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เหตกุารณ์และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในปี 2563  

1) เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและสง่ผลกระทบในวงกวา้ง

ต่อผูป้ระกอบการศูนย์การคา้รวมถงึกองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค ซึง่หน่วยงานภาครัฐไดม้ ี       

ค าสัง่ปิดศูนยก์ารคา้ชั่วคราว และมมีาตรการตา่งๆ ออกมาเพือ่ระงับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสง่ผลกระทบ

โดยตรงตอ่การจัดหาประโยชนจ์ากพืน้ทีเ่ชา่ของกองทนุรวม ดงันี ้ 

ค าส ัง่/มาตรการ  รายละเอยีด 

วันที ่18 มนีาคม 2563 : สั่งปิดรา้นคา้บางประเภท ไดแ้ก่ โรงภาพยนต ์สถานออกก าลังกาย รา้นวดแผนไทย 

และสปา  

วันที ่22 มนีาคม 2563 : สั่งปิดศูนยก์ารคา้ (ชั่วคราว) เปิดไดเ้ฉพาะ ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นอาหาร รา้นขายยา 

และสนิคา้เพือ่ความจ าเป็นต่อการด ารงชพี ไม่รวมธนาคาร ธุรกจิหลักทรัพย ์ธุรกรรม

การเงนิ ATM (เปิดไดต้ัง้แต ่วันที ่1 เม.ย. 2563 เป็นตน้ไป) 

มาตรการผ่อนปรนฯ (ระยะที่2)ให ้

เปิดศูนยก์ารคา้ไดม้ผีลตัง้แต่วันที ่

17 พ.ค. 2563 และยกเวน้บาง

ประเภท 

: อนุญาตใหเ้ปิดบริการศูนย์การคา้ได ้ยกเวน้ โรงภาพยนตร์ สถานออกก าลังกาย 

สถานเสรมิความงาม (จ ากัดเวลา) โรงเรยีนกวดวชิา นวดแผนไทย สปา ตูเ้กมเครือ่ง

เลน่หยอดเหรยีญ โดยศนูยก์ารคา้สามารถเปิดใหบ้รกิารไดถ้งึเวลา 20.00 น. 

มาตรการผอ่นปรนฯ (ระยะที ่3)

ผอ่นปรนกจิกรรมเสีย่งเพิม่เตมิ มี

ผลวันที ่1 ม.ิย. 2563 เป็นตน้ไป 

: อนุญาตใหเ้ปิดบรกิารศูนยก์ารคา้ได ้ยกเวน้  โรงเรียนกวดวชิา นวดแผนไทย สปา 

(เปิดไดบ้างสว่น) ตูเ้กมเครือ่งเล่นหยอดเหรยีญ โดยขยายระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารได ้

ถงึเวลา 21.00 น. 

มาตรการผอ่นปรนฯ (ระยะที ่4-5) 

เปิดไดทุ้กประเภท มผีลตัง้แต่วันที ่

15 ม.ิย. 2563 เป็นตน้ไป 

: อนุญาตใหเ้ปิดบรกิารศนูยก์ารคา้ได ้(เปิดไดทุ้กประเภท)  ตัง้แต่วันที ่15 ม.ิย. 2563 

และขยายระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารศูนยก์ารคา้ไดถ้งึเวลา 22.00 น. ตัง้แต่วันที ่1 ก.ค. 

2563 เป็นตน้ไป 

2) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ TFRS 16 มาใช ้โดยการรับรูห้นี้สนิตามสัญญาเชา่ ส าหรับสัญญาเชา่ที ่           

ไดเ้คยถกูจัดประเภทเป็นสญัญาเชา่ด าเนนิงานตามมาตรฐานการบัญช ี(TAS 17) ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วันที่

น า TFRS 16 มาใชด้ังกลา่วจะรับรูด้ว้ยมูลคา่ปัจจุบันของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช าระ คดิลดดว้ยอัตรากูย้มืสว่นเพิม่ ณ วันที ่                

