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เหตกุารณ์และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในปี 2564  

1) เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ตัง้แต่ชว่งเดอืน 

ธันวาคม 2563 จนถงึปัจจุบัน ซึง่มีการแพร่ระบาดไปในวงกวา้งและพบจ านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญ 

(ระลอก 2) โดยผูว้า่ราชการจังหวัดปทมุธานี ไดม้คี าสัง่ปิดสถานทีเ่สีย่งและก าหนดใหจั้งหวัดปทมุธานีเป็นพืน้ทีค่วบคุม

สงูสดุ ในเวลาต่อมาการแพร่ระบาดมีความรุนแรงมากยิง่ขึน้และมีจ านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือง (ระลอก 3) 

ผูว้า่ราชการจังหวัดปทมุธานีจงึไดเ้พิม่การบังคับใชม้าตรการโดยมคี าสัง่ปิดสถานทีเ่พิม่เตมิเป็นการชัว่คราว และปรับการ

ก าหนดเขตจังหวัดปทุมธานีเป็นพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเขม้งวด รวมถงึมมีาตรการต่างๆ ออกมาเพือ่ระงับการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ซึง่มาตรการดังกลา่วสง่ผลกระทบตอ่การจัดหาประโยชนจ์ากพืน้ทีเ่ชา่ของกองทนุรวม ดังนี้  

ค าส ัง่  ประเภทผูเ้ชา่ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

จากมาตรการควบคมุและป้องกนัการแพรร่ะบาดฯ 

ค าสั่งฉบับที่ 9/2564 เรื่อง ปิด

สถานที่และก าหนดมาตรการ

ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ลวท. 4 ม.ค. 64  

: สั่งปิดกจิกรรมหรือสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว มีผลตัง้แต่วันที่ 4 – 21 มกราคม 

2564 ดังนี้  

- สถาบันการศกึษา หา้มจัดการเรยีนการสอน  

- ใหปิ้ดสถานออกก าลังกาย รา้นนวดแผนไทยและสปา รา้นเกม ตู เ้กม รา้น

อนิเตอรเ์นต 

- รา้นอาหารใหน่ั้งทานทีร่า้นไดไ้มเ่กนิ 21.00 น.  

- ปรับเวลาเปิดปิดใหบ้รกิารของศนูยก์ารคา้เป็น 10.30 - 21.00 น. (ทกุวัน)  

หมายเหตุ: ค าสั่งฉบับที่ 923/2564 มีมาตรการผ่อนปรนใหส้ามารถเปิดกจิกรรม

ขา้งตน้ไดต้ัง้แตวั่นที ่22 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป      

ค าสั่งฉบับที่ 3555/2564 และที่ 

4150/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่

และก าหนดมาตรการควบคุมและ

ป้ อ ง กั น ก า ร แพ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง 

COVID-19 ลวท. 17 เม.ย. 64 และ 

30 เม.ย. 64  

: สั่งปิดกจิกรรมหรอืสถานทีเ่สีย่งเป็นการชัว่คราว ดังนี้  

- กลุม่ที ่1 :  ปิดบรกิาร ตัง้แตวั่นที ่18 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน ประกอบดว้ย  

                  สถาบันการศกึษา รา้นเกม ตูเ้กม และรา้นอนิเตอรเ์นต  

- กลุม่ที ่2 :  ปิดบรกิาร ตัง้แตวั่นที ่1 พฤษภาคม 2564 - ป้จจุบัน ประกอบดว้ย  

                  สถานออกก าลังกาย   

- รา้นอาหารเปิดใหบ้รกิารไดเ้ฉพาะซือ้กลับไปบรโิภคทีอ่ืน่ไดเ้ทา่นัน้  

- ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดใหบ้ริการ เป็น 11.00 น. -20.00 น. (ตามมตสิมาคม

ศนูยก์ารคา้ฯ) 

2) กฎหมายว่าดว้ยภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ และภาษีบ ารุงทอ้งที่ถูกยกเลกิโดยพระราชบัญญัตภิาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง  

พ.ศ. 2562 ซึง่มผีลบังคับใชตั้ง้แต่วันที ่13 มนีาคม 2562 และเริม่จัดเก็บภาษีตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี้ หน่วยงานภาครัฐไดข้ยายระยะเวลามาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 โดยให ้

