
 

 
 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค  

ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิรวมถึงงบกระแสเงนิสดสําหรบังวดสามเดอืน

สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนฯ  

เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลน้ีตามแนวปฏิบตัิทางบญัชสีําหรบักองทุน

รวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัตเ์พื่อการลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการ

สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวิธกีาร 

สอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ

ไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชี

สาํหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์

เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 

 

 

 

ศนิชา  อคัรกิตติลาภ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8470 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท
สินทรพัย์

เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ตามมลูค่ายุตธิรรม 7, 15 10,994,286 10,882,700
เงนิลงทนุทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 6, 15 299,862 -
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8 196,484 453,507
ลูกหนี้รายไดค้่าเช่าคา้งรบั - สุทธิ 49,280 65,788
ลูกหนี้อืน่ 488 685
สนิทรพัย์อืน่ 5,923 6,452
รายไดค้่าเช่าคา้งรบั 2 113,464 124,577

รวมสินทรพัย์ 11,659,787 11,533,709

หน้ีสิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,243 8,078
เจา้หนี้อืน่ 17,759 16,246
เงนิมดัจ ารบัจากผูเ้ช่า 358,992 380,943
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 5,227,286 5,165,700
หนี้สนิอืน่ 21,819 12,462

รวมหน้ีสิน 5,635,099 5,583,429

สินทรพัยส์ทุธิ 6,024,688 5,950,280

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 5,633,161 5,633,161
ก าไรสะสม 9 391,527 317,119

สินทรพัยส์ทุธิ 6,024,688 5,950,280

สนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วย (บาท) 11.3766 11.2361
จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด/ปี (หน่วย) 529,566,100 529,566,100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

______________________________________________
(นายวนิยั  หริณัย์ภญิโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

พื้นท่ีเฉพาะส่วน ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท เงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ7)

สทิธกิารเช่าอาคารศนูยก์ารคา้

โครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ

ทีต่ ัง้ 94 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี

- สทิธกิารเช่าอาคารศนูยก์ารคา้ 56,822.26 ตารางเมตร 4,990,080

- สทิธใิชพ้ื้นทีแ่ละหาประโยชน์อาคารศนูยก์ารคา้ 48,791.00 ตารางเมตร 1,046,363

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึ่งสทิธิ 42,695

- ค่าใชจ่้ายปรบัปรุงอาคารศนูยก์ารคา้ 423,022

- ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 18,906

- สทิธกิารใชส้นิทรพัย์ 4,698,429

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 11,219,495 10,994,286 97.34

ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

วนัครบอายุ พนับาท พนับาท เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์(หมายเหต ุ6)

พนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที ่5/364/64 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 299,785 299,862 2.66

รวมพนัธบตัร 299,785 299,862 2.66

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 299,785 299,862 2.66

รวมเงินลงทุนทัง้ส้ิน 11,519,280 11,294,148 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุ (ต่อ)

พื้นท่ีเฉพาะส่วน ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทนุ ท่ีกองทนุรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท เงินลงทนุ

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ7)

สทิธกิารเชา่อาคารศนูยก์ารคา้

โครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ

ทีต่ ัง้ 94 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทมุธานี

- สทิธกิารเชา่อาคารศนูยก์ารคา้ 56,822.26 ตารางเมตร 4,990,080

- สทิธใิชพ้ื้นทีแ่ละหาประโยชน์อาคารศนูยก์ารคา้ 48,791.00 ตารางเมตร 1,046,363

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 42,695

- ค่าใชจ่้ายปรบัปรุงอาคารศนูยก์ารคา้ 422,871

- ตน้ทนุทางตรงเริม่แรก 16,723

- สทิธกิารใชส้นิทรพัย์ 4,698,429

รวมเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ 11,217,161 10,882,700 100.00

ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

วนัครบอายุ พนับาท พนับาท เงินลงทนุ

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์(หมายเหต ุ6)

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ - - -

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน 11,217,161 10,882,700 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท
รายได้

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 173,125 149,095
รายไดด้อกเบีย้ 123 230
รายไดอ้ืน่ 1,085 40

