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สรปุผลการด าเนนิงาน 

 รายไดร้วม  ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 2562 เทำ่กับ 265.25ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.59% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

แตล่ดลง 1.37% จำกไตรมำสกอ่นหนำ้ โดยรำยไดร้วมส ำหรับปี 2562 เทำ่กับ 1,062.71 ลำ้นบำท เตบิโตจำกปี

กอ่นหนำ้ 3.45% 

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 2562 เทำ่กับ 212.25 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1.49% จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีก่อนหนำ้ แต่ลดลง 3.60% จำกไตรมำสก่อนหนำ้ โดยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธสิ ำหรับปี 2562 

เทำ่กบั 868.05 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีกอ่นหนำ้ 5.40% 

 มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562  เทำ่กบั 6,829.39 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 12.8962 บำท      

ตอ่หน่วย 

 

ผลการด าเนนิงาน 

% ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 % ไตรมาส 3 %

เปลีย่นแปลง ปี 2562 ปี 2561 (YoY) ปี 2562 (QoQ)

รายไดค้า่เชา่ 1,052.68   1,017.14   3.49% 263.36      261.76      0.61% 265.45      -0.79%

รายไดด้อกเบีย้รับและรายไดอ้ืน่ 10.03        10.16        -1.33% 1.89          1.95          -2.73% 3.49          -45.79%

รวมรายได้ 1,062.71 1,027.31 3.45% 265.25    263.70    0.59% 268.94    -1.37%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 83.85        89.41        -6.22% 25.76        26.53        -2.91% 18.72        37.61%

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 94.00        95.34        -1.41% 23.15        23.94        -3.30% 25.99        -10.95%

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 16.81        19.00        -11.53% 4.09          4.10          -0.24% 4.06          0.76%

รวมคา่ใชจ้า่ย 194.66    203.76    -4.46% 53.00      54.57      -2.88% 48.77      8.67%

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 868.05    823.55    5.40% 212.25    209.13    1.49% 220.17    -3.60%

ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิ ีย่งัไมเ่กดิข ึน้จากการวดัมลูคา่

เงนิลงทุน
(99.26)     (93.71)     5.92% (15.92)     (37.39)     -57.44% (20.14)     -20.98%

การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 768.78    729.84    5.34% 196.33    171.74    14.32% 200.02    -1.85%

ก าไรทีส่ามารถน ามาปนัสว่นแบง่ก าไร * 768.78    729.84    5.34% 196.33    171.74    14.32% 200.02    -1.85%

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไร 764.69    742.45    3.00% 191.49    189.06    1.29% 191.91    -0.22%

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาท) 1.4440    1.4020    3.00% 0.3616    0.3570    1.29% 0.3624    -0.22%

อตัราสว่นรายไดจ้ากการลงทุนสทุธติอ่รายไดร้วม 81.68% 80.17% 1.89% 80.02% 79.31% 0.90% 81.86% -2.25%

อตัราสว่นเงนิปนัสว่นแบง่ก าไรตอ่รายไดร้วม 71.96% 72.27% -0.44% 72.19% 71.69% 0.70% 71.36% 1.17%

หนว่ย : ลา้นบาท

ผลการด าเนนิงานของกองทนุ ปี 2561ปี 2562

 
*   ก ำไรทีส่ำมำรถน ำมำปันส่วนแบ่งก ำไร ค ำนวณจำกกำรเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำน ซึง่ไม่รวมก ำไรสุทธทิียั่งไม่

เกดิขึน้จำกกำรวัดคำ่เงนิลงทนุ 

 
ผลการด าเนนิงานไตรมาส 4 ปี 2562 
 
รายไดร้วม 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 กองทนุฯ มรีำยไดร้วมเทำ่กับ 265.25 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1.55 ลำ้นบำท หรอืเตบิโตจำกไตร

มำสเดียวกันของปีก่อนคดิเป็น 0.59% โดยแหล่งทีม่ำของรำยไดส้่วนใหญ่เกดิจำกรำยไดค้่ำเช่ำ จ ำนวน 263.36  

ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้ 0.61% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น ทัง้นี้เป็นผลมำจำกอัตรำค่ำเชำ่พื้นทีเ่ฉลีย่ของพื้นทีเ่ชำ่

รำยยอ่ยและพืน้ทีส่ว่นกลำงเพิม่ขึน้ 
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และเมือ่เทยีบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 กองทนุฯ มรีำยไดค้ำ่เชำ่ จ ำนวน 268.94 ลำ้นบำท ลดลง 3.69 ลำ้นบำทหรอื

คดิเป็น 1.37% ซึง่เป็นผลมำจำกอตัรำคำ่เชำ่พืน้ทีเ่ฉลีย่ทีล่ดลงในสว่นของพืน้ทีส่ว่นกลำง, รำยไดค้ำ่สนับสนุนกจิกรรม 

และรำยได ้Teen Pointer ลดลง 

 
คา่ใชจ้า่ยรวม  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 กองทนุฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยรวมเทำ่กบั 53.00 ลำ้นบำท หรอืลดลง 2.88% จำกไตรมำสเดยีวกันของ

