
 

  

 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

 

งบการเงิน 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

 

เสนอ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

 

 

ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค (“กองทุนรวมฯ”)  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดําเนินงาน รวมถึงกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุน

กาํหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของกองทุนรวมฯประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

• งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 

• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธสิาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่น ๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

กองทุนรวมตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 



เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งทีม่นีัยสาํคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงนิสําหรบัปีปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้ระบุเรื่อง การวดัมูลค่าของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ เป็นเรื่องสําคญั 

ในการตรวจสอบและไดนํ้าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็

ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งนี้ 
 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์  

อา้งองิหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ที ่5.8 เรื่อง ประมาณ

การทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ และ

ขอ้ที ่8 เรือ่ง เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยุตธิรรม 
 

วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

ของกองทุนรวมฯ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจํานวน 11,345 

ลา้นบาท ซึง่รวมขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม

ของเงนิลงทุนจํานวน 151 ล้านบาท แสดงในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บั

การประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระและบวกกลบัด้วยหน้ีสนิตาม

สญัญาเช่าเพื่อให้ได้มูลค่าตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ

การลงทุนภายใต้วธิีมูลค่ายุติธรรมตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี

สําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานและทรสัต์เพื่อ

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุน

กําหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักับเรื่องน้ีเพราะมูลค่าส่วนหน่ึงของ

รายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรพัย์นั ้นเป็นรายการที่ใช ้     

ดุลยพนิิจ และขอ้สมมตฐิานของบรษิทัจดัการฯในการประมาณ

การมลูค่ายุตธิรรม มลูค่าดงักล่าวคาํนวณตามวธิพีจิารณาจาก

รายได้ โดยการประมาณจากกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบั

ของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบัน และในอนาคตภายใต้

เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนัและกระแสเงนิสดขาออก

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

ดุลยพนิิจทีส่าํคญัเกีย่วขอ้งกบัขอ้สมมตฐิานไดแ้ก่ 

• อตัราการเตบิโตของคา่เช่า และอตัราการใหเ้ช่าพืน้ที ่ 

• ประมาณการรายไดค้า่เช่า รายไดอ้ื่น และคา่ใชจ่้าย 

• อตัราคดิลด 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้รหิารของบรษิทัจดัการฯ และผูป้ระเมนิอสิระ

เพื่อทําความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิานที่ใชใ้นการวดัมูลค่าของ

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
 
ขา้พเจ้าประเมนิ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความเป็น

กลางของบรษิทัผูป้ระเมนิราคา และตรวจคุณสมบตัขิองผูป้ระเมนิราคา 
 
ขา้พเจ้าประเมนิขอ้สมมตฐิานและตรวจความถูกต้องเหมาะสมของ

ข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์ดงัน้ี 

• ขา้พเจ้าประเมนิความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณ

การมูลค่า โดยประเมินข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณกับเอกสาร

ประกอบรายการต่าง ๆ ดงัน้ี 

- อัตราการเติบโตของค่าเช่าและอัตราการให้เช่าพื้นที่โดย

เปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตซึ่งอัตราดังกล่าวอยู่ในช่วงที่

ยอมรบัได ้

- กระแสเงินสดสุทธิที่จะได้ร ับในอนาคตจากสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งประมาณการจากรายได้ค่าเช่าและรายได้

อื่น คา่ใชจ่้าย ตลอดระยะเวลาของสทิธกิารเช่า 

- อตัราคดิลด ซึ่งสามารถเทยีบเคยีงกบัสภาวะตลาดปัจจุบนั ซึ่ง

อตัราดงักล่าวอยูใ่นช่วงทีย่อมรบัได ้

• ข้าพเจ้าทดสอบการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ โดยอา้งองิ

จากประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตคดิลด

ด้วยอัตราที่สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบัน เพื่อ

ตรวจความถูกตอ้งของขอ้มลูการบนัทกึรายการบญัช ี

• ขา้พเจา้พจิารณาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว

และความเป็นไปไดข้องรายการดงักล่าว 
 
จากวธิกีารปฏบิตังิานดงักล่าวขา้งต้น ขา้พเจ้าเหน็ว่าดุลยพนิิจของ

ผูบ้รหิารของบรษิทัจดัการฯ และขอ้สมมตฐิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวดั

มลูค่าของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์หมาะสมเป็นไปตามขอบเขต

ทีร่บัไดข้องประมาณการอยา่งสมเหตุสมผล 



ข้อมลูอ่ืน  
 

บรษิทัจดัการฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึ

งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงั

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้

ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดง

ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบับรษิทัจดัการฯ 

 

ความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการฯ ต่องบการเงิน  
 

บรษิทัจดัการฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามแนวปฏบิตัิ

ทางบญัชสีาํหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน

และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจาก

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่จ้ดัการ

กองทุนรวมพจิารณาวา่จาํเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น

สาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

 

ในการจดัทํางบการเงนิ บรษิทัจดัการฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนรวมในการดําเนินงาน

ต่อเนื่อง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการ

ดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้จดัการกองทุนรวมมีความตัง้ใจที่จะเลกิกองทุนรวม หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่

สามารถดาํเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้

 

บรษิทัจดัการฯ มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกองทุนรวมฯ 

 



ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงู

แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ

ถอืวา่มสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนั

จะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี้ 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต

และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิ ไม่ว่า 

จะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจาก 

การทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด  

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิ

หรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใชเ่พื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน

ของกองทุนรวมฯ 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีบ่รษิทัจดัการฯใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยบรษิทัจดัการฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื่องของบรษิัทจดัการฯ 

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ 

ในการดาํเนินงานต่อเนื่องหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 

ถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั

หลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถงึวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนรวมฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิ

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่



ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ในเรื่องต่างๆ ทีส่าํคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้

วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่บรษิทัจดัการฯ ว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และได้สื่อสารกับบริษัทจัดการฯเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล 

ที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจ้าและมาตรการที่ขา้พเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบับรษิทัจดัการฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยสําคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิ 

ในปีปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชี

เวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 

ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้

อยา่งสมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

สินสิริ  ทงัสมบติั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7352 

กรุงเทพมหานคร 

11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 8, 17 11,344,527,636 6,776,000,000
เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7, 17 149,922,965 369,442,054
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 243,941,616 65,213,067
ลกูหนี้รายไดค้า่เชา่คา้งรบั - สทุธิ 53,586,433 41,547,816
ลกูหนี้อื่น 546,740 852,594
สนิทรพัยอ์ื่น 6,749,368 22,991,115

รวมสินทรพัย ์ 11,799,274,758 7,276,046,646

หน้ีสิน

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 6,657,155 34,920,316
เจา้หนี้อื่น 24,463,779 21,028,208
เงนิมดัจาํรบัจากผูเ้ชา่ 353,902,829 363,077,652
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 10 4,926,527,636 -
หนี้สนิอื่น 12,618,660 27,629,616

รวมหน้ีสิน 5,324,170,059 446,655,792

สินทรพัยส์ทุธิ 6,475,104,699 6,829,390,854

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 5,633,161,000 5,633,161,000
กาํไรสะสม 11 841,943,699 1,196,229,854

สินทรพัยส์ทุธิ 6,475,104,699 6,829,390,854

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หน่วย (บาท) 12.2271 12.8962
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 529,566,100 529,566,100

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 30 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

______________________________________________

กรรมการผูจ้ดัการ

(นายวนิยั  หริณัยภ์ญิโญภาศ)
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุน

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทนุ ราคายตุิธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทนุ ที่กองทนุรวมฯ เช่า บาท บาท เงินลงทนุ

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ8)

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
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 42,695,493
- คา่ใชจ้า่ยปรบัปรุงอาคารศนูยก์ารคา้ 421,743,069
- ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 18,024,436
- สทิธกิารใชส้นิทรพัย์ 4,698,428,869

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 11,217,334,867 11,344,527,636 98.70

ราคาทนุ ราคายตุิธรรม ร้อยละของ

วนัครบอายุ บาท บาท เงินลงทนุ

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์(หมายเหต  ุ7)

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย งวดที ่3/364/63 4 มนีาคม พ.ศ. 2564 149,875,337 149,922,965 1.30

รวมพนัธบตัร 149,875,337 149,922,965 1.30

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 149,875,337 149,922,965 1.30

รวมเงินลงทนุทัง้สิ้น 11,367,210,204 11,494,450,601 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 30 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

พ.ศ . 2563
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายตุิธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท เงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย  ์(หมายเหต  ุ8)

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
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 42,695,493
- คา่ใชจ้่ายปรบัปรุงอาคารศนูยก์ารคา้ 418,799,698

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

ราคาทุน ราคายตุิธรรม ร้อยละของ

วนัครบอายุ บาท บาท เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรพัย  ์(หมายเหต  ุ7)

พนัธบตัร

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

รวมเงินลงทุนท ัง้สิ้น 6,866,650,880 7,145,442,054 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 30 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

พ.ศ. 2562
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 592,875,296 1,052,681,773
รายไดด้อกเบีย้ 2,690,344 6,143,099
รายไดอ้ื่น 631,070 3,884,003

รวมรายได้   596,196,710 1,062,708,875

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 12, 13 9,249,858 9,622,505
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 12 1,712,937 1,781,945
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 12 1,604,535 1,983,710
คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 12, 13 63,510,484 94,004,234
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 1,310,245 1,381,030
(กลบัรายการ)คา่ใชจ้า่ยภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง (24,800,128) 23,009,696
คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดและบรหิาร 22,258,074 53,813,346
คา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยั 6,916,676 7,025,464
ภาษเีงนิได้ 25,863 13,824
คา่ใชจ้า่ยอื่น 1,673,732 2,026,760
ตน้ทุนทางการเงนิ 10 228,098,767 -

รวมค่าใช้จ่าย 311,561,043 194,662,514

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 284,635,667 868,046,361

รายการขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน - -
รายการขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (150,873,704) (99,260,777)

รวมรายการขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุน (150,873,704) (99,260,777)

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 133,761,963 768,785,584

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 30 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 284,635,667 868,046,361

รายการขาดทุนสทุธจิากเงนิลงทุน (150,873,704) (99,260,777)

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างปี 133,761,963 768,785,584

การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 14 (488,048,118) (762,257,445)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างปี (354,286,155) 6,528,139

สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัตน้ปี 6,829,390,854 6,813,418,202

