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เหตกุารณ์และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในปี 2563  

1) เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและสง่ผลกระทบในวงกวา้ง

ต่อผูป้ระกอบการศูนย์การคา้รวมถงึกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสังหารมิทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค ซึง่หน่วยงานภาครัฐไดม้ี        

ค าสั่งปิดศูนยก์ารคา้ชั่วคราว และมมีาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อระงับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสง่ผลกระทบ

โดยตรงตอ่การจัดหาประโยชนจ์ากพืน้ทีเ่ชา่ของกองทนุรวม ดังนี้  

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 ้

เปิดศูนยก์ารคา้ไดม้ีผลตัง้แต่วันที่ 

17 พ.ค.  2563 และยกเวน้บาง

ประเภท 

: อนุญาตใหเ้ปิดบรกิารศนูยก์ารคา้ได ้ยกเวน้ โรงภาพยนตร ์สถานออกก าลังกาย สถาน

เสรมิความงาม (จ ากัดเวลา) โรงเรียนกวดวชิา นวดแผนไทย สปา ตูเ้กมเครื่องเล่น

หยอดเหรยีญ โดยศนูยก์ารคา้สามารถเปิดใหบ้รกิารไดถ้งึเวลา 20.00 น. 

มาตรการผ่อนปรนฯ (ระยะที ่3)

ผ่อนปรนกจิกรรมเสีย่งเพิม่เตมิ มี

ผลวันที ่1 ม.ิย. 2563 เป็นตน้ไป 

: อนุญาตใหเ้ปิดบรกิารศูนยก์ารคา้ได ้ยกเวน้  โรงเรียนกวดวชิา นวดแผนไทย สปา 

(เปิดไดบ้างสว่น) ตูเ้กมเครือ่งเล่นหยอดเหรยีญ โดยขยายระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารได ้

ถงึเวลา 21.00 น. 

มาตรการผ่อนปรนฯ (ระยะที ่4-5) 

เปิดไดทุ้กประเภท มผีลตัง้แต่วันที่ 

15 ม.ิย. 2563 เป็นตน้ไป 

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

และขยายระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารศูนยก์ารคา้ไดถ้งึเวลา 22.00 น. ตัง้แต่วันที ่1 ก.ค. 

2563 เป็นตน้ไป 

2) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ TFRS 16 มาใช ้โดยการรับรูห้นี้สนิตามสัญญาเช่า ส าหรับสัญญาเช่าที่            

ไดเ้คยถกูจัดประเภทเป็นสัญญาเชา่ด าเนนิงานตามมาตรฐานการบัญช ี(TAS 17) ทัง้นี้ หนี้สนิตามสัญญาเชา่ ณ วันที่

น า TFRS 16 มาใชดั้งกล่าวจะรับรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช าระ คดิลดดว้ยอัตรากูย้ืมสว่นเพิม่ ณ วันที่                 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรากูย้มืสว่นเพิม่ถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักทีน่ ามาใชใ้นการคดิลดดังกลา่ว คอื 4.75% ตอ่ปี 

 

3) สาระส าคัญของสญัญาเชา่อาคาร และคา่ตอบแทนการใหส้ทิธ ิในการเพิม่ทนุ ครัง้ที ่1 ตามทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากทีป่ระชมุ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนครั ้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 (เพิ่มทุนครั ้งที่ 1) โดยสัญญามีขอ้ก าหนดระบุว่า                     

ในปี 2570 -2584 กองทุนรวมมีภาระค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าอุปกรณ์เพิ่มเติม จ านวน 430 ลา้นบาทต่อปี                             

(รวมภาษีมูลค่าเพิม่) และปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ทุกปี และภาระค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนการใหส้ทิธเิพิม่เตมิ จ านวน 

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

TFRS 16 มาบังคับใช ้

 

4) กฎหมายว่าดว้ยภาษีโรงเรอืนและทีด่นิและภาษีบ ารุงทอ้งที่ถูกยกเลกิโดยพระราชบัญญัตภิาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง  

พ.ศ. 2562 ซึง่มผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่13 มนีาคม 2562 และเริม่จัดเก็บภาษีตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  
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สรปุผลการด าเนนิงาน 
 

• รายไดร้วม  ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2563 เทา่กับ 184.71 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 23.93% จากไตรมาส 3 แตล่ดลง 30.36%  

จากไตรมาสเดยีวกันของปี 2562   

• คา่ใชจ้า่ยรวม  ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2563 เทา่กับ 92.53 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 75.28% จากไตรมาส 3 หากเทยีบกับ 

ไตรมาสเดยีวกันของปี 2562 เพิม่ขึน้ 74.58%  

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2563 รับรูก้ าไรจากการลงทนุสทุธ ิ92.18 ลา้นบาท ลดลง 4.23%  

