
 

 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธ ิ
รวมถงึงบกระแสเงนิสดส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
แบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามแนว
ปฏิบตัิทางบญัชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบั
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย  การใช้วธิีการ
สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวิธกีาร 
สอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชี
ส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 

 
 
 
 

ศนิชา  อคัรกิตติลาภ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8470 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม 7, 15 10,765,840 11,344,528

เงนิลงทุนทแีสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 6, 15 - 149,923

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 355,356 243,942

ลูกหนีรายไดค้่าเช่าคา้งรบั - สุทธิ 59,908 53,586

ลูกหนีอนื 473 547

สนิทรพัยอ์นื 1,988 6,749

รวมสินทรพัย์ 11,183,565 11,799,275

หนีสิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,923 6,657

เจา้หนีอนื 7,223 24,464

เงนิมดัจาํรบัจากผูเ้ช่า 367,267 353,903

หนีสนิตามสญัญาเช่า 5,104,840 4,926,527

หนีสนิอนื 8,145 12,619

รวมหนีสิน 5,493,398 5,324,170

สินทรพัยส์ทุธิ 5,690,167 6,475,105

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 5,633,161 5,633,161

กําไรสะสม 9 57,006 841,944

สินทรพัยส์ทุธิ 5,690,167 6,475,105

สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย (บาท) 10.7449 12.2271

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

______________________________________________

(นายวนิัย  หริณัยภ์ญิโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

พืนทีเฉพาะส่วน ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทนุ ทีกองทุนรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท เงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ7)

สทิธกิารเช่าอาคารศนูยก์ารคา้

โครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ

ทตีงั 94 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี

- สทิธกิารเช่าอาคารศนูยก์ารคา้ 56,822.26 ตารางเมตร 4,990,080

- สทิธใิชพ้นืทแีละหาประโยชน์อาคารศูนยก์ารคา้ 48,791.00 ตารางเมตร 1,046,363

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซงึสทิธิ 42,695

- ค่าใชจ่้ายปรบัปรงุอาคารศูนยก์ารคา้ 422,472

- ตน้ทุนทางตรงเรมิแรก 17,757

- สทิธกิารใชส้นิทรพัย์ 4,698,429

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 11,217,796 10,765,840 100.00

ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

วนัครบอายุ พนับาท พนับาท เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์(หมายเหต ุ6)

ตวัเงนิคลงั

กระทรวงการคลงั งวดท ี(DM)7/182/64 18 สงิหาคม พ.ศ. 2564 - - 0.00

รวมตวัเงนิคลงั - - 0.00

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ - - 0.00

รวมเงินลงทุนทงัสิน 11,217,796 10,765,840 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

พืนทีเฉพาะส่วน ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทนุ ทีกองทุนรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท เงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ7)

สทิธกิารเช่าอาคารศนูยก์ารคา้

โครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ

ทตีงั 94 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี

- สทิธกิารเช่าอาคารศนูยก์ารคา้ 56,822.26 ตารางเมตร 4,990,080

- สทิธใิชพ้นืทแีละหาประโยชน์อาคารศูนยก์ารคา้ 48,791.00 ตารางเมตร 1,046,363

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซงึสทิธิ 42,695

- ค่าใชจ่้ายปรบัปรงุอาคารศูนยก์ารคา้ 421,743

- ตน้ทุนทางตรงเรมิแรก 18,025

- สทิธกิารใชส้นิทรพัย์ 4,698,429

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

ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

วนัครบอายุ พนับาท พนับาท เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์(หมายเหต ุ6)

พนัธบตัร

ธนาคารแหง่ประเทศไทย งวดท ี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

รวมเงินลงทุนทงัสิน 11,367,210 11,494,451 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 54,451 148,381 337,175 408,744

รายไดด้อกเบยี 128 387 626 2,389

รายไดอ้นื 29 271 98 351

รวมรายได้   54,608 149,039 337,899 411,484

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 10, 11 2,077 2,306 6,464 6,940

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 10 384 427 1,197 1,285

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 10 450 403 1,336 1,201

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 10, 11 11,367 17,140 45,077 44,129

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 301 300 1,022 1,011

คา่ใชจ่้ายภาษทีดีนิและสงิปลกูสรา้ง และภาษป้ีาย 523 (30,442) 924 (24,758)

คา่ใชจ่้ายทางการตลาดและบรหิาร 1,112 3,059 6,340 12,705

คา่ใชจ่้ายในการประกนัภยั 1,714 1,742 5,087 5,187

คา่ใชจ่้ายภาษจีากการลงทุน 13 4 25 18

คา่ใชจ่้ายอนื 511 490 1,339 1,249

ตน้ทุนทางการเงนิ 60,143 57,358 178,312 170,056

รวมค่าใช้จ่าย 78,595 52,787 247,123 219,023

(ขาดทนุ)กาํไรจากการลงทุนสทุธิ (23,987) 96,252 90,776 192,461

รายการ(ขาดทนุ)กาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ

รายการ(ขาดทุน)กาํไรจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่

ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (154,083) 29,133 (579,157) (129,833)