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี - 9,444,513

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัต้นปีปรบัปรงุใหม่ 6,829,390,854 6,822,862,715

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัสิ้นปี 6,475,104,699 6,829,390,854

หน่วย หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มลูคา่หน่วยละ 12.2271 บาทตอ่หน่วย  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

และเทา่กบั 12.8962 บาทตอ่หน่วย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 529,566,100 529,566,100

หน่วยลงทุน ณ วนัสิน้ปี 529,566,100 529,566,100

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 30 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 133,761,963 768,785,584
ปรบักระทบรายการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน
ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
รายการขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ 7, 8 150,873,704 99,260,777
ดอกเบีย้รบั (172,417) (213,061)
ตน้ทนุทางการเงนิ 10 228,098,767 -
สว่นลดรบัจากเงนิลงทนุทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุตดัจา่ย 7 (2,517,927) (5,930,038)
การจา่ยปรบัปรงุอาคารศนูยก์ารคา้ 8 (2,943,371) (2,232,992)
การซือ้เงนิลงทนุทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 7 (947,967,648) (1,035,316,739)
การขายเงนิลงทนุทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 7 1,170,000,000 931,000,000
ตน้ทนุทางตรงเริม่แรกเพิม่ขึน้ 8 (18,024,436) -
ลกูหน้ีรายไดค้า่เชา่คา้งรบั(เพิม่ขึน้)ลดลง (12,038,617) 7,230,988
ลกูหน้ีอื่นลดลง 305,854 68,839
สนิทรพัยอ์ื่นลดลง(เพิม่ขึน้) 16,241,747 (6,583,172)
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลดลง (28,263,161) (1,244,125)
เจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้(ลดลง) 3,435,571 (9,144,427)
เงนิมดัจาํรบัจากผูเ้ชา่(ลดลง)เพิม่ขึน้ (9,174,823) 14,989,300
หน้ีสนิอื่น(ลดลง)เพิม่ขึน้ (15,010,956) 15,914,052

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 666,604,250 776,584,986
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 172,417 624,841

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 666,776,667 777,209,827

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การแบง่ปันสว่นทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 14 (488,048,118) (762,257,445)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (488,048,118) (762,257,445)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 178,728,549 14,952,382
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 65,213,067 50,260,685

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นปี 243,941,616 65,213,067

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 30 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (“กองทุนรวมฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์

ประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มกีารกําหนดอายุโครงการ โดยจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที ่ 

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

มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั (“บรษิทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการ

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

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

กองทุนรวมฯ จดัตัง้โครงการโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ระดมเงนิทุนและนําเงนิทุนสว่นใหญ่ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

หรอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

 

กองทุนรวมฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในหนงัสอืชีช้วน 

 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างปีท่ีรายงาน 

 

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

ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวสง่ผลทางลบต่อผลการดาํเนนิงานของกองทุนรวมฯ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในหลายพืน้ทีท่ ัว่ประเทศไทย ทําใหจ้ํานวนลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร

ในพื้นที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ ของกองทุนรวมฯ ลดลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่รฐับาลขอ

ความร่วมมอืในการจํากดัการเดนิทาง ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ ของกองทุนรวมฯ จงึไดใ้หส้่วนลดค่าเช่า

กบัผูเ้ช่าตัง้แต่เดอืนมนีาคมถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 มผีูเ้ช่าจาํนวนหนึ่งไดต้ดัสนิใจ

ยกเลิกสญัญาเช่า และบางส่วนได้ยกเลิกการต่อสญัญาเช่า ซึ่งส่งผลให้รายได้ค่าเช่าลดลงจากปี พ.ศ. 2562  

ทัง้นี้ กองทุนรวมฯ คาดวา่ผลประกอบการของศนูยก์ารคา้จะกลบัมาสูส่ภาวะปกตใินอกี 1 ปีขา้งหน้า 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนินี้ได้จดัทําขึน้ตามแนวปฏิบตัทิางบญัชสีําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัท

จดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กําหนดไว้ กองทุนรวมฯ ปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีี่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลาบญัชขีองขอ้มูล

ทางการเงนิ 

 

งบการเงนิไดจ้ดัทําขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้ตามที่

อธบิายในนโยบายการบญัชใีนลาํดบัถดัไป 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีก่ําหนดในแนวปฏบิตัทิางบญัชกีําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทาง

บญัชทีี่สําคญัและการใช้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกองทุนรวมฯ  

ไปถอืปฏบิตั ิกองทุนรวมฯ ไดเ้ปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซอ้น และรายการ

เกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นียัสาํคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่5  

 

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยที่จดัทําตามแนวปฏบิตัทิางบญัช ีในกรณีที่มี

เนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั  ใหใ้ชง้บการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 ผลกระทบจากการนําแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติั 

 

กองทุนรวมฯ ไดนํ้าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม

ทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้เป็นครัง้แรกโดยปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม ณ วนัที ่

1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ไดท้ําการปรบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบสาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทางทีส่ามารถกระทาํไดต้ามขอ้กําหนดของแนวปฏบิตัทิางบญัช ีทัง้นี้กองทุนรวมฯ 

ได้ทําการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้กําหนดของแนวปฏิบตัิทางบญัชใีนยอดยกมา  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชเีป็นครัง้แรกมี