จากไตรมาส 3 หรอืลดลง 56.57% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี 2562  

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 เทา่กับ 6,475.10 ลา้นบาท หรอื 12.2271 บาทตอ่หน่วย 

 
ผลการด าเนนิงาน 

 
หมายเหต:ุ * ตน้ทนุทางการเงนิขา้งตน้เป็นการรับรูค้า่ใชจ่้ายตามมาตรฐานบัญชฉีบับใหม ่(TFRS 16) เรือ่ง สญัญาเชา่โดยจะเริม่ทยอยรับรู ้ตัง้แต ่

 วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป ซึง่เป็นการรับรูค้า่ใชจ่้ายทางบัญชมีไิดม้กีระแสเงนิสดจ่ายออกไปจรงิในระหวา่งปี 2563 – ปี 2569  

 

ผลการด าเนนิงานไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2563 

รายไดร้วม 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 กองทนุมรีายไดร้วมเท่ากับ 184.71 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 23.93% เมือ่เทยีบกับไตรมาส 3 แตล่ดลง 

30.36% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น แมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ แต่

การบรหิารจัดการพืน้ทีเ่ชา่ภายในศูนยก์ารคา้ยังคงตอ้งปฏบัิตติามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามที่

หน่วยงานภาครัฐก าหนด แต่อย่างไรก็ตามกองทุนรวมคาดการณ์ว่าการจัดเก็บรายไดค้่าเช่าโดยรวมมีแนวโนม้ที่ดีข ึน้

ประกอบกับมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิจากภาครัฐในหลายๆ โครงการ       

 

ในปี 2563 กองทนุมรีายไดร้ับรวมเท่ากับ 596.20 ลา้นบาท ลดลง 43.9% เมือ่เทยีบกับ ปี 2562 ทัง้นี้สาเหตหุลักมาจาก

การจัดเก็บรายไดค้่าเชา่ลดลงอย่างมนัียส าคัญอันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตัง้แต่ปลาย

เดอืน มนีาคม 2563 จนถงึปัจจุบัน 

% ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 % ไตรมาส 3 %

(+/-) ปี 2563 ปี 2562 (YoY) ปี 2563 (QoQ)

รายไดค้า่เชา่ 592.88      1,052.68    -43.68% 184.13     263.36     -30.08% 148.38     24.09%

รายไดด้อกเบีย้รับและรายไดอ้ืน่ 3.32          10.03        -66.89% 0.58         1.89        -69.34% 0.66         -12.12%

รวมรายได้ 596.20    1,062.71 -43.90% 184.71   265.25   -30.36% 149.04   23.93%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 4.37          83.85        -94.79% 11.24       25.76       -56.37% (25.64)      -143.84%

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 63.51        94.00        -32.44% 19.38       23.15       -16.27% 17.14       13.07%

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 15.58        16.81        -7.32% 3.87         4.09        -5.40% 3.93         -1.53%

ตน้ทนุทางการเงนิ * 228.10      -           100.00% 58.04       -          100.00% 57.36       1.19%

รวมคา่ใชจ้า่ย 311.56    194.66    60.05% 92.53      53.00     74.58% 52.79      75.28%

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 284.64    868.05    -67.21% 92.18      212.25   -56.57% 96.25      -4.23%

ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิ ีย่งัไมเ่กดิข ึน้จากการวดั

มลูคา่เงนิลงทุน
(150.87)   (99.26)     51.99% (21.04)    (15.92)   32.19% 29.13      -172.23%

การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 133.77    768.78    -82.60% 71.14      196.33   -63.77% 125.38   -43.26%

หนว่ย : ลา้นบาท

ผลการด าเนนิงานของกองทนุ ปี 2563 ปี 2562
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คา่ใชจ้า่ยรวม  

ในไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2563 กองทนุฯ มคีา่ใชจ่้ายรวมเทา่กับ 92.53 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

1. ค่าใชจ่้ายในการบรหิารอสังหารมิทรัพยจ์ านวน 11.24 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 143.83% จากไตรมาส 3 ปี 2563 แต่

ลดลง 56.37% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ ทัง้นี้ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ในไตรมาสนี้สว่นใหญ่เกดิ

จาก 2 ปัจจัยหลัก  คอื 1) การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ่้ายทางการตลาดเพื่อใชใ้นการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ซึง่เป็นการ

สนับสนุนและกระตุน้ยอดขายใหกั้บผูเ้ชา่ภายในศูนยก์ารคา้ 2) ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงพืน้ทีข่ายและ ตดิตัง้หรอื

ซอ่มแซมอปุกรณ์ใหพ้รอ้มใชง้าน เชน่ เปลีย่นเครือ่งท าความเย็น AHU เป็นตน้         

2. ค่าธรรมเนียมในการบรหิารอสังหารมิทรัพย ์19.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13.07% จากไตรมาส 3 ปี 2563 แต่ลดลง 