รวมรายได้   174,333 149,365

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10, 11 2,042 2,226
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 10 378 412
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 10 392 441
ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 10, 11 19,904 17,506
ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 298 298
ค่าใชจ่้ายภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง และภาษป้ีาย 1,868 200
ค่าใชจ่้ายทางการตลาดและบรหิาร 4,063 2,033
ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 1,646 1,677
ค่าใชจ่้ายภาษจีากการลงทุน 7 6
ค่าใชจ่้ายอืน่ 489 327
ตน้ทุนทางการเงนิ 61,586 58,735

รวมค่าใช้จ่าย 92,673 83,861

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 81,660 65,504

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 109,252 (186,583)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 109,252 (186,583)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 190,912 (121,079)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท
การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด
ก าไรจากการลงทนุสุทธ ิ 81,660 65,504
รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ 109,252 (186,583)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 190,912 (121,079)
การแบ่งปันส่วนทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 12 (116,504) (111,209)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด 74,408 (232,288)
สนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัตน้งวด 5,950,280 6,475,105

สนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัปลายงวด 6,024,688 6,242,817

หน่วย หน่วย
การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ
(มลูค่าหน่วยละ 11.3766 บาทต่อหน่วย ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565
และเทา่กบั 11.2361 บาทต่อหน่วย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564)

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้งวด 529,566,100 529,566,100
หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายงวด 529,566,100 529,566,100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงาน 190,912 (121,079)
ปรบักระทบรายการเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธใินสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงาน
ใหเ้ป็นเงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนนิงาน

รายการ(ก าไร)ขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทนุ 6, 7 (109,252) 186,583
ดอกเบีย้รบั (45) (44)
ตน้ทนุทางการเงนิ 61,586 58,735
ตดัจ าหน่ายส่วนลดจากเงนิลงทนุทีแ่สดงดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 6 (77) (186)

การจ่ายปรบัปรุงอาคารศนูย์การคา้ 7 (151) (183)
การซื้อเงนิลงทนุทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 6 (299,785) (299,656)
การขายเงนิลงทนุทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 6 - 150,000
ตน้ทนุทางตรงเริม่แรก(เพิม่ขึน้)ลดลง 7 (2,183) 935
ลูกหนี้รายไดค้่าเช่าคา้งรบัลดลง(เพิม่ขึน้) 16,508 (11,433)
ลูกหนี้อืน่ลดลง(เพิม่ขึน้) 197 (151)
สนิทรพัย์อืน่ลดลง 574 586
รายไดค้่าเช่าคา้งรบัลดลง 11,113 -
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ 1,165 1,285
เจา้หนี้อืน่เพิม่ขึน้(ลดลง) 1,513 (13,851)
เงนิมดัจ ารบัจากผูเ้ช่า(ลดลง)เพิม่ขึน้ (21,951) 18,062
หนี้สนิอืน่เพิม่ขึน้ 9,357 4,225

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (140,519) (26,172)
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ - -

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนนิงาน (140,519) (26,172)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การแบ่งปันส่วนทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 12 (116,504) (111,209)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (116,504) (111,209)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (257,023) (137,381)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 453,507 243,942

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 196,484 106,561

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค (“กองทุนรวมฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์

ประเภทไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มกีารกําหนดอายุโครงการ โดยจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที ่ 

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

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

กองทุน โดยมีธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และมีบริษัท รงัสิตพลาซ่า จํากัด  

เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

กองทุนรวมฯ จดัตัง้โครงการโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงนิทุนและนําเงนิทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

 

กองทุนรวมฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีกํ่าหนดในหนังสอืชีช้วน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ 

COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ สําหรับรอบระยะเวลา 

สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

 

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในหลายพืน้ทีท่ ัว่ประเทศไทย ทําใหจ้ํานวนลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร

ในพื้นที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ ของกองทุนรวมฯ ลดลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่รฐับาลขอ

ความร่วมมอืในการจาํกดัการเดนิทาง ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ ของกองทุนรวมฯ ไดใ้หส่้วนลดค่าเช่ากบั

ผู้เช่า ซึ่งรายการดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขสญัญาเช่า ผลกระทบในเชงิลบในระยะสัน้อนัสืบเน่ืองมาจากการ

ระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกสญัญาเช่า หรือผิดเงื่อนไขสญัญา หรอืการตัดสินใจต่อ

สญัญา ซึ่งกองทุนรวมฯ ได้ให้ความใส่ใจเป็นพเิศษกบัเหตุการณ์การะบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อ

ธุรกิจให้เช่าและกําลงัประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมือและแก้ไขกับเหตุการณ์

ดงักล่าว  
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2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน (ต่อ) 

 

กองทุนรวมฯ ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 สญัญาเช่า ซึง่กําหนดใหก้องทุนรวมฯ 

ต้องคํานวณรายไดเ้ป็นเสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่า มผีลทําใหร้ายไดค่้าเช่าและบรกิารทีแ่สดงในงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ตํ่ากว่ารายไดท้ีไ่ดร้บัจรงิสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุด 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เน่ืองจากกองทุนรวมฯ 

ได้ให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าอย่างเป็นสาระสําคญั ซึ่งหากกองทุนรวมฯ ไม่ได้นําส่วนลดมารวมคํานวณเป็นเส้นตรง

ตลอดอายุของสญัญา รายได้ค่าเช่าและบรกิาร และกําไรจากการลงทุนสุทธจิะมจีํานวน 184.24 ล้านบาท และ 

92.77 ล้านบาท ตามลําดบั รายได้ค่าเช่าค้างรบัจํานวน 113.46 ล้านบาท เกิดจากการนําส่วนลดค่าเช่าและ

บรกิารที่กองทุนรวมฯ ได้ให้กบัผู้เช่าและนํามาคํานวณโดยวธิเีส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่าตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิน้ี 

 
 สาํหรบังวด 

 สามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 

 ล้านบาท 
  

รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

   รายไดค้่าเช่าและบรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ 184.24 

   ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าตาม TFRS 16 (11.11)  

   รายไดค้่าเช่าและบรกิารภายหลงัการปรบัปรุงตาม TFRS 16 173.13  

  

กําไรจากการลงทุนสุทธกิ่อนการปรบัปรุงตาม TFRS 16  92.77 

กําไรจากการลงทุนสุทธภิายหลงัการปรบัปรุงตาม TFRS 16 81.66 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามแนวปฏบิตัิทางบญัชสีําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์

เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  

ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ (แนวปฏบิตัิทางบญัช)ี ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบตัิทางบญัชฉีบบัน้ีไม่ไดกํ้าหนดไว้ กองทุนรวมฯ 

ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชี

ของขอ้มลูทางการเงนิ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

ที่จดัทําตามแนวปฏิบตัิทางบญัช ีในกรณีที่มีเน้ือความขดัแย้งกันหรือมกีารตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ช้

ในการจดัทาํงบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

5 ความเส่ียงทางการเงิน 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กองทุนรวมฯ ต้องเผชญิกบัความเสีย่งทางการเงนิที่สําคญั ไดแ้ก่ ความเสี่ยง

จากอตัราดอกเบีย้และความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

 

5.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในท้องตลาด สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิที่อาจทําให้

กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย ได้แก่ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในพันธบัตรรฐับาล 

และหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 

 

5.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ คอื ความเสีย่งทีคู่่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญา ซึง่อาจมผีลต่อกระแสเงนิสด

รบัจากสนิทรพัย์ทางการเงนิของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการ

จดัการเรยีกเกบ็ค่าเช่า 

 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี เน่ืองจากกองทุนรวมฯ  

มลูีกค้าจํานวนมาก และอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกนั นอกจากน้ี กองทุนรวมฯ มกีารกําหนดให้มกีารเรยีกเก็บ

เงินมัดจําค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นประกัน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถ 

เกบ็ค่าเช่าได ้บรษิทัจดัการฯ เชื่อว่ากองทุนรวมฯ ไม่มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่ออื่นนอกเหนือจากจํานวน

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทีไ่ดบ้นัทกึในงบการเงนิแล้ว ซึง่ประเมนิจากประสบการณ์

การชาํระเงนิในอดตีเงนิมดัจาํรบัจากลูกคา้ และปัจจยัอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด

วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 

 พนับาท 
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด - 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด  299,785  

ตดัจาํหน่ายส่วนลดรบั  77  

ครบกําหนด  -  

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน  -  

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 299,862 

 

