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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท
สินทรพัย ์
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 7, 15 10,918,697 11,344,528
เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 6, 15 99,953 149,923
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8 311,316 243,942
ลกูหน้ีรายไดค้า่เชา่คา้งรบั - สทุธิ 54,925 53,586
ลกูหน้ีอื่น 483 547
สนิทรพัยอ์ื่น 3,879 6,749

รวมสินทรพัย ์ 11,389,253 11,799,275

หนี้สิน

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 6,287 6,657
เจา้หน้ีอื่น 8,859 24,464
เงนิมดัจาํรบัจากผูเ้ชา่ 363,973 353,903
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 5,044,697 4,926,527
หน้ีสนิอื่น 17,765 12,619

รวมหนี้สิน 5,441,581 5,324,170

สินทรพัยส์ทุธิ 5,947,672 6,475,105

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 5,633,161 5,633,161
กาํไรสะสม 9 314,511 841,944

สินทรพัยส์ทุธิ 5,947,672 6,475,105

สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย (บาท) 11.2312 12.2271
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด/ปี (หน่วย) 529,566,100 529,566,100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

______________________________________________
(นายวนิยั  หริณัยภ์ญิโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทนุ ที่กองทนุรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท เงินลงทนุ

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ7)
สทิธกิารเชา่อาคารศนูยก์ารคา้
โครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ
ทีต่ ัง้ 94 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับรุ ีปทุมธานี
- สทิธกิารเชา่อาคารศนูยก์ารคา้ 56,822.26 ตารางเมตร 4,990,080
- สทิธใิชพ้ืน้ทีแ่ละหาประโยชน์อาคารศนูยก์ารคา้ 48,791.00 ตารางเมตร 1,046,363
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 42,695
- คา่ใชจ้า่ยปรบัปรงุอาคารศนูยก์ารคา้ 422,463
- ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 16,536
- สทิธกิารใชส้นิทรพัย์ 4,698,429

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 11,216,566 10,918,697 99.09

ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
วนัครบอายุ พนับาท พนับาท เงินลงทนุ

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์(หมายเหต  ุ6)
ตัว๋เงนิคลงั
กระทรวงการคลงั งวดที ่(DM)7/182/64 18 สงิหาคม พ.ศ. 2564 99,958 99,953 0.91

รวมตัว๋เงนิคลงั 99,958 99,953 0.91

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 99,958 99,953 0.91

รวมเงินลงทนุท ัง้สิ้น 11,316,524 11,018,650 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทนุ ที่กองทนุรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท เงินลงทนุ

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ7)
สทิธกิารเชา่อาคารศนูยก์ารคา้
โครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ
ทีต่ ัง้ 94 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับรุ ีปทุมธานี
- สทิธกิารเชา่อาคารศนูยก์ารคา้ 56,822.26 ตารางเมตร 4,990,080
- สทิธใิชพ้ืน้ทีแ่ละหาประโยชน์อาคารศนูยก์ารคา้ 48,791.00 ตารางเมตร 1,046,363
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 42,695
- คา่ใชจ้า่ยปรบัปรงุอาคารศนูยก์ารคา้ 421,743
- ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 18,025
- สทิธกิารใชส้นิทรพัย์ 4,698,429

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 11,217,335 11,344,528 98.70

ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
วนัครบอายุ พนับาท พนับาท เงินลงทนุ

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์(หมายเหต  ุ6)
พนัธบตัร
ธนาคารแหง่ประเทศไทย งวดที ่3/364/63 4 มนีาคม พ.ศ. 2564 149,875 149,923 1.30

รวมพนัธบตัร 149,875 149,923 1.30

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 149,875 149,923 1.30

รวมเงินลงทนุท ัง้สิ้น 11,367,210 11,494,451 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 133,629 50,299 282,724 260,363
รายไดด้อกเบีย้ 268 814 498 2,002
รายไดอ้ื่น 29 32 69 80

รวมรายได้   133,926 51,145 283,291 262,445

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 10, 11 2,161 2,277 4,387 4,634
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 10 401 422 813 858
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 10 445 399 886 798
คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 10, 11 16,204 8,870 33,710 26,989
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 423 418 721 711
คา่ใชจ้า่ยภาษโีรงเรอืน 201 - 401 5,684
คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดและบรหิาร 3,195 2,035 5,228 9,646
คา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยั 1,696 1,722 3,373 3,445
คา่ใชจ้า่ยภาษจีากการลงทุน 6 5 12 14
คา่ใชจ้า่ยอื่น 501 371 828 759
ตน้ทุนทางการเงนิ 59,434 56,683 118,169 112,698

รวมค่าใช้จ่าย 84,667 73,202 168,528 166,236

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธิ 49,259 (22,057) 114,763 96,209