ดงันี้ 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562                    

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ตาม  

แนวปฏิบติัทางบญัชี 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563                

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่

 บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์    

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

   ตามมลูคา่ยตุธิรรม 6,776,000,000 4,698,428,869 11,474,428,869 

รวมสินทรพัย ์ 6,776,000,000 4,698,428,869 11,474,428,869 
    

หน้ีสิน    

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 4,698,428,869 4,698,428,869 

รวมหน้ีสิน - 4,698,428,869 4,698,428,869 
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4 ผลกระทบจากการนําแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ผลกระทบจากการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางบญัชเีรือ่งเครือ่งมอืทางการเงนิ 

 

กองทุนรวมฯ ไดนํ้าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบ

สะสมจากการปรบัใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชเีป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมตน้งวด (modified retrospective) 

อยา่งไรกต็ามผลกระทบจากการนําแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตัไิมม่สีาระสาํคญั 

 

ผลกระทบจากการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางบญัชเีรือ่งสญัญาเชา่ 

 

กองทุนรวมฯ ไดนํ้าแนวปฏบิตัทิางบญัชเีรื่องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าสาํหรบั

สญัญาเช่าที่เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง 

สญัญาเช่า ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีนํ่าแนวปฏบิตัทิางบญัชเีรื่องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะ

รบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิทีต่อ้งชาํระ คดิลดดว้ยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย

อตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีก่องทุนรวมฯ นํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 4.75 ต่อปี และ

การรบัรู้หนี้สนิดงักล่าวส่งผลกระทบกบัมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่ายุติธรรมมี

มลูคา่เพิม่ขึน้ดว้ยจาํนวนเดยีวกนั คอื 4,698,428,869 บาท ตามทีแ่สดงอยูข่า้งตน้ 

 

5 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

5.1 การนําแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติั 

 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ไดนํ้าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจาก

การนําแนวทางปฏบิตัทิางบญัช ีไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 4 

 

5.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการนําแนวทางปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตั ิ 

 

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน  

 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทัง้หมดจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุน และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน ยกเวน้เงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี้รายไดค้า่เชา่คา้งรบัและลกูหนี้อื่นซึง่วดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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5 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 

5.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 

 

เงนิลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจาก

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ หากไม่มอีตัราผลตอบแทน ณ วนัทีใ่นงบ

แสดงฐานะการเงนิ จะใชอ้ตัราผลตอบแทนทีส่ถาบนัการเงนิ (Market Maker) เสนอซื้อ ในกรณีทีไ่ม่มอีตัรา

ผลตอบแทนดงักล่าว บรษิัทจดัการฯ จะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้หลกัเกณฑ์ตามที่สมาคมบรษิัท

จดัการลงทุนประกาศกาํหนด 

 

กองทุนรวมฯ บนัทกึกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิี่ไดร้บัจากการจําหน่ายเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ กรณีทีจ่ําหน่ายเงนิลงทุนที่

ถอืไวใ้นตราสารหนี้หรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่าํหน่าย 

จะกาํหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัดว้ยราคาตามบญัชจีากจาํนวนทัง้หมดทีถ่อืไว ้

 

หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ซึง่กองทุน

รวมฯ รบัรูด้อกเบีย้จ่ายโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

 

การดอ้ยคา่ 

 

ข้อกําหนดทางบัญชีใหม่เกี่ยวกับการรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ทําให้กองทุนรวมฯ ต้อง

พจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลาบญัชี

ถัดไป ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

กองทุนรวมฯ ไดจ้ดักลุ่มลกูหนี้รายไดค้่าเชา่คา้งรบัตามความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ลีกัษณะรว่มกนัและตาม

กลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชําระ โดยอตัราขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้พจิารณาจากลกัษณะ

การจ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัอื่นที่

อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลกูหนี้ 
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5 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 

5.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

สญัญาเช่า 

 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ รบัรู้ส ัญญาเช่าเมื่อกองทุนรวมฯ สามารถเข้าถึง

สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยคา่เชา่ทีช่าํระจะปันสว่น

เป็นการจ่ายชาํระหนี้สนิและตน้ทุนทางการเงนิ  

 

โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่าก

ยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลอือยู่ กองทุนรวมฯ แสดงสนิทรพัย์สทิธกิารใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงนิ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรมโดยไมค่ดิคา่เสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของคา่เชา่จ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 

• คา่เชา่คงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 

• คา่เชา่ผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีก่องทุนรวมฯ จะใชส้ทิธ ิและ 

• คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายขุองสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่องทุนรวมฯ คาดว่าจะยกเลกิ

สญัญานัน้ 

 

กองทุนรวมฯ จะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัรา

ดอกเบีย้โดยนัยได ้กองทุนรวมฯ จะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่เป็นอตัราทีส่ะทอ้นถงึ

การกูย้มื เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขที่

ใกลเ้คยีงกนั 

 

สนิทรพัย์สทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจํานวนที่รบัรูเ้ริม่แรกของ หนี้สนิตามสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าจ่ายที่ได้

ชาํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทาํสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และ

ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
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5 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 

5.3 การวดัมลูค่าเงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม 

 

