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เหตกุารณ์และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 
 

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  สง่ผลกระทบในวงกวา้งตอ่ผูป้ระกอบการ

ศูนยก์ารคา้รวมถงึกองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค ซึง่หน่วยงานภาครัฐไดม้มีาตรการต่างๆ 

ออกมาเพือ่ระงับการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยสัง่ปิดรา้นคา้บางประเภท ไดแ้ก ่โรงภาพยนต ์สถานออกก าลัง

กาย รา้นเสรมิสวย สปา รวมถงึโรงเรยีนกวดวชิา  ตัง้แตว่นัที ่18 มนีาคม 2563 และในเวลาตอ่มาโรคระบาดทวคีวาม

รุนแรงมากยิง่ขึน้ จงึไดส้ั่งปิดศูนยก์ารคา้เป็นการชั่วคราว ตัง้แต่วันที ่22 มนีาคม 2563 จนถงึปัจจุบัน โดยยกเวน้ 

ซปุเปอร์มารเ์ก็ต รา้นอาหาร รา้นขายยา และสนิคา้เพือ่ความจ าเป็นตอ่การด ารงชพี โดยผูเ้ชา่รา้นคา้โดยสว่นใหญ่

ไดรั้บผลกระทบเนื่องจากไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดต้ามปกต ิ กองทุนรวมไดจ้ัดใหม้มีาตรการชว่ยเหลอืเยยีวยา                 

ผูเ้ชา่ภายใตก้รอบหลักเกณฑข์องหน่วยงานก ากับดูแลและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดโดยค านึงถงึผลประโยชน์

โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

 

2) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ TFRS 16 มาใช ้โดยการรับรูห้นี้สนิตามสญัญาเชา่ ส าหรับสญัญาเชา่ทีไ่ด ้

เคยถูกจัดประเภทเป็นสญัญาเชา่ด าเนนิงานตามมาตรฐานการบัญช ี(TAS 17) ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วันที่

น า TFRS 16 มาใชด้งักลา่วจะรับรูด้ว้ยมูลคา่ปัจจุบันของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช าระ คดิลดดว้ยอัตรากูย้มืสว่นเพิม่ ณ วันที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีน่ ามาใชใ้นการคดิลดดังกลา่ว คอื รอ้ยละ 4.75 

ตอ่ปี 

 

3) สาระส าคัญของสญัญาเชา่อาคาร และค่าตอบแทนการใหส้ทิธ ิ ในการเพิม่ทุน ครัง้ที ่1 ตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากที่

ประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุครัง้ที ่1/2555 เมือ่วันที ่7 สงิหาคม 2555 (เพิม่ทนุครัง้ที ่1) โดยสญัญามขีอ้ก าหนดระบวุา่

ในปี 2570 -2584  กองทุนรวมมีภาระค่าเช่าพื้นทีแ่ละค่าเช่าอุปกรณ์เพิ่มเตมิ จ านวน 430 ลา้นบาทต่อปี (รวม

ภาษีมูลคา่เพิม่) และปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ทกุปี และภาระคา่ใชจ้่ายคา่ตอบแทนการใหส้ทิธเิพิม่เตมิ จ านวน 75.88 

ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) และปรับเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 ทุกปี ซึง่ถอืเป็นหนี้สนิตามสัญญาเชา่ ณ วันทีน่ า 

TFRS 16 มาบงัคบัใช ้

 
สรปุผลการด าเนนิงาน 
 

 รายไดร้วม  ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 211.30 ลา้นบาทลดลง 20.34% จากไตรมาสกอ่นหนา้  

 คา่ใชจ้า่ยรวม  ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 93.03 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 75.53% จากไตรมาสกอ่นหนา้ เกดิจาก

การรับรูต้น้ทนุทางการเงนิตามมาตรฐานบัญชฉีบับใหม ่(TFRS 16)   

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กับ 118.27 ลา้นบาทลดลง 44.28% จากไตรมาสกอ่นหนา้  

 มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 6,559.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 12.3865 บาท      