1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักทีน่ ามาใชใ้นการคดิลดดงักลา่ว คอื 4.75% ตอ่ปี 

 

3) สาระส าคญัของสญัญาเชา่อาคาร และคา่ตอบแทนการใหส้ทิธ ิในการเพิม่ทนุ ครัง้ที ่1 ตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนครัง้ที ่1/2555 เมือ่วันที ่7 สงิหาคม 2555 (เพิม่ทุนครัง้ที ่1) โดยสัญญามขีอ้ก าหนดระบุว่า                     

ในปี 2570 -2584 กองทุนรวมมีภาระค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าอุปกรณ์เพิ่มเติม จ านวน 430 ลา้นบาทต่อปี                             

(รวมภาษีมูลค่าเพิม่) และปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ทุกปี และภาระค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนการใหส้ทิธเิพิ่มเตมิ จ านวน 

75.88 ลา้นบาทตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) และปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ทกุปี ซึง่ถอืเป็นหนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วันทีน่ า 

TFRS 16 มาบงัคบัใช ้

 

สรปุผลการด าเนนิงาน 
 

 รายไดร้วม  ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 เทา่กบั 51.15 ลา้นบาท ลดลง 75.80% จากไตรมาสกอ่นหนา้  

 คา่ใชจ้า่ยรวม  ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 เทา่กบั 73.20 ลา้นบาท ลดลง 21.32% จากไตรมาสกอ่นหนา้  

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 รับรูข้าดทนุ 22.06 ลา้นบาท ลดลง 118.65% จากไตรมาสกอ่น  

 มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563 เทา่กบั 6,469.23 ลา้นบาท หรอื 12.2161 บาทตอ่หน่วย 
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ผลการด าเนนิงาน 
 

 
หมายเหต:ุ *   ตน้ทนุทางการเงนิขา้งตน้เป็นการรับรูค้า่ใชจ้า่ยตามมาตรฐานบญัชฉีบบัใหม ่(TFRS 16) เรือ่งสญัญาเชา่โดยจะเริม่ทยอยรับรู ้ตัง้แต ่

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป ซึง่เป็นการรับรูค้า่ใชจ้า่ยทางบญัชมีไิดเ้ป็นกระแสเงนิสดทีม่กีารจา่ยออกไปจรงิ 

 

ผลการด าเนนิงานไตรมาส 2 ปี 2563 

รายไดร้วม 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 กองทุนฯ มรีายไดร้วมเทา่กับ 51.15 ลา้นบาท ลดลง 75.80% เมือ่เทยีบกับไตรมาส 1 ปี 2563 

และลดลง 80.71% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น โดยสดัสว่นรายไดค้า่เชา่ทีล่ดลงอย่างมนัียส าคัญเกดิจาก

กองทนุรวมไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่ถอืเป็นเหตุสดุวสิัย และหน่วยงานภาครัฐ            

มคี าสัง่ปิดศนูยก์ารคา้ (ชัว่คราว) ระหวา่งวนัที ่22 มนีาคม – 16 พฤษภาคม 2563 ในเวลาตอ่มาภาครัฐมมีาตรการผ่อนปรน

ระยะ 2 ใหส้ามารถเปิดใหบ้รกิารไดต้ัง้แตว่ันที ่17 พฤษภาคม 2563 จนถงึปัจจุบันตามมาตรการผ่อนปรนทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

ซึง่ในชว่งทีศู่นยก์ารคา้ถูกสั่งปิดท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากพื้นทีเ่ชา่ไดบ้างสว่น นอกจากนี้ในชว่ง

ระยะเวลาดังกล่าวกองทุนรวมไดม้ีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผูเ้ช่า โดยยกเวน้การเรียกเก็บค่าเช่าและหรือ              

ใหส้ว่นลดค่าเชา่แกผู่เ้ชา่ทีไ่ดรั้บผลกระทบซึง่มาตรการชว่ยเหลอืดังกลา่วเป็นการบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้กับกองทุน

รวมและประคับประคองใหผู้เ้ช่าสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกจิร่วมกับกองทุนรวมไดอ้ย่างต่อเนื่อง ตามทีก่องทุนรวม              

