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เหตุการณ์และการเปลยีนแปลงทสีาํคญัในปี 2563  

1) เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อ
ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้รวมถงึกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสังหารมิทรัพยฟิ์วเจอรพ์ารค์ ซงึหน่วยงานภาครัฐไดม้คีําสังปิด
ศนูยก์ารคา้ชัวคราว และมมีาตรการต่างๆ ออกมาเพอืระงับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การ
จัดหาประโยชนจ์ากพนืทเีชา่ของกองทนุรวม ดังน ี 

คําสงั/มาตรการ  รายละเอยีด 

วนัท ี18 มนีาคม 2563 : สังปิดรา้นคา้บางประเภท ไดแ้ก่ โรงภาพยนต ์สถานออกกําลังกาย รา้นวดแผนไทย 

และสปา  

วนัท ี22 มนีาคม 2563 : สังปิดศูนยก์ารคา้ (ชัวคราว) เปิดไดเ้ฉพาะ ซุปเปอรม์าร์เก็ต รา้นอาหาร รา้นขายยา 

และสนิคา้เพอืความจําเป็นต่อการดํารงชพี ไม่รวมธนาคาร ธุรกจิหลักทรัพย ์ธุรกรรม

การเงนิ ATM (เปิดไดตั้งแต ่วันท ี1 เม.ย. 2563 เป็นตน้ไป) 

มาตรการผ่อนปรนฯ (ระยะท2ี)ใหเ้ปิด

ศนูยก์ารคา้ไดม้ผีลตังแต่วันท ี17 พ.ค. 

2563 และยกเวน้บางประเภท 

: อนุญาตใหเ้ปิดบรกิารศูนย์การคา้ได ้ยกเวน้ โรงภาพยนตร์ สถานออกกําลังกาย 

สถานเสรมิความงาม (จํากัดเวลา) โรงเรยีนกวดวชิา นวดแผนไทย สปา ตูเ้กมเครอืง

เลน่หยอดเหรยีญ โดยศนูยก์ารคา้สามารถเปิดใหบ้รกิารไดถ้งึเวลา 20.00 น. 

มาตรการผ่อนปรนฯ (ระยะที 3)ผ่อน

ปรนกจิกรรมเสยีงเพมิเตมิ มผีลวันท ี1 

ม.ิย. 2563 เป็นตน้ไป 

: อนุญาตใหเ้ปิดบรกิารศูนย์การคา้ได ้ยกเวน้  โรงเรยีนกวดวชิา นวดแผนไทย สปา 

(เปิดไดบ้างสว่น) ตูเ้กมเครอืงเลน่หยอดเหรยีญ โดยขยายระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารได ้

ถงึเวลา 21.00 น. 

มาตรการผ่อนปรนฯ (ระยะท ี4-5) 

เปิดไดทุ้กประเภท มผีลตังแต่วันท ี15 

ม.ิย. 2563 เป็นตน้ไป 

: อนุญาตใหเ้ปิดบรกิารศูนยก์ารคา้ได ้(เปิดไดทุ้กประเภท)  ตังแต่วันท ี15 ม.ิย. 2563 

และขยายระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารศูนยก์ารคา้ไดถ้งึเวลา 22.00 น. ตังแต่วันท ี1 ก.ค. 

2563 เป็นตน้ไป 

2) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 มาใช ้โดยการรับรูห้นีสินตามสัญญาเช่า สําหรับสัญญาเช่าท ี           
ไดเ้คยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเชา่ดําเนนิงานตามมาตรฐานการบัญช ี(TAS 17) ทังนี หนีสนิตามสัญญาเช่า ณ วันทนํีา 
TFRS 16 มาใชด้ังกล่าวจะรับรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบันของหนีสินทีจะตอ้งชําระ คิดลดดว้ยอัตรากูย้ืมส่วนเพิม ณ วันท ี                
1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรากูย้มืสว่นเพมิถัวเฉลยีถว่งนําหนักทนํีามาใชใ้นการคดิลดดังกลา่ว คอื 4.75% ตอ่ปี 
 