ตอ่หน่วย 
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ผลการด าเนนิงาน 

 
หมายเหต:ุ *  ตน้ทนุทางการเงนิขา้งตน้เป็นการรับรูค้า่ใชจ้า่ยตามมาตรฐานบญัชฉีบบัใหม ่(TFRS 16) เรือ่งสญัญาเชา่ โดยจะเริม่ทยอยรับรูต้ัง้แตว่นัที ่                

1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป ซึง่เป็นการรับรูค้า่ใชจ้า่ยทางบญัชมีไิดเ้ป็นกระแสเงนิสดทีม่กีารจา่ยออกไปจรงิ 

 

ผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2563 
 
รายไดร้วม 

ในไตรมาส 1 ปี 2563  กองทนุฯ มรีายไดร้วมเทา่กับ 211.30 ลา้นบาท ลดลง 20.34% เมือ่เทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2562 

และลดลง 19.76% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกดิจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ซึง่ท าใหร้า้นคา้บางประเภททยอยปิดตามค าสัง่ภาครัฐตัง้แตว่ันที ่18 มนีาคม 2563 จนในเวลาตอ่มา

มคี าสัง่ปิดศนูยก์ารคา้ตัง้แตว่ันที ่22 มนีาคม 2563 ท าใหก้องทนุรวมไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพยส์นิไดด้ังเชน่ภาวะ

ปกต ิซึง่ท าใหก้ารจัดเก็บรายไดค้า่เชา่โดยเฉลีย่ในสว่นของพืน้ทีเ่ชา่รายยอ่ยและพืน้ทีส่ว่นกลางลดลงในชว่งเวลาดงักลา่ว  

 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % ไตรมาส 4 %

ปี 2563 ปี 2562 (YoY) ปี 2562 (QoQ)

รายไดค้า่เชา่ 210.06     261.18     -19.57% 263.36     -20.24%

รายไดด้อกเบีย้รับและรายไดอ้ืน่ 1.24         2.16         -42.65% 1.89        -34.67%

รวมรายได้ 211.30       263.33       -19.76% 265.25      -20.34%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 15.02       15.92       -5.66% 25.76       -41.71%

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 18.12       20.58       -11.98% 23.15       -21.73%

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 3.88         4.02         -3.53% 4.09        -5.11%

คา่ใชจ้า่ยตน้ทนุทางการเงนิ * 56.02       -          N.A. -          N.A.

รวมคา่ใชจ้า่ย 93.03       40.53       129.56% 53.00       75.53%

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 118.27     222.81     -46.92% 212.25     -44.28%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิ ีย่งัไมเ่กดิข ึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุ (196.66)    (52.65)      273.49% (15.92)     1135.61%

การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน (78.39)      170.15     -146.07% 196.33     -139.93%

ก าไรทีส่ามารถน ามาปนัสว่นแบง่ก าไร (78.39)      170.15     -146.07% 196.33     -139.93%

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไร 105.91     189.58     -44.13% 191.49     -44.69%

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาท) 0.2000     0.3580     -44.13% 0.3616     -44.69%

อตัราสว่นรายไดจ้ากการลงทนุสทุธติอ่รายไดร้วม 55.97% 84.61% -33.85% 80.02% -30.05%

อตัราสว่นเงนิปนัสว่นแบง่ก าไรตอ่รายไดร้วม 50.12% 71.99% -30.38% 72.19% -30.57%

หนว่ย : ลา้นบาท

ผลการด าเนนิงานของกองทุน
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คา่ใชจ้า่ยรวม  

ในไตรมาส 1 ปี 2563 กองทนุฯ มคีา่ใชจ้า่ยรวมเทา่กบั 93.03 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

1. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพยจ์ านวน 15.02 ลา้นบาท ลดลง 41.71% จากไตรมาส 4 ปี 2562 และลดลง 

5.66% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ ทัง้นี้เป็นผลมาจากการลดลงของคา่ใชจ้่ายทางการตลาดและ

คา่ภาษีโรงเรอืน   

2. ค่าธรรมเนียมในการบรหิารอสังหารมิทรัพย ์18.12 ลา้นบาท ลดลง 21.73% จากไตรมาส 4 ปี 2562 และลดลง 