ปีกอ่นหนำ้ โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

1. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรัพย ์25.76 ลำ้นบำท ลดลง 2.91% เป็นผลมำจำกกำรลดลงของคำ่ใชจ้่ำย

ทำงกำรตลำดและคำ่เบีย้ประกนัภัย   

2. คำ่ธรรมเนยีมในกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรัพย ์23.15 ลำ้นบำท ลดลง 3.30% เป็นผลมำจำกคำ่คอมมชิชัน่ในกำร

ท ำสญัญำเชำ่ใหมห่รอืกำรตอ่สญัญำเชำ่ลดลง ทัง้นีเ้นือ่งมำจำกวธิกีำรบนัทกึบญัชตีำมมำตรฐำนใหม ่  

3. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยกำรบรหิำรกองทนุ 4.09 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ย 0.24 % เกดิจำกกำรลดลงของ

คำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นคำ่ธรรมเนยีมวชิำชพีและคำ่อำกรแสตมป์                        

เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 ซึง่กองทนุฯ มคีำ่ใชจ้่ำยรวมประมำณ 48.77 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ประมำณ 4.23 ลำ้น

บำท หรือคดิเป็น 8.67% ซึง่ค่ำใชจ้่ำยทีเ่ปลีย่นแปลงโดยหลักเกดิจำก 1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรอสังหำรมิทรัพย ์

เพิม่ขึน้ 7.04 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ย คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรตลำด และคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรักษำ 2) คำ่ธรรมเนียมบรหิำร

อสังหำรมิทรัพย ์ลดลง 2.84 ลำ้นบำท เนื่องมำจำกค่ำคอมมชิชั่นในกำรจัดหำผูเ้ชำ่ลดลง และ 3) ค่ำธรรมเนียมและ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรกองทนุเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.03 ลบ.  

 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 4 ปี 2562 กองทนุฯ มรีำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ212.25 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็น 1.49% เมือ่เทยีบ

กับไตรมำส 4 ปี 2561 ทัง้นี้เป็นผลมำจำกกองทนุฯ มรีำยไดรั้บรวมเพิม่ขึน้และมคีำ่ใชจ้่ำยรวมลดลง โดยในไตรมำส 4 

ปี 2562 กองทนุฯ ประกำศจ่ำยเงนิปันผลทีอ่ัตรำ 0.3616 บำทต่อหน่วยลงทุน คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวมเท่ำกับ 191.49 

ลำ้นบำท ซึง่สงูกวำ่ไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น แตต่ ำ่กวำ่เพยีงเล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกบัไตรมำสกอ่นหนำ้   

เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 ซึง่กองทนุฯ มรีำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ220.17 ลำ้นบำท ลดลง 3.60% ซึง่เป็น

ผลจำก ในไตรมำส 4 กองทนุฯ มสีดัสว่นรำยไดรั้บรวมลดลงและมคีำ่ใชจ้ำ่ยรวมเพิม่ขึน้ 

 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

ในไตรมาส 4 ปี 2562 กองทนุฯ ไดจ้ัดใหม้กีำรประเมนิมูลคำ่ทรัพยส์นิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ซึง่ผูป้ระเมนิฯ ไดพ้จิำรณำ

ก ำหนดมลูคำ่เงนิลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์(มูลคำ่ยุตธิรรม) ลดลง 15.00 ลำ้นบำท เนื่องจำกมกีำรปรับสมมตฐิำนทีใ่ช ้

ในกำรประเมนิมูลค่ำเงนิลงทุนใหส้อดคลอ้งกับระยะเวลำสทิธกิำรเชำ่คงเหลอืและสภำวะกำรด ำเนินธุรกจิในปัจจุบัน 

รวมทัง้มกีำรลงทนุเพิม่เตมิในกำรปรับปรุงทรัพยส์นิทีเ่ชำ่ (อปุกรณ์และพืน้ทีเ่ชำ่) จ ำนวน 0.83 ลำ้นบำท ดังนัน้ กองทนุ

ฯ จงึรับรูข้ำดทนุสทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุเทำ่กบั 15.83 ลำ้นบำท 
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ความสามารถในการท าก าไร 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 อัตรำสว่นรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธติ่อรำยไดร้วมเทำ่กับ 80.02% และอัตรำสว่นเงนิปันสว่น

แบง่ก ำไรตอ่รำยไดร้วมเทำ่กบั 72.19% ใกลเ้คยีงกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นและไตรมำสกอ่นหนำ้  

 
ผลการด าเนนิงานปี 2562 
 
รายไดร้วม 

ปี 2562 กองทุนฯ มรีำยไดร้วมเท่ำกับ 1,062.71 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 35.40 ลำ้นบำท หรือเตบิโตจำกปีก่อนคดิเป็น 

3.45% โดยแหลง่ทีม่ำของรำยไดส้ว่นใหญเ่กดิจำกรำยไดค้ำ่เชำ่ จ ำนวน 1,052.68 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้ 3.49% จำกปี