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คดิค่าเสื่อมราคา บรษิัทจดัการฯ กําหนด

ราคายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิงวดแรกทีไ่ดซ้ื้ออสงัหารมิทรพัยม์า

โดยใช้ราคาทุนจากการซื้ออสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว และจะกําหนดราคายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ 

วนัทีใ่นงบการเงนิงวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งบรษิทัจดัการฯ จะจดัให้มกีารประเมนิค่าใหม่ทุกปีนับแต่วนัทีม่กีาร

ประเมนิคา่เพือ่ซือ้หรอืเชา่อสงัหารมิทรพัย ์และจดัใหม้กีารสอบทานการประเมนิคา่ทุกไตรมาสนบัแต่วนัที่

มกีารประเมนิคา่ครัง้ล่าสดุ บรษิทัจดัการฯ จะไมแ่ต่งตัง้บรษิทัประเมนิคา่ทรพัยส์นิรายใดรายหนึ่งใหป้ระเมนิ

คา่อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์ดยีวกนัตดิต่อเกนิ 2 ครัง้  

 

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมูลค่ายุตธิรรมถูกบวกกลบัดว้ยหนี้สนิจากสญัญาเช่าทีไ่ดร้บัรูเ้พื่อใหไ้ด้

มลูคา่ตามบญัชภีายใตว้ธิมีลูคา่ยตุธิรรมตามแนวปฏบิตัทิางบญัช ี

 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากกระแสรายวนั

กบัธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับแต่วนัทีไ่ดม้า และไม่ตดิ

ภาระคํ้าประกนั 

 

5.5 ลกูหน้ีรายได้ค่าเช่าค้างรบั 

 

กองทุนรวมฯ รบัรูลู้กหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรบัเมื่อเริม่แรกด้วยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจาก

เงื่อนไขในการได้รบัชําระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มอีงค์ประกอบด้านการจดัหาเงนิที่มนีัยสําคญั 

กองทุนรวมฯ จะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่ายเนื่องจากกองทุนรวมฯตัง้ใจทีจ่ะรบักระแสเงนิสดตามสญัญา 

 

ทัง้นี้ การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลกูหนี้รายไดค้า่เชา่คา้งรบัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.2 
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5 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 

5.6 การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 

กองทุนรวมฯ รบัรูร้ายไดค้า่เชา่และรายไดค้า่บรกิารตามเกณฑค์งคา้ง  

 

รายไดด้อกเบีย้ตอ้งรบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

 

รายไดอ้ื่นและคา่ใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 

5.7 ภาษีเงินได้ 

 

กองทุนรวมฯ นี้เป็นกองทุนทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลในประเทศไทย จงึไม่มสีาํรองภาษเีงนิได้

นิตบุิคคลบนัทกึไวใ้นงบการเงนินี้ 

 

5.8 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ  

 

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บน

พืน้ฐานของประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่า

มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม 

 

ในส่วนของมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ คํานวณตามวธิี

พจิารณาจากรายได ้(Income Approach) ซึง่ประมาณการจากกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าจากสญัญา

เชา่ในปัจจุบนั และในอนาคตภายใตเ้งือ่นไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนัและกระแสเงนิสดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะท้อนถงึการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่าของเงนิและปัจจยัความเสีย่งที่

เหมาะสม โดยมอีตัราคดิลดรอ้ยละ 11 ต่อปี 
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6 ความเส่ียงทางการเงิน 
 

6.1 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้คอืความเสีย่งทีม่ลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิจะเปลีย่นแปลงไป 

เนื่องจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
 

ตารางต่อไปนี้ไดส้รุปความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ของกองทุนรวมฯ ซึง่ประกอบดว้ยสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ

ทางการเงนิของกองทุนรวมฯ ตามมลูคา่ยตุธิรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้  
 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 มีอตัราดอกเบีย้    

 ปรบัขึน้ลง มีอตัราดอกเบีย้ ไม่มีอตัรา  

 ตามอตัราตลาด คงท่ี ดอกเบีย้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ     

เงนิฝากธนาคาร 243,909,216 - - 243,909,216 

พนัธบตัร - - 149,922,965 149,922,965 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 4,926,527,636 - 4,926,527,636 
 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 มีอตัราดอกเบีย้    

 ปรบัขึน้ลง มีอตัราดอกเบีย้ ไม่มีอตัรา  

 ตามอตัราตลาด คงท่ี ดอกเบีย้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สนิทรพัยท์างการเงนิ     

เงนิฝากธนาคาร 65,196,267 - - 65,196,267 

พนัธบตัร - - 369,442,054 369,442,054 
 

6.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ คอื ความเสีย่งทีคู่่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญา ซึ่งอาจมผีลต่อกระแสเงนิ

สดรบัจากสนิทรพัย์ทางการเงนิของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อเกิดจากความเสี่ยงใน 

การจดัการเรยีกเกบ็คา่เชา่ 
 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุนรวมฯ  

มลีูกคา้จํานวนมาก และอยู่ในกลุ่มธุรกจิทีต่่างกนั นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ มกีารกําหนดใหม้กีารเรยีกเก็บ

เงนิมดัจําค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นประกนั ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถ 

เกบ็ค่าเช่าได ้บรษิทัจดัการฯ เชือ่ว่ากองทุนรวมฯ ไม่มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่ออื่นนอกเหนือจากจาํนวน