7 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมูลค่ายุติธรรม  

 

รายการเคลื่อนไหวของมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์าํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 

 พนับาท 
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด 10,882,700 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด  151  

ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  2,183  

กําไรจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 109,252 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 10,994,286 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิราคาอสิระประเมนิราคาเงนิลงทุน 

ในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมฯ โดยวธิพีจิารณาจากรายได ้(Income approach) ผลจากการประเมนิราคา

ทําให้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เท่ากับ 5,767 ล้านบาท  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 5,717 ลา้นบาท) และภายหลงัการนําแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตั ิมลูค่ายุตธิรรม

ของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจะถูกบวกกลบัดว้ยหน้ีสนิจากสญัญาเช่าที่ไดร้บัรู้เพื่อใหไ้ดมู้ลค่าตามบญัชี

ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนภายใตว้ธิมีลูค่ายุตธิรรมตามแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัดงักล่าว ทาํใหเ้งนิลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัย์มมีูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 รวมเท่ากบั 10,994 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 : 10,883 ล้านบาท) และทําให้มีกําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวเป็น

จํานวน 109.25 ล้านบาท (31 มนีาคม พ.ศ. 2564 : ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจํานวน 

186.51 ลา้นบาท) ซึง่ไดบ้นัทกึไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 

 

การเปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลง 

ในมูลค่ายุติธรรม  

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

 ในข้อสมมติฐาน พนับาท 
   

อตัราคดิลด เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (330,000) 

อตัราคดิลด  ลดลง รอ้ยละ 1  366,000 

อตัราการเตบิโตของรายไดค่้าเช่า เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 607,000 

อตัราการเตบิโตของรายไดค่้าเช่า ลดลง รอ้ยละ 1 (551,000) 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงินสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสดดงัต่อไปน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

  อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบีย้ 

รายการ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
     

เงนิสดในมอื  30  - 30 - 

เงนิฝากกระแสรายวนั  3,882  - 4,936 - 

เงนิฝากออมทรพัย์  192,572  0.125 448,541 0.125 

รวม  196,484   453,507  

 

9 กาํไรสะสม 

 

รายการเคลื่อนไหวของกําไรสะสมสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงัตอ่ไปน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 

 พนับาท 
  

กําไรจากการลงทุนสุทธสิะสม  9,318,952  

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมจากเงนิลงทุนสะสม  (334,511) 

กําไรสุทธจิากเงนิลงทุนสะสม  40  

หกั การแบ่งส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสะสม  (8,667,362) 

ยอดคงเหลอืตน้งวด 317,119 

บวก กําไรจากการลงทุนสุทธ ิ  81,660  

       กําไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน  109,252  

หกั การแบ่งส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  (116,504) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด   391,527 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ค่าใช้จ่าย 
 

บริษัทจัดการเป็นผู้จ ัดการกองทุน โดยมีธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ทรพัย์สิน  

โดยบรษิทัจดัการฯ จะคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน

หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปน้ี 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

บรษิทัจดัการฯ มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.135 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

คาํนวณโดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.025 ต่อปี  

(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

ที่คํานวณโดยบริษัทจดัการฯ และรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดจริง  

เช่น ค่าใชจ้า่ยในการตรวจสอบทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน คดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.032 ต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในทาํนองเดยีวกนั) ของมูลค่าหน่วยลงทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมฯ ทีค่าํนวณ

โดยบรษิทัจดัการฯ และรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุนรวมฯ  

โดยเรยีกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสญัญาการจ้างที่ทําขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 
 

1) ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารในนามของกองทุนรวมฯ ได้รบัในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3 ของ

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

2) ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผู้เช่าและการบริหารจดัการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการทํา

สญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายใหม่ หรอืมกีารต่อสญัญา โดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืนของผูเ้ช่ารายนัน้ๆ 

ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่าของยอดค่าเช่ารายเดอืน และรอ้ยละ 4 ของยอดค่าเช่ารายวนั ซึง่อตัราน้ีขึน้อยู่กบั