ไดร้ายงานผลกระทบดังกล่าวใหผู้ถ้ ือหน่วยและนักลงทุนทราบผ่านเว็ปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               

เป็นระยะๆ   

คา่ใชจ้า่ยรวม  

ในไตรมาส 2 ปี 2563 กองทนุฯ มคีา่ใชจ้า่ยรวมเทา่กบั 73.20 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

1. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพยจ์ านวน 3.76 ลา้นบาท ลดลง 74.98% จากไตรมาส 1 ปี 2563 และลดลง 

83.97% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนหนา้ ทัง้นี้ค่าใชจ้่ายทีล่ดลงสว่นใหญ่เกดิจาก 2 ปัจจัยหลัก  

คอื 1) เป็นผลมาจากการลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดเนือ่งจากเป็นชว่งเวลาทีศ่นูยก์ารคา้ถูกสัง่ปิดใหบ้รกิาร

ชัว่คราว และไม่สามารถจัดกจิกรรมใดๆ ได ้และ 2) เป็นผลมาจากการตัง้ค่าใชจ้่ายภาษีโรงเรือนคา้งจ่ายลดลง

สอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐทีม่มีาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการโดยใหส้ว่นลด 90% ในปี 2563     

 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 % ไตรมาส 1 %

ปี 2563 ปี 2562 (YoY) ปี 2563 (QoQ)

รายไดค้า่เชา่ 50.30           262.70        -80.85% 210.06        -76.06%

รายไดด้อกเบีย้รับและรายไดอ้ืน่ 0.85            2.49           -66.02% 1.24           -31.55%

รวมรายได้ 51.15          265.19      -80.71% 211.30      -75.80%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 3.76            23.44         -83.97% 15.02         -74.98%

คา่ธรรมเนยีมบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 8.87            24.28         -63.48% 18.12         -51.05%

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 3.89            4.63           -16.01% 3.88           0.26%

คา่ใชจ้า่ยตน้ทนุทางการเงนิ * 56.68           -            N/A 56.02         1.19%

รวมคา่ใชจ้า่ย 73.20          52.36        39.80% 93.03        -21.32%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุสทุธิ (22.06)        212.83      -110.36% 118.27      -118.65%

รายการก าไร (ขาดทนุ) จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ 37.69          (10.55)       -457.28% (196.66)     -119.17%

การเพิม่ข ึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 15.64          202.28      -92.27% (78.39)       -119.95%

ก าไรทีส่ามารถน ามาปนัสว่นแบง่ก าไร 15.64          202.28      -92.27% (78.39)       -119.95%

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไร -             191.70      -100.00% 105.91      -100.00%

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาท) -             0.3620      -100.00% 0.2000      -100.00%

หนว่ย : ลา้นบาท

ผลการด าเนนิงานของกองทุน
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2. คา่ธรรมเนียมในการบรหิารอสังหารมิทรัพย ์8.87 ลา้นบาท ลดลง 51.05% จากไตรมาส 1 ปี 2563 และลดลง 

63.48% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ ซึง่เป็นผลมาจากคา่คอมมชิชัน่ในการท าสญัญาเชา่ใหม่

หรอืการตอ่สญัญาเชา่ลดลงอนัเนือ่งมาจากวธิกีารบนัทกึบญัชตีามมาตรฐานใหม ่  

3. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายการบรหิารกองทุน 3.89 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.26% จากไตรมาส 1 ปี 2563 

แต่ลดลง 16.01%  เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนหนา้ ซึง่ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมบรษัิทจัดการ    

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน  คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี คา่ภาษี และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ   

4. คา่ใชจ้่ายตน้ทนุทางการเงนิ จ านวน 56.68 ลา้นบาท ซึง่เป็นการรับรูค้่าใชจ้่ายตามมาตรฐานบัญช ี(TFRS 16) 