รวมรายการ(ขาดทนุ)กาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ (154,083) 29,133 (579,157) (129,833)

การ(ลดลง)เพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (178,070) 125,385 (488,381) 62,628

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดเก้าเดือน

สินสดุวนัที 30 กนัยายน สินสดุวนัที 30 กนัยายน
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

การ(ลดลง)เพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 90,776 192,461

รายการขาดทุนจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (579,157) (129,833)

การ(ลดลง)เพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (488,381) 62,628

การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 12 (296,557) (376,839)

การลดลงของสินทรพัยส์ทุธิระหว่างงวด (784,938) (314,211)

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

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัปลายงวด 5,690,167 6,515,180

หน่วย หน่วย

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทนุ

(มลูค่าหน่วยละ 10.7449 บาทต่อหน่วย ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2564

และเท่ากบั 12.2271 บาทต่อหน่วย ณ วนัท ี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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การ(ลดลง)เพมิขนึในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน (488,381) 62,628

ปรบักระทบรายการเพมิขนึสทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

รายการขาดทุนจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 6, 7 579,157 129,833

ดอกเบยีรบั (198) (119)

ตน้ทุนทางการเงนิ 178,312 170,056

สว่นลดรบัจากเงนิลงทุนทแีสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 6 (429) (2,269)

การจ่ายปรบัปรุงอาคารศนูยก์ารคา้ 7 (729) (1,149)

การซอืเงนิลงทุนทแีสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 6 (299,655) (748,129)

การขายเงนิลงทุนทแีสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 6 450,000 880,000

ตน้ทุนทางตรงเรมิแรกลดลง(เพมิขนึ) 7 267 (17,729)

ลกูหนีรายไดค้า่เช่าคา้งรบัเพมิขนึ (6,322) (22,738)

ลกูหนีอนืลดลง 74 315

สนิทรพัยอ์นืลดลง 4,848 20,184

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (734) (28,385)

เจา้หนีอนืลดลง (17,241) (7,824)

เงนิมดัจาํรบัจากผูเ้ช่าเพมิขนึ(ลดลง) 13,364 (7,004)

หนีสนิอนืลดลง (4,474) (10,310)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 407,859 417,360

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 112 94

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 407,971 417,454

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 12 (296,557) (376,839)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (296,557) (376,839)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสทุธิ 111,414 40,615

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 243,942 65,213

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 355,356 105,828

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค (“กองทุนรวมฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการก าหนดอายุโครงการ โดยจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่  
23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 โดยมจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 5,295,661,000 บาท (แบ่งเป็น 529,566,100 หน่วย 
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“บรษิัทจดัการ”) เป็นผู้จดัการ
กองทุน โดยมีธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และมีบริษัท รงัสิตพลาซ่า จ ากัด  
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
 
กองทุนรวมฯ จดัตัง้โครงการโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงนิทุนและน าเงนิทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 
กองทุนรวมฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ 
COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ ส าหรับรอบระยะเวลา 
เกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564  
 
ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รงัสิต ของกองทุนรวมฯ ได้ให้
ส่วนลดค่าเช่ากบัผูเ้ช่า ซึ่งรายการดงักล่าวถอืเป็นการแก้ไขสญัญาเช่า และส่งผลใหก้ารรบัรูร้ายไดค้่าเช่าลดลง 
ทัง้นี้ ผลกระทบในเชงิลบในระยะสัน้อนัสบืเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลใหเ้กดิการยกเลกิ
สญัญาเช่า หรอืผดิเงือ่นไขสญัญาเช่า หรอืการตดัสนิใจต่อสญัญาเช่า หรอืการตดัสนิใจท าสญัญาเช่าของผูเ้ช่าใหม่ 
ดังนั ้น จึงคาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะกระทบต่อรายได้ค่าเช่าในรอบระยะเวลาบัญชีถัด ๆ ไปด้วย  
ซึ่งกองทุนรวมฯ ไดใ้หค้วามใส่ใจเป็นพเิศษกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อธุรกจิให้เช่า 
และก าลงัประเมนิผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมอืและแกไ้ขกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
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3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึ้นตามแนวปฏบิตัิทางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (แนวปฏบิตัิทางบญัช)ี ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบตัิทางบญัชฉีบบันี้ไม่ไดก้ าหนดไว้ กองทุนรวมฯ 
ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชี
ของขอ้มลูทางการเงนิ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 
ที่จดัท าตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ช้
ในการจดัท างบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