3) สาระสําคัญของสัญญาเชา่อาคาร และค่าตอบแทนการใหส้ทิธ ิในการเพมิทุน ครังท ี1 ตามทไีดร้ับอนุมัตจิากทปีระชมุผู ้
ถือหน่วยลงทุนครังที  1/2555 เมือวันที  7 สิงหาคม 2555 (เพิมทุนครังที  1) โดยสัญ ญามีข อ้ กําหนดระบุว่า                     
ในปี  2570-2584 กองทุนรวมมีภาระค่ าเช่าพืนทีและค่าเช่าอุปกรณ์ เพิม เติม  จํานวน 430 ลา้นบาทต่อ ปี                             
(รวมภาษีมูลค่าเพมิ) และปรับเพมิขนึรอ้ยละ 3 ทุกปี และภาระค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนการใหส้ทิธเิพมิเตมิ จํานวน 75.88 
ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษีมูลคา่เพมิ) และปรับเพมิขนึรอ้ยละ 3 ทุกปี ซงึถอืเป็นหนีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทนํีา TFRS 16 
มาบังคับใช ้

 

4) กฎหมายว่าดว้ยภาษีโรงเรอืนและทีดนิและภาษีบํารุงทอ้งที ถูกยกเลกิโดยพระราชบัญญัตภิาษีทีดนิและสงิปลูกสรา้ง  
พ.ศ. 2562 ซงึมผีลบังคับใชต้งัแตวั่นท ี13 มนีาคม 2562 และเรมิจัดเก็บภาษีตังแตวั่นท ี1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  

 
สรปุผลการดําเนนิงาน 
 
 รายไดร้วม  สําหรับไตรมาส 3  ปี 2563 เทา่กับ 149.04  ลา้นบาท เพมิขนึ  191.40 % จากไตรมาสกอ่นหนา้  

 คา่ใชจ้า่ยรวม  สําหรับไตรมาส 3  ปี 2563 เทา่กับ 52.79  ลา้นบาท ลดลง 27.89% จากไตรมาสกอ่นหนา้  

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ สําหรับไตรมาส 3  ปี 2563 รับรูกํ้าไรจากการลงทุนสทุธ ิ96.25 ลา้นบาทเพมิขนึ 536.42% 
จากไตรมาสกอ่น  

 มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันท ี30 กันยายน 2563 เทา่กับ 6,515.18 ลา้นบาท หรอื 12.3028 บาทตอ่หน่วย 
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ผลการดําเนนิงาน 

 
หมายเหตุ: * ตน้ทุนทางการเงินขา้งตน้เป็นการรับรูค้่าใชจ่้ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 16) เรืองสัญญาเช่าโดยจะเรมิทยอยรับรู ้ตังแต ่

 วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป ซงึเป็นการรับรูค้า่ใชจ่้ายทางบัญชมีไิดเ้ป็นกระแสเงนิสดทมีกีารจ่ายออกไปจรงิในปี 2563 – ปี 2569  

 
ผลการดําเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2563 

รายไดร้วม 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 กองทุนรวม มีรายไดร้ับรวมเท่ากับ 149.04 ลา้นบาท เพมิขนึ 191.40% เมอืเทียบกับไตรมาส 2 ปี 
2563 แต่ลดลง 44.58% เมือเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  แมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ภายในประเทศไทยจะมีแนวโนม้ทีดขีนึ แต่ทุกภาคส่วนยังตอ้งเฝ้าระวัง ดังนัน การบรหิารจัดการพืนทีเช่าภายในศูนยก์ารคา้
ยังคงเป็นไปภายใตข้อ้จํากัด ซงึกองทุนรวมยังคงมีมาตรการในการช่วยเหลอืเยียวยาผูเ้ช่าโดยพจิารณาถงึความจําเป็นและ
เหมาะสม เพอืใหผู้เ้ชา่สามารถปรับตัวและดําเนนิธุรกจิร่วมกับกองทุนรวมไดอ้ย่างตอ่เนือง อย่างไรก็ตามสัดสว่นรายไดค้่าเชา่
รับรวมของกองทุนรวมในไตรมาสนียังคงมสีดัสว่นทเีพมิขนึเมอืเทยีบจากไตรมาสก่อนหนา้ และมแีนวโนม้ทดีขีนึอยา่งตอ่เนอืง  