16.27% เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา้ ซึ่งค่าใชจ่้ายดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ

คา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บคา่เชา่ และคา่คอมมชิชัน่ในการท าสญัญาเชา่ใหมแ่ละการต่อสัญญาเชา่   

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการบรหิารกองทุน 3.87 ลา้นบาท ลดลง 1.53% จากไตรมาส 3 ปี 2563 หรือ

ลดลง 5.40%  เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา้ ซึง่ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมวชิาชพี คา่ภาษี และคา่ใชจ่้ายอืน่ๆ   

4. ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงนิในไตรมาส 4 จ านวน 58.04 ลา้นบาท (ปี 2563 รับรู ้228.10 ลา้นบาท/ปี) ซึง่เป็น

การรับรูค้่าใชจ่้ายตามมาตรฐานบัญช ี(TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า โดยจะรับรูใ้นงบก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุ

สญัญาเชา่โดยเริม่ทยอยรับรูต้ัง้แตวั่นที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  

 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 4 ปี 2563 กองทนุรวมมกีารรับรูก้ าไรจากการลงทนุสทุธจิ านวน 92.18 ลา้นบาท ลดลง 4.23% จากไตรมาส

กอ่นหนา้ ทัง้นี้เนื่องจากมีการเพิม่ขึน้ของสัดสว่นค่าใชจ่้ายรวมสงูกว่าสัดสว่นของรายไดร้วม ซึง่ภายหลังสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ COVID-19 มแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้และหน่วยงานภาครัฐไดม้มีาตรการผ่อนปรนใหส้ามารถจัดกจิกรรมบางอย่าง

เพิม่เตมิได ้กองทนุรวมไดม้คีา่ใชจ่้ายในการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย เพือ่ดงึดดูความสนใจและเพิม่จ านวนผูม้าใชบ้รกิาร

ภายในศูนยก์ารคา้และเพือ่ชว่ยกระตุน้ยอดขายใหกั้บผูเ้ชา่ ประกอบกับกองทุนรวมมคี่าใชจ่้ายในการปรับปรุงพืน้ทีข่าย จงึ

ท าใหร้ายไดร้ับรวม 184.71 ลา้นบาท ภายหลังหักค่าใชจ่้ายรวม 92.53 ลา้นบาทแลว้มีก าไรจากการลงทุนสุทธิลดลง 

4.23% 

ในปี 2563  กองทุนรวมรับรูก้ าไรจากการลงทุนสทุธทัิง้ปี จ านวน 284.64 ลา้นบาท ลดลง 67.21% จากปี 2562 ทัง้นี้ใน

ปี 2563 รายไดร้วมของกองทุนลดลงอย่างมีนัยส าคัญอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ซึง่ส่งผลท าใหก้องทุนรวมมีการจัดเก็บรายไดค้่าเช่าลดลง 43.68% ในขณะเดียวกันกองทุนไดม้ีการรับรู ้

ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงนิตามมาตรฐานบัญช ีจ านวนรวม 228.10 ลา้นบาท ซึง่เป็นการรับรูค้่าใชจ่้ายทางบัญชมีไิดม้ี

กระแสเงนิสดจ่ายออกไปจรงิ จงึท าใหค้่าใชจ่้ายรวมของกองทุนเพิม่สงูขึน้ถงึ 60.05% ดังนัน้ กองทุนรวมจงึรับรูก้ าไรจาก

การลงทนุสทุธลิดลง 67.21%     

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลุคา่ยตุธิรรม  
 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2563  กองทุนรวมไดว้่าจา้งผูป้ระเมนิอสิระท าการประเมนิมลูค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวม

เป็นรายปีและสอบทานรายไตรมาส โดยผูป้ระเมนิใชว้ธิพีจิารณาจากรายได ้(Income approach) ซึง่สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการ

ประเมนิมูลค่าทรัพยส์นิในไตรมาสนี้ไดส้ะทอ้นขอ้มูล ณ ปัจจุบัน และค านงึถงึปัจจัยผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

ในการประเมนิคา่ทรัพยส์นิ ทัง้นี้ผูป้ระเมนิอสิระไดพ้จิารณาก าหนดมลูค่ายุตธิรรม ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 

6,418 ลา้นบาท (ปี 2562 เทา่กับ 6,776 ลา้นบาท) บวกกับดว้ยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ จ านวน 4,926.53 

ลา้นบาท ที่ไดร้ับรูเ้พื่อใหไ้ดมู้ลค่าตามบัญชขีองอสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุนตามแนวปฏบัิติทางบัญช ีท าใหมู้ลค่า