สว่นลดรอ้ยละ 90 ของภาระภาษีทีต่อ้งจ่ายในปี 2564  

สรปุผลการด าเนนิงาน 
 

• รายไดร้วม ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เทา่กับ 149.09 ลา้นบาท ลดลง 19.03% จากไตรมาส 4 หรอืลดลง 

29.03% จากไตรมาสเดยีวกันของปี 2563   

• คา่ใชจ้า่ยรวม  ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เทา่กับ 83.86 ลา้นบาท ลดลง 9.37% จากไตรมาส 4 หรอืลดลง 9.86% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปี 2563   

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ  ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 รับรูก้ าไรจากการลงทุนสุทธิ 65.50 ลา้นบาท ลดลง 

28.94% จากไตรมาส 4 หรอืลดลง 44.62% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี 2563  

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันที ่31 มนีาคม 2564 เทา่กับ 6,242.81 ลา้นบาท หรอื 11.7885 บาทตอ่หน่วย 
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ผลการด าเนนิงาน 

 

 
หมายเหต:ุ * ตน้ทนุทางการเงนิขา้งตน้เป็นการรับรูค้า่ใชจ่้ายตามมาตรฐานบัญชฉีบับใหม ่(TFRS 16) เรือ่ง สญัญาเชา่โดยจะเริม่ทยอยรับรู ้ตัง้แต ่

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

 

ผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2564 

รายไดร้วม 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 กองทุนมรีายไดร้วมเท่ากับ 149.36 ลา้นบาท ลดลง 19.14% เมือ่เทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2563 

และลดลง 29.31% เมื่อเทียบจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนหนา้ เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก

ใหม ่(ระลอก 2) ซึง่มจี านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐไดม้คี าสั่งปิดสถานทีแ่ละกจิกรรมที่

เสีย่งต่อการแพร่ระบาดเป็นการชั่วคราวในระหว่างวันที ่4 – 21 มกราคม 2564 และยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกัน

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่ในระยะเวลาต่อมายังพบว่ามกีารแพร่ระบาดไปในวงกวา้งมากยิง่ขึน้ซึง่สง่ผลกระทบตอ่

ความเชือ่มั่นของลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารและมจี านวนลดลงอย่างมนัียส าคัญสง่ผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายของผูเ้ชา่ โดย

กองทุนรวมไดจั้ดใหม้มีาตรการช่วยเหลอืเยยีวยาผูเ้ช่าเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ประกอบกับกองทุนรวมตอ้งปฏบัิตติาม

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่ดครัดท าใหก้ารบรหิารจัดการพื้นที่เช่าภายใน

ศนูยก์ารคา้เป็นไปภายใตข้อ้จ ากัด จงึสง่ผลกระทบตอ่การจัดเก็บรายไดข้องกองทนุรวมในภาพรวม   

 

     

คา่ใชจ้า่ยรวม  

ในไตรมาส 1 ปี 2564  กองทนุฯ มคีา่ใชจ่้ายรวมเทา่กับ 83.86 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 9.37% จากไตรมาส 4 ปี 2563

โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

1. คา่ใชจ่้ายในการบรหิารอสงัหารมิทรัพยจ์ านวน 3.91 ลา้นบาท ลดลง 65.21% จากไตรมาส 4 ปี 2563 และลดลง

ค่อนขา้งสูง 73.97% เมื่อเทียบจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนหนา้ ทัง้นี้ค่าใชจ่้ายที่ลดลงส่วนใหญ่เกดิจาก 2 

ปัจจัยหลัก คอื 1) การลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาดเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ท าใหก้องทนุไม่สามารถจัดกจิกรรมต่าง ๆ ภายในศนูยก์ารคา้ไดต้ามปกต ิและ 2) การลดลงของ

คา่ใชจ่้ายในการซอ่มแซมและปรับปรุงพืน้ทีข่ายเนื่องจากมกีารปรับปรุงพืน้ทีบ่างสว่นแลว้เสร็จในไตรมาสกอ่น         

2. ค่าธรรมเนียมในการบรหิารอสังหารมิทรัพย ์17.51 ลา้นบาท ลดลง 9.65% จากไตรมาส 4 ปี 2563 และลดลง 

3.37% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ ซึง่ค่าใชจ่้ายดังกล่าวเกดิจากการลดลงของค่าธรรมเนียม

หน่วย: ลา้นบาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % ไตรมาส 4 %

ปี 2564 ปี 2563 (YoY) ปี 2563 (QoQ)

