ตารางเมตร (โดยเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้จ านวน 8,276.88 
ตารางเมตร) 
 

เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดท้ าสญัญาขยายระยะเวลาสทิธกิารเช่าอาคารฟิวเจอรพ์าร์ค 
รงัสติ รวมเนื้อที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสทิธใินการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจ านวน 
47,697.94 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ รวมถึงทรพัย์สนิอื่นใดที่
เกี่ยวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารสิง่ปลูกสร้างออกใช้ หรอืหาประโยชน์อกี 15 ปี (ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2570 ถงึปี พ.ศ. 2584) และลงทุนเพิม่ในพืน้ทีส่ทิธกิารเช่าอาคารโครงการฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ รวมเนื้อที่
ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร และสทิธใินการน าพืน้ทีบ่างส่วนของพืน้ทีส่่วนกลางจ านวน 992.27 ตารางเมตร 
เป็นระยะเวลาประมาณ 29 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2584 ดว้ยมูลค่าการลงทุนเพิม่เตมิรวมทัง้สิน้ 1,500 ล้านบาทซึ่ง
ช าระเมื่อวนัที่ลงนามในสญัญา เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และตัง้แต่ปี พ.ศ. 2570 ถึงปี พ.ศ. 2584 
กองทุนรวมฯ ตกลงจะช าระค่าเช่าพื้นที่และอุปกรณ์ และค่าตอบแทนสิทธิในการน าพื้นที่ออกหาประโยชน์
จ านวน 430 ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษมีลูค่าเพิม่) และ 75.88 ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษมีลูคา่เพิม่) ตามล าดบั และ
ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ทุกปี  
 

เมือ่วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ไดจ้ดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ปัจจุบนั รวมเนื้อที่
ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร และสทิธใินการน าพืน้ทีบ่างส่วนของพืน้ทีส่่วนกลางจ านวน 48,791.00 ตาราง
เมตร (โดยเป็นพืน้ทีส่่วนกลางทีก่่อใหเ้กดิรายไดจ้ านวน 8,709.92 ตารางเมตร) 
 

ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิราคาอสิระประเมนิราคาเงนิลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวมฯ โดยวธิพีจิารณาจากรายได ้(Income approach) ผลจากการประเมนิราคา
ท าให้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มมีูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เท่ากบั 6,540 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 6,776 ลา้นบาท) และตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่40 เรื่องอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุน มลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะถูกบวกกลบัดว้ยหนี้สนิจากสญัญาเช่าทีไ่ดร้บัรูเ้พื่อใหไ้ด้
มูลค่าตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนภายใต้วธิมีูลค่ายุตธิรรมตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัดงักล่าว  
ท าใหเ้งนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์มีลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 รวมเท่ากบั 11,294 ลา้นบาท
และท าให้มีขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวน 196.84 ล้านบาท  
(31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : 52.60 ลา้นบาท) ซึง่ไดบ้นัทกึไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็   



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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8 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
พ.ศ. 2563 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี (หมายเหตุ 5) 11,474,429 6.873,000 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด/ปี 391 2,233 
ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 16,460 - 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุน   
   ในอสงัหารมิทรพัย ์ (196,836) (99,233) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด/ปี 11,294,444 6,776,000 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
 

การเปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลง 
ในมลูค่ายติุธรรม  

เพ่ิมขึน้(ลดลง) 

 ในข้อสมมติฐาน พนับาท 
   

อตัราคดิลด เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (427,000) 
อตัราคดิลด  ลดลง รอ้ยละ 1 480,000 
อตัราการเตบิโตของรายไดค้า่เชา่ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 731,000 
อตัราการเตบิโตของรายไดค้า่เชา่ ลดลง รอ้ยละ 1 (654,000) 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงินสด 
และรายการเทยีบเท่าเงนิสดดงัต่อไปนี้ 
 

รายการ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
     

เงนิสดในมอื 30 - 35 - 
เงนิฝากออมทรพัย ์     
    ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 48,446 0.375 37,086 0.375 
    ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 3,413 0.125 24,544 0.125 
    ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1 0.125 1 0.375 
รวมเงนิฝากออมทรพัย ์ 51,860  61,631  
เงนิฝากกระแสรายวนั     
    ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  2,684 - 3,527 - 
    ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  - - 20 - 
รวมเงนิฝากกระแสรายวนั 2,684  3,547  
     

รวมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 54,574  65,213  
 

10 ก าไรสะสม 
 

รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท 
   
รายไดจ้ากการลงทุนสทุธสิะสม 8,747,966 7,870,475 
ก าไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม 278,024 377,285 
ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม 40 40 
หกั การแบ่งส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสะสม (7,829,800) (7,067,543) 
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 1,196,230 1,180,257 
บวก การเปลีย่นนโยบายการบญัช ี - 9,445 
 ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ 118,266 868,046 
หกั ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (196,659) (99,261) 
 การแบ่งส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (191,491) (762,257) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 926,346 1,196,230 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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11 ค่าใช้จ่าย 
 

บรษิทัจดัการเป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมธีนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ทรพัย์สนิ โดยบรษิัทจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.135 
ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวมฯ ค านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.025 ต่อปี  
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวมฯ ที่ค านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามทีเ่กดิ
จรงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.032 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าหน่วยลงทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ ทีค่ านวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์จากกองทุนรวมฯ  
โดยเรยีกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กบัผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 
1) ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ไดร้บัในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3 ของ

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารสทุธขิองกองทุนรวมฯ 
2) ค่าคอมมชิชัน่จากการจดัหาผู้เช่าและการบรหิารจดัการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมกีารท า

สญัญาเช่ากบัผูเ้ชา่รายใหม่ หรอืมกีารต่อสญัญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืนของผูเ้ช่ารายนัน้ๆ 
ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่าของยอดค่าเช่ารายเดอืน และรอ้ยละ 4 ของยอดค่าเช่ารายวนั ซึง่อตัรานี้ขึน้อยู่กบั
ประเภทและอายขุองสญัญาเชา่ 

3) ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวมฯ ซึง่ค านวณ ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4) ค่าธรรมเนียมพเิศษเพื่อสรา้งแรงจงูใจในการบรหิาร (Incentive fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายได้
สุทธจิากอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งหมายถงึรายไดท้ัง้หมดที่กองทุนรวมฯ ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย์ หกัด้วย
ตน้ทุนและคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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12 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ในระหว่างงวด กองทนุรวมฯ มรีายการธุรกจิระหวา่งกนัทีส่ าคญักบับรษิทัจดัการและกจิการอื่น ซึง่มผีูถ้อืหุน้และ/หรอื
กรรมการเดียวกันกับบรษิัทจดัการและกองทุนรวมฯ รายการที่ส าคญัดงักล่าวส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 
31 มนีาคม 2563 และ 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  

 ส าหรบังวด ส าหรบังวด  
 สามเดือนส้ินสดุ สามเดือนส้ินสดุ  
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  

 พนับาท พนับาท นโยบายก าหนดราคา 
    

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จ ากดั    
   รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 1,185 6,987 อตัราตลาด 
   คา่ธรรมเนยีมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 18,119 20,583 ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วน 
   คา่ใชจ้่ายทางการตลาดและบรหิาร 464 1,383 อตัราตลาด 
    

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม  
   บวัหลวง จ ากดั   

 

   คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 2,357 2,373 ตามเกณฑท์ีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วน 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทุนรวมฯ มยีอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง
กนั ดงันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จ ากดั   
   ลูกหนี้คา่เชา่ 1 138 
   ลูกหนี้อื่น 74 403 
   เจา้หนี้อื่น 13,451 17,031 
   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 4,737 7,562 
   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั   
   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 2,414 838 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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13 การแบง่ปันส่วนทุนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน 
 
ในระหวา่งงวดกองทุนรวมฯ ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ดงันี้ 
 

  อตัรา   
วนัประกาศ  ต่อหน่วย 2563 2562 

จ่ายเงินปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลา บาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 0.3570 - 189.06 
14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 0.3616 191.49 - 

 
14 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือและการขายเงินลงทุน 

 
กองทุนรวมฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร เป็นจ านวน 808 ลา้นบาท และ 458 ลา้นบาท โดยคดิเป็นรอ้ยละ 
12.03 และรอ้ยละ 6.71 ต่อมลูคา่สนิทรพัยถ์วัเฉลีย่ระหวา่งงวด ตามล าดบั 
 

15 ข้อมลูส่วนงานด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินธุรกจิในส่วนงานด าเนินงานทางธุรกจิเดยีว คอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละหลกัทรพัย ์ใน
ส่วนงานด าเนินงานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีวคอืในประเทศไทย ดงันัน้ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานเหมอืนกบัตวัเลขที่
แสดงอยูใ่นขอ้มลูทางการเงนิ 
 