คา่ใชจ้า่ยรวม  

ในไตรมาส 3 ปี 2563 กองทนุรวม มคีา่ใชจ้่ายรวมเท่ากับ 52.79 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดังน ี

1. ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอสังหารมิทรัพย ์-25.64 ลา้นบาท หรอืลดลง 782.49% จากไตรมาส 2 ปี 2563  และลดลง 
236.96% เมอืเทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ ทังนีคา่ใชจ่้ายทลีดลงสว่นใหญเ่กดิจาก 2 ปัจจัยหลัก ดังน ี 

1.1) การลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาดเนืองจากภาครัฐมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ทําใหศ้นูยก์ารคา้ไมส่ามารถจัดกจิกรรมการตลาดไดต้ามปกต ิและ  

1.2) การลดลงของค่าใชจ้่ายภาษีโรงเรอืน เนืองจากกฎหมายว่าดว้ยภาษีโรงเรอืนและทีดนิและภาษีบํารุงทอ้งทถีูก
ยกเลิกและใหบ้ังคับใช ้พรบ.ภาษีทีดินและสงิปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 แทน ดังนัน วิธีการคํานวณภาษีตาม
กฎหมายใหม่ซงึใชมู้ลค่าทดีนิและสงิปลูกสรา้ง (ภายหลังหักค่าเสอืม) เป็นฐานในการคํานวนภาษีนันทําให ้
ภาระค่าใชจ้่ายภาษีโรงเรือนโดยรวมของกองทุนลดลงประกอบกับหน่วยงานภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการโดยใหส้ว่นลด 90% ของจํานวนเงนิทเีสยีภาษีในปี 2563       

 

     

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 % ไตรมาส 2 %

ปี 2563 ปี 2562 (YoY) ปี 2563 (QoQ)

รายไดค้่าเชา่ 148.38       265.45      -44.10% 50.30       195.00%

รายไดด้อกเบยีรับและรายไดอ้นื 0.66          3.49         -81.15% 0.85         -22.22%

รวมรายได้ 149.04       268.94     -44.58% 51.15       191.40%

ค่าใชจ่้ายในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ (25.64)         18.72         -236.96% 3.76           -782.49%

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 17.14          25.99         -34.05% 8.87           93.28%

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทุน 3.93            4.06           -3.20% 3.89           0.98%

ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงนิ * 57.36          -            N/A 56.68         1.19%

รวมคา่ใชจ้า่ย 52.79         48.77       8.23% 73.20       -27.89%

กําไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุสุทธ ิ 96.25         220.17     -56.28% (22.06)      -536.42%

รายการกําไร (ขาดทนุ) จากการเปลยีนแลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ 29.13         (20.14)      -244.65% 37.69       -22.71%

การเพมิขนึ (ลดลง) ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงาน 125.39       200.02     -37.32% 15.64       701.80%

หน่วย : ลา้นบาท

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุ
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2. คา่ธรรมเนียมในการบรหิารอสงัหารมิทรัพยจํ์านวน 17.14 ลา้นบาท เพมิขนึ 93.28% จากไตรมาส 2 ปี 2563 ซงึเป็น
ผลมาจากการเพมิขนึของค่าธรรมเนียมการเรยีกเก็บค่าเช่า ค่าคอมมชิชัน และค่าธรรมเนียมพเิศษในการทําสัญญา
เชา่ใหมห่รอืการตอ่สญัญาเชา่   