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 149.09       210.06 -29.03% 184.13 -19.03%

รายไดด้อกเบีย้รับและรายไดอ้ืน่ๆ 0.27            1.24 -78.23% 0.58 -53.45%

รวมรายได้ 149.36       211.3 -29.31% 184.71 -19.14%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 3.91            15.02 -73.97% 11.24 -65.21%

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสังหารมิทรัพย์ 17.51         18.12 -3.37% 19.38 -9.65%

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 3.71            3.88 -4.38% 3.87 -4.13%

คา่ใชจ้า่ยตน้ทนุทางการเงนิ * 58.73         56.02 4.84% 58.04 1.19%

รวมคา่ใชจ้า่ย 83.86         93.03 -9.86% 92.53 -9.37%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุสทุธิ 65.50         118.27 -44.62% 92.18 -28.94%

รายการก าไร (ขาดทนุ) จากการเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยุตธิรรม

ของเงนิลงทนุ
(186.58)      (196.66) -5.13% (21.04) 786.79%

การเพิม่ข ึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน (121.08)      (78.39) 54.46% 71.14 -270.20%

ผลการด าเนนิงานของกองทนุ
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การเรียกเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าคอมมิชชั่นในการท าสัญญาเช่าใหม่และการต่อสัญญาเช่า

ตามล าดับ   

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการบรหิารกองทุน 3.71 ลา้นบาท ลดลง 4.13% จากไตรมาส 4 ปี 2563 และ

ลดลง 4.38% เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา้ ซึ่งประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมวชิาชพี คา่ภาษี และคา่ใชจ่้ายอืน่ๆ   

4. คา่ใชจ่้ายตน้ทนุทางการเงนิในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 58.73 ลา้นบาท ซึง่เป็นการรับรูค้า่ใชจ่้ายตามมาตรฐาน

บัญช ี(TFRS 16) เรือ่งสญัญาเชา่ โดยจะรับรูใ้นงบก าไรขาดทนุตลอดอายุสญัญาเชา่โดยเริม่ทยอยรับรูต้ัง้แต่วันที ่

1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  

 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 1 ปี 2564 กองทุนรวมมกีารรับรูก้ าไรจากการลงทุนสุทธจิ านวน 65.50 ลา้นบาท ลดลง 28.94% จากไตร

มาสกอ่นหนา้ ทัง้นี้เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ สง่ผลต่อการจัดหาประโยชน์จาก

ทรัพยส์นิของกองทุนรวม ในขณะเดยีวกันกองทุนมกีารรับรูค้่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงนิตามมาตรฐานบัญช ี(TFRS16) ซึง่

เป็นการรับรูค้่าใชจ่้ายทางบัญชมีไิดม้กีระแสเงนิสดจ่ายออกไปจรงิในปี 2564 ดังนัน้ กองทนุรวมจงึรับรูก้ าไรจากการลงทุน

สทุธลิดลง      

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลุคา่ยตุธิรรม  
 

ในไตรมาส 1 ปี 2564  กองทุนรวมไดว้่าจา้งผูป้ระเมนิอสิระท าการประเมนิมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวมเป็นรายปีและ

สอบทานรายไตรมาส โดยผูป้ระเมนิใชว้ธิพีจิารณาจากรายได ้(Income approach) ซึง่สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิมูลค่า

ทรัพยส์นิในไตรมาสนี้ไดส้ะทอ้นขอ้มลู ณ ปัจจุบัน และค านงึถงึปัจจัยผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในการประเมนิ

คา่ทรัพยส์นิ ทัง้นี้ผูป้ระเมนิอสิระไดพ้จิารณาก าหนดมูลคา่ยตุธิรรม ณ วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เทา่กับ 6,172 ลา้นบาท 

(ณ ธน้วาคม ปี 2563 เทา่กับ 6,418 ลา้นบาท) บวกกับดว้ยมลูคา่ปัจจุบันของหนี้สนิตามสัญญาเชา่ จ านวน 4,985.26 ลา้น

บาท ทีไ่ดร้ับรูเ้พือ่ใหไ้ดมู้ลค่าตามบัญชขีองอสังหารมิทรัพยเ์พื่อการลงทุนตามแนวปฏบัิตทิางบัญช ีท าใหมู้ลค่ายุตธิรรม

ของเงนิลงทนุมจี านวน 11,157.26 ลา้นบาท และท าใหม้ขีาดทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทนุดังกล่าว