ยตุธิรรมของเงนิลงทนุมจี านวน 11,344.53 ลา้นบาท และท าใหม้ขีาดทนุจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน

ดังกล่าวเป็นจ านวนเงนิ 150.87 ลา้นบาท (ปี 2562 เท่ากับ 99.23 ลา้นบาท) ซึง่ไดบั้นทกึไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

แลว้      
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การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน  

ในไตรมาส 4 ปี 2563 กองทุนรวมมีก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ92.18 ลา้นบาท ปรับดว้ยรายการขาดทุนจากการเปลี่ยน 

แปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจ านวน 21.04 ลา้นบาท ท าใหก้องทุนรวมมีการเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ุทธจิากการ           

ด าเนนิงานจ านวน 71.14 ลา้นบาท 

 

ในปี 2563 กองทุนรวมมีก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ284.64 ลา้นบาท ภายหลังปรับดว้ยรายการขาดทุนจากการเปลี่ยน 

แปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน จ านวน 150.87 ลา้นบาท ท าใหก้องทุนรวมมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ุทธจิากการ           

ด าเนนิงานจ านวน 133.77 ลา้นบาท 

    

การพจิารณาจา่ยเงนิปนัผล  
  
กองทุนรวม FUTUREPF มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ภายหลังจัดตัง้

กองทุนจนถงึปัจจุบัน กองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมจ านวน 56 ครัง้ คดิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 

16.3950 บาทตอ่หน่วย   

 

ในไตรมาส 4 ปี 2563  เป็นการจ่ายเงนิปันผลครัง้ที ่57 โดยกองทุนรวมจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลทีอั่ตรา 0.2100 บาท

ต่อหน่วยลงทุน หรือคดิเป็นจ านวนเงนิรวมเท่ากับ 111.21 ลา้นบาท โดยก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 มีนาคม 

2564 และจะด าเนนิการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยในวันที ่15 มนีาคม 2564 ตอ่ไป  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
หมายเหตุ: * มูลค่ายุตธิรรมของทรัพยส์นิ ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563 เท่ากับ 6,418 ลา้นบาท บวกกลับดว้ยหน้ีสนิจากสัญญาเชา่จ านวน 

4,926.53 ลา้นบาท ทีไ่ดร้ับรูเ้พือ่ใหไ้ดม้ลูคา่ตามบัญชขีองอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุภายใตว้ธิมีลูคา่ยตุธิรรมตามมาตรฐานการบัญช ี

(ฉบับที ่40) เรือ่งอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 

 

 

หนว่ย :  ลา้นบาท

เงนิลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์(มลูคา่ยตุธิรรม)* 11,344.53               6,776.00                 

เงนิลงทนุในหลักทรัพย/์เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 393.86                   434.66                   

สนิทรัพยอ์ืน่ 60.88                     65.39                     

รวมสนิทรพัย์ 11,799.27             7,276.05               

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 4,926.53                 -                         

เงนิมดัจ ารับจากลกูคา้ 353.90                   363.08                   

หนี้สนิอืน่ 43.74                     83.58                     

รวมหนีส้นิ 5,324.17               446.66                  

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,475.10               6,829.39               

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 5,633.16                 5,633.16                 

ก าไรสะสม 841.94                   1,196.23                 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 12.2271                12.8962                

ณ  31 ธ.ค. 62งบดลุ ณ  31 ธ.ค. 63
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  กองทุนรวมมสีนิทรัพยร์วม 11,799.27 ลา้นบาท โดยสนิทรัพยส์่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงนิ

ลงทุนในสทิธิการเช่าอสังหารมิทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิรรม 11,344.53 ลา้นบาท (ซึง่รวมหนี้สนิตามสัญญาเช่าจ านวน 

4,926.53 ลบ. ตามวธิกีารบันทกึบัญชตีามมาตรฐาน ฉบับที ่40) รองลงมาคอื เงนิลงทุนในหลักทรัพย ์เงนิสดและรายการ

เทยีบเทา่เงนิสดรวมจ านวน 393.86 ลา้นบาทและสนิทรัพยอ์ืน่จ านวน 60.88 ลา้นบาท ตามล าดับ 

ในสว่นของหนี้สนิรวมมจี านวนทัง้สิน้ 5,324.17 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยหนี้สนิตามสัญญาเชา่ จ านวน 4,926.53 ลา้น

บาท รองลงมาคอืเงนิมัดจ ารับจากลกูคา้จ านวน 353.90 ลา้นบาท และหนี้สนิอืน่จ านวน 43.74 ลา้นบาทตามล าดับ ดังนัน้ 

กองทนุฯ มสีนิทรัพยส์ทุธเิทา่กับ 6,475.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสนิทรัพยส์ทุธเิทา่กับ 12.2271 บาทตอ่หน่วย  