รายการ(ขาดทนุ)กาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ
รายการ(ขาดทุน)กาํไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (238,491) 37,693 (425,074) (158,966)

รวมรายการ(ขาดทนุ)กาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ (238,491) 37,693 (425,074) (158,966)

การ(ลดลง)เพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (189,232) 15,636 (310,311) (62,757)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดหกเดือน
สิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน สิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

การ(ลดลง)เพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 114,763 96,209
รายการขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (425,074) (158,966)

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (310,311) (62,757)
การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 12 (217,122) (297,404)

การลดลงของสินทรพัยส์ทุธิระหว่างงวด (527,433) (360,161)

สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัตน้งวด 6,475,105 6,829,391

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัปลายงวด 5,947,672 6,469,230

หน่วย หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทนุ
(มลูคา่หน่วยละ 11.2312 บาทต่อหน่วย  ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564

และเท่ากบั 12.2271 บาทต่อหน่วย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563)
หน่วยลงทุน ณ วนัตน้งวด/ปี 529,566,100 529,566,100
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายงวด/ปี 529,566,100 529,566,100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การลดลงในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน (310,311) (62,757)
ปรบักระทบรายการ(ลดลง)เพิม่ขึน้สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
รายการขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 6, 7 425,074 158,966
ดอกเบีย้รบั (112) (94)
ตน้ทุนทางการเงนิ 118,170 112,698
สว่นลดรบัจากเงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 6 (387) (1,909)
การจา่ยปรบัปรงุอาคารศนูยก์ารคา้ 7 (720) (690)
การซือ้เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 6 (299,655) (508,400)
การขายเงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 6 350,000 650,000
ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกลดลง(เพิม่ขึน้) 7 1,489 (16,081)
ลกูหนี้คา่เชา่เพิม่ขึน้ (1,339) (19,758)
ลกูหนี้อื่นลดลง 64 318
สนิทรพัยอ์ื่นลดลง 2,870 17,702
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย(ลดลง)เพิม่ขึน้ (370) 1,715
เจา้หนี้อื่นลดลง (15,605) (383)
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้เพิม่ขึน้  10,070 2,358
หนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้(ลดลง) 5,146 (14,495)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 284,384 319,190
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 112 94

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 284,496 319,284

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 12 (217,122) (297,404)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (217,122) (297,404)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 67,374 21,880
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 243,942 65,213

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 311,316 87,093

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

8 

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 โดยมีธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และมีบรษิัท รงัสติพลาซ่า จํากัด  
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

กองทุนรวมฯ จดัตัง้โครงการโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ระดมเงนิทุนและนําเงนิทุนสว่นใหญ่ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
หรอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

 

กองทุนรวมฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในหนงัสอืชีช้วน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ 
COVID-19”) ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืน
สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564  

 

ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเดือนมถุินายน พ.ศ. 2564 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ ของกองทุนรวมฯ ได้ให้
ส่วนลดค่าเช่ากบัผูเ้ช่า ซึ่งรายการดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขสญัญาเช่า และส่งผลใหก้ารรบัรูร้ายไดค้่าเช่าลดลง 
ทัง้นี้ ผลกระทบในเชงิลบในระยะสัน้อนัสบืเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลใหเ้กดิการยกเลกิ
สญัญาเช่า หรอืผดิเงื่อนไขสญัญาเช่า หรอืการตดัสนิใจต่อสญัญาเช่า หรอืการตดัสนิใจทําสญัญาเช่าของผูเ้ช่า
ใหม่ ดงันัน้ จงึคาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวจะกระทบต่อรายได้ค่าเช่าในรอบระยะเวลาบญัชีถดั ๆ ไปด้วย  

ซึ่งกองทุนรวมฯ ไดใ้หค้วามใส่ใจเป็นพเิศษกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อธุรกจิใหเ้ช่า 
และกาํลงัประเมนิผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การวางแผนเพือ่รบัมอืและแกไ้ขกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัทําขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสีําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ (แนวปฏบิตัทิางบญัช)ี ส่วนเรื่องที่แนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้ไม่ได้กําหนดไว้ กองทุนรวมฯ 
ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชี
ของขอ้มลูทางการเงนิ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

ที่จดัทําตามแนวปฏิบตัิทางบญัช ีในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 

ทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ช้
ในการจดัทาํงบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

5 ความเส่ียงทางการเงิน 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งทางการเงนิทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ความเสีย่ง
จากอตัราดอกเบีย้และความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 

 

5.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในท้องตลาด สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่อาจทําให้
กองทุนรวมฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย ไดแ้ก่ เงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋เงนิคลงั เงนิลงทุน
ในพนัธบตัรรฐับาล และหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 