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายการบรหิารกองทุนรวมจํานวน 3.93 ลา้นบาท เพมิขนึเพยีงเล็กนอ้ย 0.98% จากไตรมาส 
2 ปี 2563 แต่ลดลง 3.20% เมือเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา้ ซงึประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมบรษัิท
จัดการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมวชิาชพี และคา่ใชจ้่ายอนืๆ  

4. ค่าใชจ้่ายตน้ทุนทางการเงนิจํานวน 57.36 ลา้นบาท ซงึเป็นการรับรูค้่าใชจ่้ายตามมาตรฐานบัญช ี(TFRS 16) เรอืง
สญัญาเชา่ โดยกองทุนจะรับรูค้่าใชจ้่ายดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนตลอดอายสุญัญาเชา่โดยเรมิทยอยรับรูต้ังแต่วันท ี
1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  

 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 3 ปี 2563 กองทุนรวมมีกําไรจากการลงทุนสุทธจํิานวน 96.25 ลา้นบาท เพมิขนึ 536.42% จากไตรมาส      
2/2563 แตล่ดลง 56.28% เมอืเทียบจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนหนา้ ทังนี กําไรสทุธทิเีพมิขนึเนืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 มแีนวโนม้ทดีขีนึ ทําใหข้อ้จํากัดในการบรหิารจัดการพนืทเีชา่ลดลงและสามารถจัดเก็บรายไดค้่า
เชา่ไดม้ากขนึ ซงึปัจจุบันมจํีานวนผูม้าใชบ้รกิารทศีูนยก์ารคา้กลับมาประมาณ 80% เมอืเทยีบกับสถานการณ์ปกต ิประกอบกับ
คา่ใชจ้่ายโดยรวมลดลงเนืองจากการประหยัดจากค่าใชจ้่ายทางการตลาดและค่าภาษีโรงเรอืน  

 

รายการขาดทนุจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ  
 
ในไตรมาส 3 ปี 2563 กองทุนรวมไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอิสระทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นรายปี            
และสอบทานรายไตรมาส โดยผูป้ระเมนิใชว้ธิีพิจารณาจากรายได ้(Income approach) ซงึสมมติฐานทีใชใ้นการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิในไตรมาสนีไดส้ะทอ้นขอ้มูล ณ ปัจจุบัน และคํานึงถงึปัจจัยผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในการ
ประเมนิมูลค่ายุตธิรรมในครังนีดว้ย ซงึผูป้ระเมนิอสิระไดพ้จิารณากําหนดมูลค่ายุตธิรรม ณ วันที 30  กันยายน พ.ศ. 2563 
เท่ากับ 6,495 ลา้นบาท ลดลง 26.00 ลา้นบาท และปรับดว้ยขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน             
หลักทรัพย ์0.12 ลา้นบาท กําไรจากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 55.25 ลา้นบาท ดังนัน จงึเกดิรายการกําไร
จากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุจํานวน 29.13 ลา้นบาท    

การเพมิขนึ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนนิงาน  

ในไตรมาส 3 ปี 2563 กองทุนรวมมกํีาไรจากการลงทุนสทุธ ิ96.25 ลา้นบาท ปรับดว้ยรายการกําไรจากการเปลยีน แปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจํานวน 29.13 ลา้นบาท ทําใหก้องทุนรวมมีการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการ           
ดําเนนิงานจํานวน 125.38 ลา้นบาท  
 
การพจิารณาจา่ยเงนิปนัผล  
  

กองทุนรวม FUTUREPF มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง ซงึภายหลังจัดตังกองทุน
จนถงึปัจจุบัน กองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรวมจํานวน 55 ครัง คดิเป็นจํานวนเงนิรวมทังสนิ 16.1850 บาท
ตอ่หน่วย   
 