ประเภทและอายุของสญัญาเช่า 

3) ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมฯ 

ซึง่คาํนวณ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

4) ค่าธรรมเนียมพเิศษเพือ่สรา้งแรงจงูใจในการบรหิาร (Incentive fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายไดสุ้ทธิ

จากอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่หมายถงึรายไดท้ัง้หมดทีก่องทุนรวมฯ ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย ์หกัดว้ยต้นทุน

และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 
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11 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ในระหว่างงวด กองทุนรวมฯ มรีายการธุรกจิระหว่างกนัทีส่าํคญักบับรษิทัจดัการและกจิการอื่น ซึ่งมผีูถ้อืหุน้และ/หรอื

กรรมการเดยีวกันกบับรษิัทจดัการและกองทุนรวมฯ รายการที่สําคญัดงักล่าวสําหรบังวดสามเดือนและสามเดือน

สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  

 สาํหรบังวด สาํหรบังวด  

 สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด  

 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม  

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564  

 พนับาท พนับาท นโยบายกาํหนดราคา 
    

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จํากดั    

   รายไดค่้าเช่าและบรกิาร  1,868  1,378 อตัราตลาด 

   ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์  19,904  17,506 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวน 

   ค่าใชจ่้ายทางการตลาดและบรหิาร  296  461 อตัราตลาด 
    

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จํากดั    

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,042 2,226 ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวน 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กองทุนรวมฯ มยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคญั

กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 
   

บรษิทั รงัสติพลาซ่า จาํกดั   

   ลูกหน้ีอื่น  83  280 

   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  6,244  6,731 

   เจา้หน้ีอื่น  5,115  5,887 
   

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั   

   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 725 715 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ในระหว่างงวดกองทุนรวมฯ ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

 
  อตัรา   

วนัประกาศ  ต่อหน่วย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

จ่ายเงินปันผล สาํหรบัรอบระยะเวลา บาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

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

14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 0.2200 116.50 - 

   116.50 111.21 

 

13 ข้อมลูเก่ียวกบัการซื้อและการขายเงินลงทุน 

 

กองทุนรวมฯ ได้ซื้อขายเงนิลงทุนสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ 31 มนีาคม  

พ.ศ. 2564 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร เป็นจาํนวน 300 ล้านบาท และ 450 ล้านบาท โดยคดิเป็น

รอ้ยละ 5.02 และรอ้ยละ 7.03 ต่อมลูค่าสนิทรพัยถ์วัเฉลีย่ระหว่างงวด ตามลําดบั 

 

14 ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กองทุนรวมฯ ดําเนินธุรกิจในส่วนงานดําเนินงานทางธุรกิจเดยีว คือ การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และหลกัทรพัย ์ 

ในส่วนงานดาํเนินงานหลกัทางภูมศิาสตร์เดยีวคอืในประเทศไทย ดงันัน้ขอ้มลูจําแนกตามส่วนงานเหมอืนกบัตวัเลขที่

แสดงอยู่ในขอ้มลูทางการเงนิ 

 

15 ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

 

การประมาณมลูค่ายุตธิรรม 

 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผู้อื่น  

โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วนัที่ว ัดมูลค่า  

กองทุนรวมฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหน้ีสิน 

ซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาด 

ที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาด 

ที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนรวมฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับ 

แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที่สามารถสงัเกตได้ที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิที่จะวดัมูลค่า

ยุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

ขอ้มลูระดบั 1: ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอย่างเดยีวกนั 

ขอ้มลูระดบั 2: ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทัง้ที่สามารถสงัเกตได้โดยตรง 

(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ขอ้มูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรบัสินทรพัย์นัน้หรือ

หน้ีสนินัน้  

ขอ้มลูระดบั 3: ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูล 

ทีไ่ม่สามารถสงัเกตได)้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

   ตามมลูค่ายุตธิรรม - - 10,994,286 10,994,286 

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่า 

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทนุ - 299,862 - 299,862 

รวม - 299,862 10,994,286 11,294,148 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

   ตามมลูค่ายุตธิรรม - - 10,882,700 10,882,700 

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่า 

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทนุ - - - - 

รวม - - 10,882,700 10,882,700 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด/ปี 
 

16 การอนุมติัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รบัการอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทจดัการเมื่อวนัที ่

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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