11.98% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ ซึง่เป็นผลมาจากคา่คอมมชิชัน่ในการท าสญัญาเชา่ใหม่หรอื

การตอ่สญัญาเชา่ลดลงอนัเนื่องมาจากวธิกีารบนัทกึบญัชตีามมาตรฐานใหม ่  

3. คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายการบรหิารกองทุน 3.88 ลา้นบาท ลดลง 5.11% จากไตรมาส 4 ปี 2562 และลดลง 

3.53% เมื่อเทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนหนา้ ซึง่เกดิจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในส่วนค่าธรรมเนียม

วชิาชพีและคา่อากรแสตมป์      

4. คา่ใชจ้า่ยตน้ทนุทางการเงนิ จ านวน 56.02 ลา้นบาท ซึง่เป็นการรับรูค้า่ใชจ้่ายตามมาตรฐานบัญช ี(TFRS 16) เรือ่ง

สญัญาเชา่ โดยจะรับรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุตลอดระยะเวลาสญัญาเชา่โดยเริม่ทยอยรับรูต้ัง้แตว่ันที ่1 มกราคม พ.ศ. 

2563 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตามการรับรูค้า่ใชจ้่ายดังกล่าวเป็นการรับรูค้า่ใชจ้่ายทางบัญชมีไิดเ้ป็นกระแสเงนิสดทีม่ี

การจา่ยออกไปจรงิ 

 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 1 ปี 2563 กองทุนฯ มรีายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ118.27 ลา้นบาท ลดลง 44.28% จากไตรมาส 4 ปี 2562 

และลดลง 46.92% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ ทัง้นี้การลดลงของรายไดจ้ากการลงทนุสทุธดิังกลา่วสว่น

ใหญเ่กดิจากสาเหตหุลกัๆ ดงันี ้ 

1) สดัสว่นรายไดร้วมลดลงอันเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ซึง่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และสง่

สง่ผลกระทบในวงกวา้งตอ่ผูป้ระกอบการธรุกจิศนูยก์ารคา้จงึเป็นเหตทุ าใหก้ารจัดเก็บรายไดค้า่เชา่โดยเฉลีย่ลดลง 

2) สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยเพิม่สงูขึน้ โดยกองทนุรวมจะตอ้งรับรูต้น้ทนุทางการเงนิในก าไรหรอืขาดทนุตลอดระยะเวลาสญัญา

เชา่ ตามมาตรฐานบญัช ี(TFRS 16) โดยเริม่รับรูต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  

 

รายการขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ  
 
ในไตรมาส 1 ปี 2563 กองทนุรวมไดจั้ดใหม้กีารประเมนิมูลค่าทรัพยส์นิ สทิธกิารเชา่บางสว่นของ “โครงการศนูยก์ารคา้ 

ฟิวเจอรพ์ารค์” โดยวธิพีจิารณาจากรายได ้(Income approach) ซึง่สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิมูลคา่ทรัพยส์นิในครัง้นี้ได ้

สะทอ้นขอ้มูล ณ ปัจจุบัน และผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในการประเมนิมูลคา่ยุตธิรรมในครัง้นี้ดว้ย ซึง่ผลจาก

การประเมนิมลูคา่ ผูป้ระเมนิอสิระไดพ้จิารณาก าหนดมูลคา่ยุตธิรรม ณ วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เทา่กับ 6,540 ลา้นบาท 

ลดลง 236.00 ลา้นบาท และปรับดว้ยก าไรทีย่ังไม่เกดิขึน้จากการวัดมูลคา่เงนิลงทนุในหลักทรัพย์ 0.18 ลา้นบาท ก าไรจาก

การเปลีย่นแปลงมูลคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทนุ 39.16 ลา้นบาท ดังนัน้ รายการขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยุตธิรรม

ของเงนิลงทนุจงึมจี านวนเทา่กบั 196.66 ลา้นบาท    
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การเพิม่ข ึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน  