กอ่น ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำกอตัรำคำ่เชำ่และอัตรำกำรเชำ่พืน้ทีเ่ฉลีย่เพิม่ขึน้ทัง้ในสว่นของพืน้ทีเ่ชำ่และพืน้ทีส่ว่นกลำง 

 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ปี 2562  กองทนุฯ มคีำ่ใชจ้่ำยรวมเทำ่กับ 194.66 ลำ้นบำท ลดลง 4.46% เมือ่เทยีบกับปี 2561 โดยมรีำยละเอยีด

ดงันี ้

1. คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอสังหำรมิทรัพย ์83.85 ลำ้นบำท ลดลง 6.22% เนื่องจำกค่ำใชจ้่ำยกำรตลำด, ค่ำ

ซอ่มแซมบ ำรุงรักษำและคำ่เบีย้ประกนัภัย ลดลง 

2. คำ่ธรรมเนียมผูบ้รหิำรอสังหำรมิทรัพย ์94.00 ลำ้นบำท ลดลง 1.41% เนื่องจำกค่ำคอมมชิชั่นในกำรจัดหำผู ้

เชำ่ลดลง 

3. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยกำรบรหิำรกองทนุ 16.81 ลำ้นบำท ลดลง 11.53% สำเหตหุลักมำจำกกองทนุฯ 

ไมม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำย (โดยเมือ่เดอืนกันยำยน 2561 ทีผ่่ำนมำ กองทนุฯ ไดช้ ำระเงนิกูย้มืทัง้จ ำนวนเรยีบรอ้ย

แลว้) 

 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ปี 2562 กองทนุฯ มรีำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ868.05 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 44.50 ลำ้นบำท จำกปี 2561 หรอืเพิม่ขึน้คดิ

เป็น 5.40% โดยส ำหรับปี 2562 กองทนุมผีลขำดทนุสทุธทิีย่ังไม่เกดิขึน้จำกกำรวัดมูลคำ่เงนิลงทนุ 99.26 ลำ้นบำท 

(รวมขำดทนุสทุธทิีย่ังไม่เกดิขึน้จำกกำรวัดมูลคำ่หลักทรัพยจ์ ำนวน 0.027 ลบ.) จงึสง่ผลใหก้องทนุฯ มกีำรเพิม่ขึน้ใน

สนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน 768.78 ลำ้นบำท 

 
ความสามารถในการท าก าไร 

ปี 2562  อัตรำสว่นรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธติอ่รำยไดร้วมและอัตรำสว่นเงนิปันสว่นแบง่ก ำไรตอ่รำยไดร้วม เทำ่กับ 

81.68% และ 71.96% ตำมล ำดบั ซึง่อยูใ่กลเ้คยีงกบัปี 2561 

โดยกองทุนฯ ประกำศจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 รวม 764.69 ลำ้นบำท หรือคดิเป็นเงนิปันผล

เทำ่กบั 1.4440 บำทตอ่หน่วย เพิม่ขึน้ 3.00% เมือ่เทยีบจำกปี 2561  

 



กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 

ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงานไตรมาส 4 ปี 2562 และ ปี 2562                    
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

หนว่ย :  ลา้นบาท

เงนิลงทนุในสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย ์(มลูคา่ยตุธิรรม) 6,776.00                    6,873.00                    

เงนิลงทนุในหลักทรัพย/์เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 434.66                       309.48                       

สนิทรัพยอ์ืน่ 65.39                         57.07                         

รวมสนิทรพัย์ 7,276.05                  7,239.56                  

เงนิมดัจ ารับจากลกูคา้ 363.08                       348.09                       

หนี้สนิอืน่ 83.58                         78.05                         

รวมหนีส้นิ 446.66                     426.14                     

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,829.39                  6,813.42                  

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 5,633.16                    5,633.16                    

ก าไรสะสม 1,196.23                    1,180.26                    

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 12.8962                   12.8660                   

ณ  31 ธ.ค. 61งบดลุ ณ  31 ธ.ค. 62

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทนุฯ มสีนิทรัพยร์วม 7,276.05 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.50% โดยสนิทรัพยส์ว่นใหญ่

ประกอบดว้ยเงนิลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์6,776.00 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในหลักทรัพย์ เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำรรวม

จ ำนวน 434.66 ลำ้นบำท  และสนิทรัพยอ์ืน่จ ำนวน 65.39 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ในสว่นของหนี้สนิรวมมจี ำนวนทัง้ส ิน้ 

446.66 ลำ้นบำท ซึง่หนีส้นิสว่นใหญอ่ยูใ่นรูปของเงนิมัดจ ำรับจำกลกูคำ้คดิเป็น 81% ของหนี้สนิรวม ดังนัน้กองทนุฯ มี

สนิทรัพยส์ทุธ ิเทำ่กบั 6,829.39 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสนิทรัพยส์ทุธเิทำ่กับ 12.8962 บำทตอ่หน่วย  

 

 

  