เรือ่งสัญญาเชา่ โดยจะรับรูใ้นงบก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุสัญญาเชา่โดยเริม่ทยอยรับรูต้ัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตามการรับรูค้่าใชจ้่ายดังกล่าวเป็นการรับรูค้่าใชจ้่ายทางบัญชมีไิดเ้ป็นกระแส            

เงนิสดทีม่กีารจา่ยออกไปจรงิ 

 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 2 ปี 2563 กองทนุรวมมขีาดทนุจากการลงทนุสทุธจิ านวน 22.06 ลา้นบาท ลดลง 118.65% จากไตรมาส      

1 ปี 2563 และลดลง 110.36% เมื่อเทียบจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนหนา้ ทัง้นี้การขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ

ดงักลา่วสว่นใหญเ่กดิจากสาเหตหุลักๆ ดงันี ้ 

1) มสีัดสว่นรายไดร้วมลดลง เนื่องจากกองทนุรวมมกีารจัดเก็บรายไดค้า่เชา่ลดลงอย่างมนัียส าคัญอันเนื่องมาจาก

ผลกระทบของ COVID-19 และตอ้งปิดใหบ้รกิารศนูยก์ารคา้เป็นการชัว่คราวตัง้แตว่ันที ่22 ม.ีค. – 16 พ.ค. 2563 

ประกอบกับกองทุนรวมมมีาตรการในการเยยีวยาชว่ยเหลอืผูเ้ชา่ตามทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ ซึง่เหตุการณ์ดังกล่าว        

ถอืเป็นเหตสุดุวสิยัและสง่ผลกระทบในวงกวา้งตอ่ผูป้ระกอบการธรุกจิศนูยก์ารคา้ และ 

2) มสีดัสว่นคา่ใชจ้่ายรวมเพิม่สงูขึน้ สว่นใหญ่เกดิจากคา่ใชจ้่ายตน้ทุนทางการเงนิจ านวน 56.68 ลา้นบาท ซึง่เป็น

การรับรูค้า่ใชจ้า่ยทางบญัชมีไิดเ้ป็นกระแสเงนิสดทีม่กีารจา่ยออกไปจรงิ 

 

รายการขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ  
 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 กองทุนรวมไดว้่าจา้งผูป้ระเมนิอสิระท าการประเมนิมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนรวมเป็นรายปี            

และสอบทานรายไตรมาส โดยผูป้ระเมนิใชว้ธิพีจิารณาจากรายได ้(Income approach) ซึง่สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิ

มูลคา่ทรัพยส์นิในไตรมาสนี้ไดส้ะทอ้นขอ้มูล ณ ปัจจุบัน และค านงึถงึปัจจัยผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในการ

ประเมนิมูลคา่ยุตธิรรมในครัง้นี้ดว้ย ซึง่ผูป้ระเมนิอสิระไดพ้จิารณาก าหนดมูลคา่ยุตธิรรม ณ วันที ่27 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

เท่ากับ 6,521 ลา้นบาท ลดลง 19.00 ลา้นบาท และปรับดว้ยขาดทุนทีย่ังไม่เกดิขึน้จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน             

หลักทรัพย ์0.07 ลา้นบาท ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทนุ 56.76 ลา้นบาท ดังนัน้ จงึเกดิรายการ

ก าไรจากการเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทนุจ านวน 37.69 ลา้นบาท    

การเพิม่ข ึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน  

ในไตรมาส 2 ปี 2563 กองทุนรวมมีขาดทนุจากการลงทนุสทุธ ิ22.06 ลา้นบาท ปรับดว้ยรายการก าไรจากการเปลีย่น 

แปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจ านวน 37.69 ลา้นบาท ท าใหก้องทุนรวมมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการ           

ด าเนนิงานจ านวน 15.64 ลา้นบาท  

 
การพจิารณาจา่ยเงนิปนัผล  
  
กองทุนรวม FUTUREPF มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ภายหลังจัดตัง้

กองทุนจนถงึปัจจุบัน กองทนุรวมจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมจ านวน 54 ครัง้ คดิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้ส ิน้ 

16.0350 บาทตอ่หน่วย   

 