ในไตรมาส 3 ปี 2563  เป็นการจ่ายเงนิปันผลครังที 56 โดยกองทุนรวมจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสมทีอัตรา      
0.2100 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือคดิเป็นจํานวนเงนิรวมเท่ากับ 111.21 ลา้นบาท โดยกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันท ี   
30 พฤศจกิายน 2563 และจะดําเนนิการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยในวนัท ี14 ธันวาคม 2563 ตอ่ไป  

 



กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 
คําอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดําเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2563 

 

                                                                                                                                                                                       
13 พฤศจกิายน 2563   หนา้ 4  
 
 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
หมายเหต:ุ * มูลค่ายุตธิรรมของทรัพยส์นิ (สทิธกิารเชา่บางส่วนในอาคารศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอรพ์ารค์) ณ วันท ี30 ก.ย. 2563 เท่ากับ 6,495  
ลา้นบาท บวกกลับดว้ยหนสีนิจากสัญญาเชา่จํานวน 4,868.49  ลา้นบาท ทไีดร้ับรูเ้พอืใหไ้ดม้ลูคา่ตามบัญชขีองอสังหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ
ภายใตว้ธิมีลูคา่ยตุธิรรมตามมาตรฐานการบัญช ี(ฉบับท ี40) เรอืงอสังหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ 

 
ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563  กองทุนรวมมีสนิทรัพย์รวม 11,776.80 ลา้นบาท เพมิขนึ 0.52% จากไตรมาสก่อนหนา้               
โดยสนิทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินลงทุนในสทิธิการเช่าอสังหารมิทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 11,363.49 ลา้นบาท               
(ซึงรวมหนีสินตามสัญญาเช่าจํานวน 4,868.49 ลบ. ตามวิธีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน ฉบับที 40) รองลงมาคือ                 
เงนิลงทุนในหลักทรัพย ์เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมจํานวน 345.66 ลา้นบาทและสนิทรัพยอ์นืจํานวน 67.66  ลา้น
บาทตามลําดับ 

ในสว่นของหนีสนิรวมมจํีานวนทังสนิ 5,261.62  ลา้นบาท เพมิขนึ 0.28 % จากไตรมาสกอ่นหนา้ ซงึประกอบดว้ยหนีสนิตาม
สัญญาเช่า (ตามมาตรฐานบัญช ีTFRS 16) จํานวน 4,868.49  ลา้นบาท รองลงมาคอืเงนิมัดจํารับจากลูกคา้จํานวน 356.07  
ลา้นบาท และหนีสนิอนืจํานวน 37.06 ลา้นบาทตามลําดับ ดังนัน สนิทรัพยร์วมภายหลังหักหนีสนิรวมแลว้กองทุนฯ มสีนิทรัพย์
สทุธเิทา่กับ 6,515.18  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสนิทรัพยส์ทุธเิท่ากับ 12.3028 บาทตอ่หน่วย  

หน่วย :  ลา้นบาท

เงนิลงทุนในสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย ์(มลูคา่ยุตธิรรม)* 11,363.49                  11,332.13                  

เงนิลงทุนในหลักทรัพย/์เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 345.66                       316.95                       

สนิทรัพยอ์นื 67.66                        67.13                        

รวมสนิทรพัย ์ 11,776.80                11,716.21                

เงนิมัดจํารับจากลกูคา้ 356.07                       365.44                       

หนสีนิตามสัญญาเชา่ 4,868.49                    4,811.13                    

หนสีนิอนื 37.06                        70.42                        

รวมหนสีนิ 5,261.62                  5,246.98                  

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 6,515.18                  6,469.23                  

ทุนทีไดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 5,633.16                    5,633.16                    

กําไรสะสม 882.02                       836.07                       

สนิทรพัยส์ุทธ ิ(บาทตอ่หน่วยลงทนุ) 12.3028                   12.2161                   

ณ  30 ม.ิย. 63งบดลุ ณ  30 ก.ย. 63