เป็นจ านวนเงนิ 186.58 ลา้นบาท (ณ มีนาคม ปี 2563 เท่ากับ 196.66 ลา้นบาท) ซึง่ไดบั้นทกึไวใ้นงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จแลว้      

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน  

ในไตรมาส 1 ปี 2564 กองทุนรวมมีก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ65.50 ลา้นบาท ปรับดว้ยรายการขาดทุนจากการเปลี่ยน 

แปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจ านวน 186.58 ลา้นบาท ท าใหก้องทุนรวมมีการลดลงในสนิทรัพยส์ุทธจิากการ           

ด าเนนิงานจ านวน 121.08 ลา้นบาท 

 

การพจิารณาจา่ยเงนิปนัผล  
  
กองทุนรวม FUTUREPF มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ภายหลังจัดตัง้

กองทุนจนถงึปัจจุบัน กองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมจ านวน 57 ครัง้ คดิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 

16.6050 บาทตอ่หน่วย   

 

ในไตรมาส 1 ปี 2564  เป็นการจ่ายเงนิปันผลครัง้ที ่58 โดยกองทุนรวมจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลทีอั่ตรา 0.2000 บาท

ตอ่หน่วยลงทนุ หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิรวมเท่ากับ 105.91 ลา้นบาท โดยก าหนดวันปิดสมดุทะเบยีนในวันที ่31 พฤษภาคม 

2564 และจะด าเนนิการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยในวันที ่15 มถินุายน 2564 ตอ่ไป  

 



กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 

ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2564 

 

                                                                                                                                                                                          

พฤษภาคม 2564   หนา้ 4  

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
หมายเหต:ุ * มลูคา่ยตุธิรรมของทรัพยส์นิ ณ วันที ่31 มนีาคม 2564 เทา่กับ 6,172 ลา้นบาท บวกกลับดว้ยหน้ีสนิจากสัญญาเชา่จ านวน 

4,985.26 ลา้นบาท ทีไ่ดร้ับรูเ้พือ่ใหไ้ดม้ลูคา่ตามบัญชขีองอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุภายใตว้ธิมีลูคา่ยตุธิรรมตามมาตรฐานการบัญช ี

(ฉบับที ่40) เรือ่งอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  กองทุนรวมมีสนิทรัพยร์วม 11,635.44 ลา้นบาท โดยสนิทรัพยส์่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงนิ

ลงทุนในสทิธิการเช่าอสังหารมิทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิรรม 11,157.26 ลา้นบาท (ซึง่รวมหนี้สนิตามสัญญาเช่าจ านวน 

4,985.26 ลา้นบาท) รองลงมาคอื เงนิลงทุนในหลักทรัพย ์เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมจ านวน 406.26 ลา้น

บาทและสนิทรัพยอ์ืน่จ านวน 71.92 ลา้นบาท ตามล าดับ 

ในสว่นของหนี้สนิรวมมจี านวนทัง้สิน้ 5,392.63 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยหนี้สนิตามสัญญาเชา่ จ านวน 4,985.26 ลา้น

บาท รองลงมาคอืเงนิมัดจ ารับจากลกูคา้จ านวน 371.97 ลา้นบาท และหนี้สนิอืน่จ านวน 35.40 ลา้นบาทตามล าดับ ดังนัน้ 

กองทนุฯ มสีนิทรัพยส์ทุธเิทา่กับ 6,242.81 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสนิทรัพยส์ทุธเิทา่กับ 11.7885 บาทตอ่หน่วย  

หน่วย: ลา้นบาท

เงนิลงทนุในสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย์ (มูลคา่ยุตธิรรม) * 11,157.26            11,344.53            

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์ / เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 406.26                 393.86                 

สนิทรัพย์อืน่ 71.92                    60.88                    

รวมสนิทรพัย์ 11,635.44            11,799.27            

หนีส้นิตามสัญญาเชา่ 4,985.26              4,926.53              

เงนิมัดจ ารับจากลกูคา้ 371.97                 353.90                 

หนีส้นิอืน่ 35.40                    43.74                    

รวมหนีส้นิ 5,392.63              5,324.17              

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,242.81              6,475.10              

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้ือหน่วย 5,633.16              5,633.16              

ก าไรสะสม 609.65                 841.94                 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(บาท/หนว่ย) 11.7885               12.2271               

งบดลุ ณ 31 ม.ีค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63