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ที่ได้บนัทกึในงบการเงนิแล้ว ซึ่งประเมนิจากประสบการณ์

การชาํระเงนิในอดตีเงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ และปัจจยัอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 
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6 ความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

6.3 การบริหารความเส่ียง 

 

กองทุนรวมฯ บรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เช่น 

การกระจายประเภทเงนิลงทุน และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทุน 

 

7 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนระหว่างปีสิ้นสุดวันที ่ 

31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี้ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 369,442,054 259,223,062 

เพิม่ขึน้ระหวา่งปี 947,967,648 1,035,316,739 

ตดัจาํหน่ายสว่นลดรบั 2,517,927 5,930,038 

ครบกาํหนด (1,170,000,000) (931,000,000) 

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุน (4,664) (27,785) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 149,922,965 369,442,054 

 

8 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม 

 

การลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสทิธกิารเช่าอาคารโครงการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ บางส่วน 

รวมเนื้อที่ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจํานวน  

48,190.51 ตารางเมตร (โดยเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกดิรายได้จํานวน 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 วนัทีท่าํสญัญาเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 4,536.44 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดจ้ดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เตมิพื้นทีใ่ชป้ระโยชน์ปัจจุบนัจาก 

การลงทุนครัง้แรก รวมเนื้ อที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพื้นที่บางส่วนของ 

พื้นที่ส่วนกลางจํานวน 47,697.94 ตารางเมตร (โดยเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้จํานวน 8,276.88 

ตารางเมตร) 
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8 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 

เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดท้ําสญัญาขยายระยะเวลาสทิธกิารเช่าอาคารฟิวเจอรพ์าร์ค 

รงัสติ รวมเนื้อที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสทิธใินการนําพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจํานวน 

47,697.94 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ รวมถึงทรพัย์สนิอื่นใดที่

เกี่ยวเนื่องและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารสิง่ปลูกสร้างออกใช้ หรอืหาประโยชน์อกี 15 ปี (ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2570 ถงึปี พ.ศ. 2584) และลงทุนเพิม่ในพืน้ทีส่ทิธกิารเช่าอาคารโครงการฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ รวมเนื้อที่

ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร และสทิธใินการนําพืน้ทีบ่างส่วนของพืน้ทีส่ว่นกลางจาํนวน 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 ถงึปี พ.ศ. 2584 

กองทุนรวมฯ ตกลงจะชําระค่าเช่าพื้นที่และอุปกรณ์ และค่าตอบแทนสิทธิในการนําพื้นที่ออกหาประโยชน์

จาํนวน 430 ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษมีลูค่าเพิม่) และ 75.88 ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษมีลูคา่เพิม่) ตามลาํดบั และ

ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ทุกปี 
 

เมือ่วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ไดจ้ดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ปัจจุบนั รวมเนื้อที่

ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร และสทิธใินการนําพืน้ทีบ่างส่วนของพืน้ทีส่่วนกลางจํานวน 48,791.00 ตารางเมตร 

(โดยเป็นพืน้ทีส่ว่นกลางทีก่่อใหเ้กดิรายไดจ้าํนวน 8,709.92 ตารางเมตร) 
 

ในระหว่างปีพ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กองทุนรวมฯ ใช้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุน 

ในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมฯ โดยวธิพีจิารณาจากรายได ้(Income approach) ผลจากการประเมนิราคา

ทําให้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มมีูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากบั 6,418 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2562 : 6,776 ล้านบาท) และภายหลังการนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติ มูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจะถูกบวกกลบัด้วยหนี้สนิจากสญัญาเช่าที่ได้รบัรู้เพื่อให้ได้มูลค่าตามบญัชขีอง

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนภายใต้วธิมีูลค่ายุตธิรรมตามแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัดงักล่าว ทําให้เงนิลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์มีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รวมเท่ากับ 11,345 ล้านบาทและทําให้มี

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 150.87 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 99.23 

ลา้นบาท) ซึง่ไดบ้นัทกึไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็   
 

รายการเคลื่อนไหวของมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์ามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี (หมายเหตุ 4) 11,474,428,869 6,873,000,000 

เพิม่ขึน้ระหวา่งปี 2,943,371 2,233,992 

ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 18,024,436 - 

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน   

   ในอสงัหารมิทรพัย ์ (150,869,040) (99,233,992) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 11,344,527,636 6,776,000,000 
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8 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 

 

การเปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลง 

ในมลูค่ายติุธรรม  

เพ่ิมขึน้(ลดลง) 

 ในข้อสมมติฐาน บาท 
   

อตัราคดิลด เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (382,000,000) 

อตัราคดิลด  ลดลง รอ้ยละ 1 425,000,000 

อตัราการเตบิโตของรายไดค้า่เชา่ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 676,000,000 

อตัราการเตบิโตของรายไดค้า่เชา่ ลดลง รอ้ยละ 1 (610,000,000) 

 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม มดีงันี้ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 592,875,296 1,052,681,773 

   

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิงานทางตรง   

   คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 63,510,484 94,004,234 

   (กลบัรายการ)คา่ใชจ้่ายภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง (24,800,128) 23,009,696 