16 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
 
16.1 การประมาณมลูค่ายติุธรรม 

 
กองทุนรวมฯ ใช้วธิีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิซึ่งมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่อง 
หรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯ จะใชว้ธิรีาคาทุนหรอืวธิรีายได ้
ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแทน 
 
ในการน าเทคนิคการวดัมลูค่ายุตธิรรมขา้งตน้มาใช ้กองทุนรวมฯ จะตอ้งพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตได้ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่จะวดัมูลค่ายุตธิรรมนัน้ให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที ่13 เรื่อง มลูค่ายุตธิรรม ก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูล 
ทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี้ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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16 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (ต่อ) 
 
16.1 การประมาณมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ขอ้มลูระดบั 1: ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ

อยา่งเดยีวกนั 
ขอ้มลูระดบั 2: ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคา) หรอืโดยอ้อม (ได้แก่ ขอ้มูลที่ค านวณมาจากราคา) ส าหรบั
สนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  

ขอ้มลูระดบั 3: ข้อมูลส าหรบัสินทรพัย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด 
(ขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตได)้ 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1  ข้อมลูระดบัท่ี 2  ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 11,294,444 11,294,444 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ - 379,211 - 379,211 

รวม - 379,211 11,294,444 11,673,655 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1  ข้อมลูระดบัท่ี 2  ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

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

รวม - 369,442 6,776,000 7,145,442 
 
ไมม่รีายการโอนระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งงวด 
 

16.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 1 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที่ 1 ได้แก่ เงนิฝากประจ า ซึ่งวดัมูลค่ายุติธรรม 
โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 
 
กองทุนรวมฯ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเทคนิคการประเมนิมลูคา่ในระหวา่งงวด 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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16 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (ต่อ) 
 

16.3 เทคนิคการประเมินมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที่ 2 ได้แก่ พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งวดัมูลค่ายุติธรรมโดยอตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
กองทุนรวมฯ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเทคนิคการประเมนิมลูคา่ในระหวา่งงวด 
 

16.4 เทคนิคการประเมินมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 
 
บรษิัทจดัการฯได้จดัให้มกีารประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญการประเมนิ
มูลค่าอิสระ (“ผู้ประเมนิอิสระ”) โดยผู้ประเมนิอิสระเป็นผู้ที่ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานวชิาชพีและ 
เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการประเมนิมลูคา่ในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัและอยูใ่นท าเลทีต่ัง้เดยีวกบั
หรอืใกล้เคยีงกบัอสงัหารมิทรพัย์ที่ได้รบัการประเมนิมูลค่าดงักล่าว ผูป้ระเมนิอสิระได้รายงานโดยตรง  
ต่อบรษิัทจดัการฯ เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานทางการเงนิ บรษิัทจดัการฯ  จดัให้มีการสอบทาน 
การประเมนิมูลค่าทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระ บรษิทัจดัการฯ สอบทานกระบวนการและผลการประเมนิ
มลูคา่ในแต่ละงวดบญัชซีึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานของกองทุนรวมฯ 
 
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ค านวณตามวธิี
พจิารณาจากรายได ้(Income approach) ซึ่งประมาณการจากกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญา
เช่าในปัจจุบนั รวมถงึค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนัสุทธจิากกระแสเงนิสด
จ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึน้เนื่องจากอสงัหารมิทรพัย์ อตัราคดิลดที่ใช้สะท้อนถงึการประเมนิสภาวะ
ตลาดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่าของเงนิและปัจจยัความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมอีตัราคดิลดร้อยละ 11 ต่อปี 
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมดงักล่าวใช้ขอ้มูลที่มนีัยส าคญัที่ไม่สามารถสงัเกตได้ มูลค่ายุตธิรรมของเงนิ
ลงทุนดงักล่าวอยูใ่นขอ้มลูระดบั 3 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม  
 
มลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนถูกบวกกลบัดว้ยหนี้สนิจากสญัญาเชา่ทีไ่ดร้บัรูเ้พือ่ใหไ้ด้
มูลค่าตามบัญชีของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนภายใต้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญช ี
ฉบบัที ่40 เรือ่งอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
 
กองทุนรวมฯ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเทคนิคการประเมนิมลูคา่ในระหวา่งงวด 

 
17 การอนุมติัข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 

 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ ได้รบัการอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจของบรษิัทจดัการเมื่อวนัที ่
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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