ในไตรมาส 1 ปี 2563 กองทุนรวมมีก าไรจากการลงทุนสุทธิ 118.27 ลา้นบาท ปรับดว้ยรายการขาดทุนจากการ

เปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจ านวน 196.66 ลา้นบาท ท าใหก้องทุนรวมมกีารลดลงในสนิทรัพยจ์ากการ

ด าเนนิงานจ านวน 78.39 ลา้นบาท  

 
การพจิารณาจา่ยเงนิปนัผล  
  

กองทนุรวม FUTUREPF มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ภายหลังจัดตัง้กองทนุ

จนถงึปัจจุบัน กองทนุรวมจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรวม 53 ครัง้คดิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้ส ิน้ 15.8350 บาทต่อ

หน่วย   

ในไตรมาส 1 ปี 2563  เป็นการจ่ายเงนิปันผลครัง้ที ่54 โดยกองทนุรวมจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมทีอ่ัตรา 

0.2000 บาทตอ่หน่วยลงทนุ หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิรวมเทา่กับ 105.91 ลา้นบาท โดยก าหนดวันปิดสมุดทะเบยีนในวันที ่29 

พฤษภาคม 2563 และจะด าเนนิการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยในวนัที ่15 มถินุายน 2563  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

        

หมายเหต:ุ * มลูคา่ยุตธิรรมของทรัพยส์นิ ณ วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เทา่กับ 6,540 ลา้นบาท บวกกลับดว้ยหนี้สนิจากสัญญาเชา่

จ านวน 4,754.44 ลา้นบาท ทีไ่ดร้ับรูเ้พือ่ใหไ้ดม้ลูคา่ตามบญัชขีองอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุภายใตว้ธิมีลูคา่ยุตธิรรมตามมาตรฐานการ

บญัช ี(ฉบบัที ่40)  เรือ่งอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 

หนว่ย :  ลา้นบาท

เงนิลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์(มลูคา่ยตุธิรรม) * 11,294.44           6,776.00             

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย/์เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 433.79                434.66                

สนิทรัพยอ์ืน่ 44.04                  65.39                  

รวมสนิทรพัย์ 11,772.27         7,276.05           

เงนิมัดจ ารับจากลกูคา้ 364.50                363.08                

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 4,754.44             -                     

หนีส้นิอืน่ 93.82                  83.58                  

รวมหนีส้นิ 5,212.77           446.66              

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,559.51           6,829.39           

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 5,633.16             5,633.16             

ก าไรสะสม 926.35                1,196.23             

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 12.3865            12.8962            

ณ  31 ธ.ค. 62งบดลุ ณ  31 ม.ีค. 63



กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 

ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2563 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 กองทนุฯ มสีนิทรัพยร์วม 11,772.27 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 61.79% จากไตรมาสก่อนหนา้ โดย

สนิทรัพยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยเงนิลงทนุในสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพยต์ามมูลค่ายุตธิรรม 11,294.44 ลา้นบาท (ซึง่รวม

หนีส้นิตามสญัญาเชา่จ านวน 4,754.44 ลา้นบาท ตามวธิกีารบันทกึบัญชตีามมาตรฐาน ฉบับที ่40) รองลงมาคอืเงนิลงทนุใน 

หลักทรัพย์ เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดรวมจ านวน 433.79 ลา้นบาทและสนิทรัพย์อื่นจ านวน 44.04 ลา้นบาท 

ตามล าดบั 

ในสว่นของหนี้สนิรวมมจี านวนทัง้ส ิน้ 5,212.77 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยหนี้สนิตามสญัญาเชา่ จ านวน 4,754.44 ลา้นบาท 

รองลงมาคอืเงนิมัดจ ารับจากลกูคา้จ านวน 364.50 ลา้นบาท และหนี้สนิอืน่จ านวน 93.82 ลา้นบาทตามล าดับ ดังนัน้กองทนุฯ 

มสีนิทรัพยส์ทุธ ิเทา่กบั 6,559.51 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสนิทรัพยส์ทุธเิทา่กับ 12.3865 บาทตอ่หน่วย  

 