   คา่ใชจ้่ายทางการตลาดและบรหิาร 22,258,074 53,813,346 

   คา่ใชจ้่ายในการประกนัภยั 6,916,676 7,025,464 
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9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กองทุนรวมฯ มรีายละเอยีดเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดดงัต่อไปนี้ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

  

อตัรา

ดอกเบีย้  

อตัรา

ดอกเบีย้ 

รายการ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
     

เงนิสดในมอื 32,400 - 34,800 - 

เงนิฝากกระแสรายวนั 3,825,691 - 3,546,931 - 

เงนิฝากออมทรพัย ์ 240,083,525 0.050 - 0.125 61,631,336 0.125 - 0.375 

รวม 243,941,616  65,231,067  

 

10 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มรีายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนี้สนิสญัญาเชา่ดงัต่อไปนี้ 

 

 พ.ศ. 2563 

 บาท 
  

จาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายซึง่บนัทกึเป็นหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 9,409,035,142 

หกั  ตน้ทุนทางการเงนิในอนาคตของสญัญาเชา่  (4,482,507,506) 

มลูคา่ปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 4,926,527,636 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีรายการที่เกี่ยวข้องกบัหนี้สนิสญัญาเช่า

ดงัต่อไปนี้ 

 

 พ.ศ. 2563 

 บาท 
  

ตน้ทุนทางการเงนิ 228,098,767 

รวมตน้ทุนทางการเงนิ 228,098,767 

 

ไมม่กีระแสเงนิสดจ่ายออกในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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11 กาํไรสะสม 

 

รายการเคลื่อนไหวของกาํไรสะสมระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี้ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

กาํไรจากการลงทุนสทุธสิะสม 8,747,966,269 7,870,475,395 

กาํไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมจากเงนิลงทุนสะสม 278,024,147 377,284,924 

กาํไรสทุธจิากเงนิลงทุนสะสม 40,035 40,035 

หกั การแบ่งสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสะสม (7,829,800,597) (7,067,543,152) 

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

บวก การเปลีย่นนโยบายการบญัช ี - 9,444,513 

 กาํไรจากการลงทุนสทุธ ิ 284,635,667 868,046,361 

หกั ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (150,873,704) (99,260,777) 

 การแบ่งสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (488,048,118) (762,257,445) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 841,943,699 1,196,229,854 

 

12 ค่าใช้จ่าย 

 

บรษิัทจัดการเป็นผู้จ ัดการกองทุน โดยมีธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ทรพัย์สิน  

โดยบรษิทัจดัการฯ จะคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน

หน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

 

บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.135 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

คาํนวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

 

ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.025 ต่อปี  

(ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

ทีค่ํานวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามทีเ่กดิจรงิ เช่น 

คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
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12 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.032 ต่อปี (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในทํานองเดยีวกนั) ของมูลค่าหน่วยลงทุนจดทะเบียนของ

กองทุนรวมฯ ทีค่าํนวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

 

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวมฯ  

โดยเรยีกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนตามสญัญาการจ้างที่ทําขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กบัผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

 

1) ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ไดร้บัในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3 ของ

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารสทุธขิองกองทุนรวมฯ 

2) ค่าคอมมชิชัน่จากการจดัหาผู้เช่าและการบรหิารจดัการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมกีารทํา

สญัญาเช่ากบัผูเ้ชา่รายใหม่ หรอืมกีารต่อสญัญา โดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืนของผูเ้ช่ารายนัน้ๆ 

ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่าของยอดค่าเช่ารายเดอืน และรอ้ยละ 4 ของยอดค่าเช่ารายวนั ซึง่อตัรานี้ขึน้อยู่กบั

ประเภทและอายขุองสญัญาเชา่ 

3) คา่ธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

ซึง่คาํนวณ ณ วนัทาํการสดุทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4) ค่าธรรมเนียมพเิศษเพื่อสรา้งแรงจงูใจในการบรหิาร (Incentive fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายไดส้ทุธิ

จากอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งหมายถงึรายไดท้ัง้หมดทีก่องทุนรวมฯ ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย ์หกัดว้ยตน้ทุน

และคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์
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13 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ในระหว่างปี กองทุนรวมฯ มรีายการธุรกจิระหว่างกนัทีส่ําคญักบับรษิทัจดัการและกจิการอื่น ซึ่งมผีูถ้อืหุน้และ/หรอื

กรรมการเดยีวกนักบับรษิทัจดัการและกองทุนรวมฯ รายการทีส่าํคญัดงักล่าวสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 และ 2562 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  

 บาท บาท นโยบายกาํหนดราคา 
    

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จาํกดั    

   รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 4,331,501 12,262,192 อตัราตลาด 

   คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 63,510,484 94,004,234 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 

   คา่ใชจ้่ายทางการตลาดและบรหิาร 2,222,151 6,892,715 อตัราตลาด 
    

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จาํกดั    

   คา่ธรรมเนียมการจดัการ 9,249,858 9,622,505 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ 2562 กองทุนรวมฯ มยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ดงันี้ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จาํกดั   

   ลกูหนี้รายไดค้า่เชา่คา้งรบั - 138,302 

   ลกูหนี้อื่น 142,154 403,068 

   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,218,097 7,561,896 

   เจา้หนี้อื่น 8,790,557 17,031,323 
   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั   

   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 792,331 837,973 
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14 การแบง่ปันส่วนทุนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 