 



กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 

ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงานไตรมาส 2 ปี 2563 

 

                                                                                                                                                                                       
17 สงิหาคม 2563   หนา้ 4  

 

 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2563  เป็นการจา่ยเงนิปันผลครัง้ที ่55 โดยกองทนุรวมจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมทีอ่ัตรา              

0.1500 บาทตอ่หน่วยลงทุน หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิรวมเทา่กับ 79.43 ลา้นบาท โดยก าหนดวันปิดสมุดทะเบยีนในวันที ่                

31 สงิหาคม 2563 และจะด าเนนิการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยในวนัที ่14 กนัยายน 2563 ตอ่ไป  

งบแสดงฐานะการเงนิ

 
หมายเหต:ุ * มลูคา่ยตุธิรรมของทรัพยส์นิ (สทิธกิารเชา่บางสว่นในอาคารศนูยก์ารคา้ ฟิวเจอรพ์ารค์) ณ วันที ่27 ม.ิย. 2563 เทา่กับ 6,521 ลา้นบาท 

บวกกลับดว้ยหนี้สนิจากสัญญาเชา่จ านวน 4,811.13 ลา้นบาท ทีไ่ดร้ับรูเ้พือ่ใหไ้ดม้ลูคา่ตามบัญชขีองอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุภายใตว้ธิมีลูคา่

ยตุธิรรมตามมาตรฐานการบญัช ี(ฉบบัที ่40) เรือ่งอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563  กองทุนรวมมสีนิทรัพยร์วม 11,716.21 ลา้นบาท ลดลง 0.48% จากไตรมาสก่อนหนา้               

โดยสนิทรัพยส์่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสังหารมิทรัพยต์ามมูลค่ายุตธิรรม 11,332.13 ลา้นบาท               

(ซึง่รวมหนี้สนิตามสัญญาเช่าจ านวน 4,811.13 ลบ. ตามวธิีการบันทกึบัญชตีามมาตรฐาน ฉบับที่ 40) รองลงมาคือ                 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย ์เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมจ านวน 316.95 ลา้นบาทและสนิทรัพยอ์ืน่จ านวน 67.13 

ลา้นบาท ตามล าดบั 

ในสว่นของหนี้สนิรวมมจี านวนทัง้ส ิน้ 5,246.98 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.66% จากไตรมาสก่อนหนา้ ซึง่ประกอบดว้ยหนี้สนิ

ตามสญัญาเชา่ (ตามมาตรฐานบัญช ีTFRS 16) จ านวน 4,811.13 ลา้นบาท รองลงมาคอืเงนิมัดจ ารับจากลกูคา้จ านวน 

365.44 ลา้นบาท และหนี้สนิอืน่จ านวน 70.42 ลา้นบาทตามล าดับ ดังนั้น สนิทรัพยร์วมภายหลังหักหนี้สนิรวมแลว้             

กองทนุฯ มสีนิทรัพยส์ทุธเิทา่กบั 6,469.23 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสนิทรัพยส์ทุธเิทา่กบั 12.2161 บาทตอ่หน่วย  

หนว่ย :  ลา้นบาท

เงนิลงทนุในสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย ์(มลูคา่ยตุธิรรม)* 11,332.13               11,294.44               

เงนิลงทนุในหลักทรัพย/์เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 316.95                   433.79                   

สนิทรัพยอ์ืน่ 67.13                     44.04                     

รวมสนิทรพัย์ 11,716.21             11,772.27             

เงนิมดัจ ารับจากลกูคา้ 365.44                   364.50                   

หนี้สนิตามสัญญาเชา่ 4,811.13                 4,754.44                 

หนี้สนิอืน่ 70.42                     93.82                     

รวมหนีส้นิ 5,246.98               5,212.77               

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,469.23               6,559.51               

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 5,633.16                 5,633.16                 

ก าไรสะสม 836.07                   926.35                   

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 12.2161                12.3865                

งบดลุ ณ  30 ม.ิย. 63 ณ  31 ม.ีค. 63