  

5.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ คอื ความเสีย่งทีคู่่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญา ซึ่งอาจมผีลต่อกระแสเงนิ
สดรบัจากสนิทรพัย์ทางการเงนิของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อเกิดจากความเสีย่งใน 

การจดัการเรยีกเกบ็คา่เชา่ 
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5 ความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

5.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ (ต่อ) 

 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุนรวมฯ  
มลีูกค้าจํานวนมาก และอยู่ในกลุ่มธุรกจิทีต่่างกนั นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ มกีารกําหนดใหม้กีารเรยีกเก็บ
เงนิมดัจําค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นประกัน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถ 

เกบ็ค่าเช่าได ้บรษิทัจดัการฯ เชื่อว่ากองทุนรวมฯ ไม่มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่ออื่นนอกเหนือจากจาํนวน
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ทีไ่ดบ้นัทกึในงบการเงนิแลว้ ซึง่ประเมนิจากประสบการณ์
การชาํระเงนิในอดตีเงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ และปัจจยัอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 

 

6 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 มถุินายน พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2564 

 พนับาท 
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด 149,923 

เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 299,655 

ตดัจาํหน่ายสว่นลดรบั 387 

ครบกาํหนด (350,000) 

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุน (12) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 99,953 
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7 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม 
 

รายการเคลื่อนไหวของมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์าํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2564 

 พนับาท 
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด 11,344,528 

เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 720 

ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก (1,489) 

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน  

   ในอสงัหารมิทรพัย ์ (425,062) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 10,918,697 

 

ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิราคาอสิระประเมนิราคาเงนิลงทุน 

ในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมฯ โดยวธิพีจิารณาจากรายได ้(Income approach) ผลจากการประเมนิราคา
ทําให้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มมีูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 เท่ากบั 5,874 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 6,418 ลา้นบาท) และภายหลงัการนําแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตั ิมูลค่ายุตธิรรม
ของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจะถูกบวกกลบัด้วยหนี้สนิจากสญัญาเช่าที่ไดร้บัรูเ้พื่อให้ไดมู้ลค่าตามบญัชี
ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนภายใตว้ธิมีลูค่ายตุธิรรมตามแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัดงักล่าว ทาํใหเ้งนิลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยม์มีลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 รวมเท่ากบั 10,919 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 : 11,345 ลา้นบาท) และทําใหม้ขีาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวเป็น
จาํนวน 425.06 ลา้นบาท (30 มถุินายน พ.ศ. 2563 : 159.07 ลา้นบาท) ซึง่ไดบ้นัทกึไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็   
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 

 

การเปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลง 

ในมลูค่ายติุธรรม  

เพ่ิมขึน้(ลดลง) 

 ในข้อสมมติฐาน พนับาท 
   

อตัราคดิลด เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (351,000) 

อตัราคดิลด  ลดลง รอ้ยละ 1  391,000 

อตัราการเตบิโตของรายไดค้า่เชา่ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 640,000 

อตัราการเตบิโตของรายไดค้า่เชา่ ลดลง รอ้ยละ 1 (578,000) 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ มรีายละเอียดเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดดงัต่อไปนี้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

  อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบีย้ 

รายการ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
     

เงนิสดในมอื 30 - 32 - 

เงนิฝากกระแสรายวนั 2,236 - 3,826 - 

เงนิฝากออมทรพัย ์ 309,050 0.125 240,084 0.050 - 0.125 

รวม 311,316  243,942  

 

9 กาํไรสะสม 

 

รายการเคลื่อนไหวของกาํไรสะสมสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2564 

 พนับาท 
  

กาํไรจากการลงทุนสทุธสิะสม 9,032,602 

กาํไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมจากเงนิลงทุนสะสม 127,150 

กาํไรสทุธจิากเงนิลงทุนสะสม 40 

หกั การแบ่งสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสะสม (8,317,848) 

ยอดคงเหลอืตน้งวด 841,944 

บวก กาํไรจากการลงทุนสทุธ ิ 114,763 

หกั ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (425,074) 

 การแบ่งสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (217,122) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 314,511 
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หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

13 

10 ค่าใช้จ่าย 
 

บริษัทจัดการเป็นผู้จ ัดการกองทุน โดยมีธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ทรพัย์สิน  
โดยบรษิทัจดัการฯ จะคํานวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.135 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั) ของมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

คาํนวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.025 ต่อปี  
(ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

ที่คํานวณโดยบรษิัทจดัการฯ และรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้  ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดจรงิ  
เชน่ คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน คดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.032 ต่อปี (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ 

ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั) ของมลูค่าหน่วยลงทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ ทีค่าํนวณ
โดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวมฯ  
โดยเรยีกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ทําขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ 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 ของรายไดสุ้ทธิ
จากอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งหมายถงึรายไดท้ัง้หมดทีก่องทุนรวมฯ ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย ์หกัดว้ยตน้ทุน
และคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ในระหว่างงวด กองทุนรวมฯ มรีายการธุรกจิระหวา่งกนัทีส่าํคญักบับรษิทัจดัการและกจิการอื่น ซึง่มผีูถ้อืหุน้และ/หรอื
กรรมการเดยีวกนักบับรษิทัจดัการและกองทุนรวมฯ รายการทีส่าํคญัดงักล่าวสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุด
วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  

 สาํหรบังวด สาํหรบังวด  

 สามเดือนส้ินสดุ สามเดือนส้ินสดุ  

 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท นโยบายกาํหนดราคา 
    

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จาํกดั    

   รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 1,277 703 อตัราตลาด 

   คา่ธรรมเนยีมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 16,204 8,870 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 

   คา่ใชจ้่ายทางการตลาดและบรหิาร 188 337 อตัราตลาด 
    

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จาํกดั    

   คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 2,161 2,277 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  

 สาํหรบังวด สาํหรบังวด  

 หกเดือนส้ินสดุ หกเดือนส้ินสดุ  

 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท นโยบายกาํหนดราคา 
    

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จาํกดั    

   รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 2,655 1,888 อตัราตลาด 

   คา่ธรรมเนยีมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 33,710 26,989 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 

   คา่ใชจ้่ายทางการตลาดและบรหิาร 649 801 อตัราตลาด 
    

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จาํกดั    

   คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 4,387 4,634 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 
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11 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ มยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญั
กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จาํกดั   

   ลกูหนี้คา่เชา่ 55 - 

   ลกูหนี้อื่น 78 142 

   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 4,703 5,218 

   เจา้หนี้อื่น 3,434 8,791 
   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั   

   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 837 792 

 

12 การแบง่ปันส่วนทุนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 

ในระหวา่งงวดกองทุนรวมฯ ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ดงันี้ 
 

  อตัรา   

วนัประกาศ  ต่อหน่วย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

จ่ายเงินปันผล สาํหรบัรอบระยะเวลา บาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

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

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

15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 0.2100 111.21 - 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 0.2000 105.91 - 

   217.12 297.40 

 

13 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือและการขายเงินลงทุน 

 

กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อขายเงนิลงทุนสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ 30 มถุินายน 

พ.ศ. 2563 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร เป็นจํานวน 649.66 ล้านบาท และ 1,158.40 ล้านบาท  
โดยคดิเป็นรอ้ยละ 10.36 และรอ้ยละ 17.53 ต่อมลูคา่สนิทรพัยถ์วัเฉลีย่ระหวา่งงวด ตามลาํดบั 
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14 ข้อมลูส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กองทุนรวมฯ ดําเนินธุรกิจในส่วนงานดําเนินงานทางธุรกิจเดยีว คอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และหลกัทรพัย ์ 
ในส่วนงานดาํเนินงานหลกัทางภูมศิาสตรเ์ดยีวคอืในประเทศไทย ดงันัน้ขอ้มลูจาํแนกตามสว่นงานเหมอืนกบัตวัเลขที่
แสดงอยูใ่นขอ้มลูทางการเงนิ 

 

15 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

 

การประมาณมลูคา่ยตุธิรรม 

 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รบัจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น  

โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า  
กองทุนรวมฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหนี้สินซึ่ง 
แนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกําหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพ
คล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้
กองทุนรวมฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

ขอ้มลูระดบั 1: ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สิน 

อยา่งเดยีวกนั 

ขอ้มลูระดบั 2: ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง 
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรอืโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรบัสนิทรพัย์นัน้หรอื
หนี้สนินัน้  

ขอ้มลูระดบั 3: ข้อมูลสําหรบัสินทรพัย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที ่
ไมส่ามารถสงัเกตได)้ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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15 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (ต่อ) 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1  ข้อมลูระดบัท่ี 2  ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

   ตามมลูคา่ยตุธิรรม - - 10,918,697 10,918,697 

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ 

   ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 99,953 - 99,953 

รวม - 99,953 10,918,697 11,018,650 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1  ข้อมลูระดบัท่ี 2  ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

   ตามมลูคา่ยตุธิรรม - - 11,344,528 11,344,528 

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ 

   ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 149,923 - 149,923 

รวม - 149,923 11,344,528 11,494,451 

 

ไมม่รีายการโอนระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งงวด/ปี 

 

16 การอนุมติัข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 

 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ได้รบัการอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผู้มีอํานาจของบรษิัทจดัการเมื่อวนัที ่
13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
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