ในระหวา่งปีกองทุนรวมฯ ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ดงันี้ 
 

  อตัรา   

วนัประกาศ  ต่อหน่วย 2563 2562 

จ่ายเงินปันผล สาํหรบัรอบระยะเวลา บาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 1 ตลุาคม 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 

15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 0.3624 - 191.91 

14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 1 ตลุาคม 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 - 

13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 0.2100 111.21 - 

   488.04 762.25 

 

15 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือและการขายเงินลงทุน 

 

กองทุนรวมฯ ไดซ้ือ้ขายเงนิลงทุนสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิ

ฝากธนาคาร เป็นจํานวน 2,118 ล้านบาท และ 1,936 ล้านบาท โดยคดิเป็นร้อยละ 32.29 และร้อยละ 28.37 ต่อ

มลูคา่สนิทรพัยถ์วัเฉลีย่ระหวา่งปี ตามลาํดบั 

 

16 ข้อมลูส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กองทุนรวมฯ ดําเนินธุรกจิในส่วนงานดําเนินงานทางธุรกจิเดยีว คอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และหลกัทรพัย ์ 

ในสว่นงานดาํเนินงานหลกัทางภมูศิาสตรเ์ดยีวคอืในประเทศไทย ดงันัน้ขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงานเหมอืนกบัตวัเลข

ทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ 
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17 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

 

การประมาณมลูคา่ยตุธิรรม 

 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิให้ผู้อื่นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้ว่มตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ กองทุนรวม

ฯ ใชร้าคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิซึง่แนวปฏบิตัทิางการ

บัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรบั

สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯ 

จะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที่

สามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่าความ

แตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

ขอ้มลูระดบั 1: ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิอย่าง

เดยีวกนั 

ขอ้มลูระดบั 2: ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง 

(ได้แก่ ขอ้มูลราคา) หรอืโดยอ้อม (ได้แก่ ขอ้มูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรบัสนิทรพัย์นัน้หรอื

หนี้สนินัน้  

ขอ้มลูระดบั 3: ขอ้มูลสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที่สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทีไ่ม่

สามารถสงัเกตได)้ 

 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

   ตามมลูคา่ยุตธิรรม - - 11,344,527,636 11,344,527,636 

เงนิลงทนุทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ 

   ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 149,922,965 - 149,922,965 

รวม - 149,922,965 11,344,527,636 11,494,450,601 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

29 

 

17 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (ต่อ) 

 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์       

   ตามมลูคา่ยุตธิรรม - - 6,776,000,000 6,776,000,000 

เงนิลงทนุทีแ่สดงดว้ยมลูคา่   

   ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 369,442,054 - 369,442,054 

รวม - 369,442,054 6,776,000,000 7,145,442,054 

 

ไมม่รีายการโอนระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งปี 

 

เงนิลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที่ 2 ได้แก่ พนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่วดัมลูค่ายตุธิรรมโดยอตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

บรษิัทจดัการฯ ได้จดัให้มกีารประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนโดยผูเ้ชี่ยวชาญการประเมนิมูลค่า

อิสระ (“ผู้ป ระเมินอิสระ”) โดยผู้ป ระเมินอิสระเป็นผู้ที่ ได้ร ับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการประเมนิมูลค่าในอสงัหารมิทรพัย์ประเภทเดยีวกนัและอยู่ในทําเลทีต่ัง้เดยีวกบัหรอื

ใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์ที่ ได้ร ับการประเมินมูลค่าดังกล่าว ผู้ประเมินอิสระได้รายงานโดยตรง 

ต่อบริษัทจัดการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯ จัดให้มีการสอบทาน 

การประเมนิมลูค่าทีจ่ดัทําโดยผูป้ระเมนิอสิระ บรษิทัจดัการฯ สอบทานกระบวนการและผลการประเมนิมูลค่าใน

แต่ละงวดบญัชซีึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานของกองทุนรวมฯ 

 

การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ คาํนวณตามวธิพีจิารณา

จากรายได ้(Income approach) ซึง่ประมาณการจากกระแสเงนิสดคดิลดของคา่เชา่จากสญัญาเชา่ในปัจจุบนั รวมถงึ

ค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มอียู่ในปัจจุบนัสุทธจิากกระแสเงนิสดจ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

เนื่องจากอสงัหารมิทรพัย ์อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่าของเงนิและ

ปัจจยัความเสีย่งทีเ่หมาะสม โดยมอีตัราคดิลดรอ้ยละ 11 ต่อปี การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมดงักล่าวใชข้อ้มูลทีม่ ี

นยัสาํคญัทีไ่มส่ามารถสงัเกตได ้มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวอยู่ในขอ้มลูระดบั 3 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม  

 

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่ายุตธิรรมถูกบวกกลบัด้วยหนี้สนิจากสญัญาเช่าทีไ่ด้รบัรูเ้พื่อใหไ้ดมู้ลค่า

ตามบญัชภีายใตว้ธิมีลูคา่ยตุธิรรมตามแนวปฏบิตัทิางบญัช ี
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18 การอนุมติังบการเงิน 

 

งบการเงนินี้ไดร้บัการอนุมตัใิหอ้อกโดยกรรมการผูม้อีาํนาจของบรษิทัจดัการเมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
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