5 ความเส่ียงทางการเงิน 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ ต้องเผชญิกบัความเสีย่งทางการเงนิทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ความเสีย่ง
จากอตัราดอกเบีย้และความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 
5.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในท้องตลาด สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่อาจท าให้
กองทุนรวมฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ ไดแ้ก่ เงนิฝากธนาคาร และหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
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5 ความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
5.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ คอื ความเสีย่งทีคู่่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญา ซึง่อาจมผีลต่อกระแสเงนิสด
รบัจากสนิทรพัย์ทางการเงนิของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการ
จดัการเรยีกเกบ็ค่าเช่า 
 
กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุนรวมฯ  
มลูีกค้าจ านวนมาก และอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกนั นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ มกีารก าหนดให้มกีารเรยีกเก็บ
เงินมัดจ าค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นประกัน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถ 
เกบ็ค่าเช่าได ้บรษิทัจดัการฯ เชื่อว่ากองทุนรวมฯ ไม่มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่ออื่นนอกเหนือจากจ านวน
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทีไ่ดบ้นัทกึในงบการเงนิแล้ว ซึง่ประเมนิจากประสบการณ์
การช าระเงนิในอดตีเงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้ และปัจจยัอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 
 

6 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 กนัยายน พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 

 พนับาท 
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด 149,923 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 299,655 
ตดัจ าหน่ายส่วนลดรบั 429 
ครบก าหนด (450,000) 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน (7) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด - 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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7 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมูลค่ายุติธรรม 
 

รายการเคลื่อนไหวของมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 

 พนับาท 
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด 11,344,528 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 729 
ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก (267) 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ (579,150) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 10,765,840 
 

ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิราคาอสิระประเมนิราคาเงนิลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวมฯ โดยวธิพีจิารณาจากรายได ้(Income approach) ผลจากการประเมนิราคา
ท าให้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มมีูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เท่ากบั 5,661 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 6,418 ลา้นบาท) และภายหลงัการน าแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตั ิมูลค่ายุตธิรรม
ของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจะถูกบวกกลบัดว้ยหนี้สนิจากสญัญาเช่าที่ไดร้บัรู้เพื่อใหไ้ดมู้ลค่าตามบญัชี
ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนภายใตว้ธิมีลูค่ายุตธิรรมตามแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัดงักล่าว ท าใหเ้งนิลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยม์มีลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 รวมเท่ากบั 10,766 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 : 11,345 ล้านบาท) และท าใหม้ขีาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวเป็น
จ านวน 579.15 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2563 : 129.82 ลา้นบาท) ซึง่ไดบ้นัทกึไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็   
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
 

การเปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลง 
ในมูลค่ายุติธรรม  

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

 ในข้อสมมติฐาน พนับาท 
   

อตัราคดิลด เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (332,000) 
อตัราคดิลด  ลดลง รอ้ยละ 1  368,000 
อตัราการเตบิโตของรายไดค้่าเช่า เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 620,000 
อตัราการเตบิโตของรายไดค้่าเช่า ลดลง รอ้ยละ 1 (561,000) 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดดงัต่อไปนี้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

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

  อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบีย้ 
รายการ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

     

เงนิสดในมอื 30 - 32 - 
เงนิฝากกระแสรายวนั 3,925 - 3,826 - 
เงนิฝากออมทรพัย์ 351,401 0.125 240,084 0.050 - 0.125 

รวม 355,356  243,942  
 
9 ก าไรสะสม 

 
รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 

 พนับาท 
  

ก าไรจากการลงทุนสุทธสิะสม 9,032,602 
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมจากเงนิลงทุนสะสม 127,150 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุนสะสม 40 
หกั การแบ่งส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสะสม (8,317,848) 
ยอดคงเหลอืตน้งวด 841,944 
บวก ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ 90,776 
หกั ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน (579,157) 
 การแบ่งส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (296,557) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 57,006 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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10 ค่าใช้จ่าย 
 

บริษัทจัดการเป็นผู้จ ัดการกองทุน โดยมีธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ทรพัย์สิน  
โดยบรษิทัจดัการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ดงัต่อไปนี้ 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

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

ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.025 ต่อปี  
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ที่ค านวณโดยบริษัทจดัการฯ และรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดจริง   
เช่น ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน คดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.032 ต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ของมูลค่าหน่วยลงทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ ทีค่ านวณ
โดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวมฯ  
โดยเรยีกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 

1) ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ได้รบัในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3 ของ
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

2) ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผู้เช่าและการบริหารจดัการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการท า
สญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายใหม่ หรอืมกีารต่อสญัญา โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืนของผูเ้ช่ารายนัน้ๆ 
ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่าของยอดค่าเช่ารายเดอืน และรอ้ยละ 4 ของยอดค่าเช่ารายวนั ซึง่อตัรานี้ขึน้อยู่กบั
ประเภทและอายุของสญัญาเช่า 

3) ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 
ซึง่ค านวณ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4) ค่าธรรมเนียมพเิศษเพือ่สรา้งแรงจงูใจในการบรหิาร (Incentive fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธิ
จากอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่หมายถงึรายไดท้ัง้หมดทีก่องทุนรวมฯ ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย ์หกัดว้ยต้นทุน
และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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11 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ในระหว่างงวด กองทุนรวมฯ มรีายการธุรกจิระหว่างกนัทีส่ าคญักบับรษิทัจดัการและกจิการอื่น ซึ่งมผีูถ้อืหุน้และ/หรอื
กรรมการเดียวกันกับบริษัทจดัการและกองทุนรวมฯ รายการที่ส าคญัดงักล่าวส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  
 ส าหรบังวด ส าหรบังวด  
 สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท นโยบายก าหนดราคา 
    

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จ ากดั    
   รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 503 1,222 อตัราตลาด 
   ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 11,367 17,140 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวน 
   ค่าใชจ้่ายทางการตลาดและบรหิาร 30 638 อตัราตลาด 
    

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั    
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,077 2,306 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวน 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  
 ส าหรบังวด ส าหรบังวด  
 เก้าเดือนส้ินสุด เก้าเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท นโยบายก าหนดราคา 
    

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จ ากดั    
   รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 3,158 3,110 อตัราตลาด 
   ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 45,077 44,129 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวน 
   ค่าใชจ้่ายทางการตลาดและบรหิาร 679 1,439 อตัราตลาด 
    

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั    
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,464 6,940 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวน 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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11 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ มยีอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญั
กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จ ากดั   
   ลูกหนี้ค่าเช่า 101 - 
   ลูกหนี้อื่น 69 142 
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4,699 5,218 
   เจา้หนี้อื่น 2,556 8,791 
   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั   
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 676 792 

 
12 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ในระหว่างงวดกองทุนรวมฯ ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ดงันี้ 
 

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

จ่ายเงินปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลา 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 
17 สงิหาคม พ.ศ. 2563 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 0.1500 - 79.43 
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 - 
16 สงิหาคม พ.ศ. 2564 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถงึ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 0.1500 79.44 - 

   296.56 376.83 

 
13 ข้อมูลเก่ียวกบัการซื้อและการขายเงินลงทุน 

 
กองทุนรวมฯ ได้ซื้อขายเงนิลงทุนส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร เป็นจ านวน  749.66 ล้านบาท และ 1,628.13 ล้านบาท  
โดยคดิเป็นรอ้ยละ 12.24 และรอ้ยละ 24.77 ต่อมลูค่าสนิทรพัยถ์วัเฉลีย่ระหว่างงวด ตามล าดบั 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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14 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ด าเนินธุรกิจในส่วนงานด าเนินงานทางธุรกิจเดยีว คือ การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และหลกัทรพัย ์ 
ในส่วนงานด าเนินงานหลกัทางภูมศิาสตร์เดยีวคอืในประเทศไทย ดงันัน้ขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงานเหมอืนกบัตวัเลขที่
แสดงอยู่ในขอ้มลูทางการเงนิ 
 

15 ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
 
การประมาณมลูค่ายุตธิรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น  
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วนัที่ว ัดมูลค่า  
กองทุนรวมฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาด 
ที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัย์หรือหนี้สินที่มีลกัษณะเดียวกันหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องได้ กองทุนรวมฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที่สามารถสงัเกตได้ที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่จะวดัมูลค่ายุติธรรมนัน้ 
ใหม้ากทีสุ่ด 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1: ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สิน 

อย่างเดยีวกนั 
ขอ้มลูระดบั 2: ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทัง้ที่สามารถสงัเกตได้โดยตรง 

(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค านวณมาจากราคา) ส าหรบัสินทรพัย์นัน้หรือ
หนี้สนินัน้  

ขอ้มลูระดบั 3: ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูล 
ทีไ่ม่สามารถสงัเกตได)้ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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15 ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (ต่อ) 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
   ตามมลูค่ายุตธิรรม - - 10,765,840 10,765,840 
เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่า 
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ - - - - 

รวม - - 10,765,840 10,765,840 

 
 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
   ตามมลูค่ายุตธิรรม - - 11,344,528 11,344,528 
เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่า 
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ - 149,923 - 149,923 

รวม - 149,923 11,344,528 11,494,451 

 
ไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด/ปี 

 
16 การอนุมติัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รบัการอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทจดัการเมื่อวนัที ่
15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
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