
กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 

ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2564 

 

                                                                                                                                                                                          

16 พฤศจกิายน 2564   หนา้ 1  

 

 

 

เหตกุารณ์และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในปี 2564  

1) เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ตัง้แต่ชว่งเดอืน 

ธันวาคม 2563 (ระลอก 2) ในเวลาต่อมาการแพร่ระบาดมคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้และมจี านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่สงูขึน้อย่าง

ตอ่เนือง (ระลอก 3) โดยผูว้า่ราชการจังหวัดปทมุธานีไดค้ าสัง่และมมีาตรการตา่งๆ รวมถงึมาตรการล็อคดาวน์เพือ่ระงับ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่ปัจจุบันไดม้มีาตรการคลายล็อกดาวน ์ใหส้ามารถด าเนนิกจิกรรมไดต้ามทีห่น่วยงาน

ภาครัฐประกาศก าหนด ซึง่การแพร่ระบาดของ COVID-19 มผีลต่อการจัดหาประโยชน์จากพื้นที่เช่าของกองทุนรวม 

ดังนี้ 

ค าส ัง่ 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัฯ 

 ประเภทผูเ้ชา่ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

จากมาตรการควบคมุและป้องกนัการแพรร่ะบาดฯ 

ค าสั่งฉบับที ่9/2564  

ลวท. 4 ม.ค. 64  

: สั่งปิดกจิกรรมหรอืสถานทีเ่สีย่งเป็นการชัว่คราว มผีลตัง้แตวั่นที ่4 – 21 มกราคม 2564 ดังนี้  

- สถาบันการศกึษา สถานออกก าลังกาย รา้นนวดแผนไทยและสปา รา้นเกม ตูเ้กม รา้นอนิเตอรเ์นต 

- รา้นอาหารใหน่ั้งทานทีร่า้นไดไ้มเ่กนิ 21.00 น.  

หมายเหตุ: ค าสั่งฉบับที่ 923/2564 มีมาตรการผ่อนปรนใหส้ามารถเปิดกจิกรรมขา้งตน้ไดต้ัง้แต ่

วันที ่22 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป      

ค าสั่ งฉบับที่ 3555/2564 

และที่ 4150/2564 ลวท.            

17 เม.ย. 64 และ 30 เม.ย. 
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: สั่งปิดกจิกรรมหรอืสถานทีเ่สีย่งเป็นการชัว่คราว ดังนี้  

- กลุม่ที ่1 :  ปิดบรกิาร ตัง้แตวั่นที ่18 เม.ย 64 – จนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง 

                  สถาบันการศกึษา รา้นเกม ตูเ้กม และรา้นอนิเตอรเ์นต  

- กลุม่ที ่2 :  ปิดบรกิาร ตัง้แตวั่นที ่1 พ.ค. 64 – จนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง ประกอบดว้ย  

รา้นนวดแผนไทย สถานออกก าลังกาย รา้นอาหารเปิดใหบ้รกิาร (Take away & delivery)  

ค าสั่งฉบับที ่6728/2564  

ลวท. 11 ก.ค. 64  

มผีลตัง้แต่วันที ่12 ก.ค. 64     

: สั่งปิดกจิกรรมหรือสถานทีเ่สีย่งเป็นการชั่วคราว โดยศูนยก์ารคา้ใหเ้ปิดบรกิารไดเ้ฉพาะรา้นคา้บาง

ประเภท ดังนี้  

-  ซุปเปอร์มาเก็ต รา้นขายยา ธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกจิหลักทรัพย์ ธุรกจิโทรคมนาคม และ

ไปรษณีย ์รา้นอาหารเปิดใหบ้รกิารไดเ้ฉพาะซือ้กลับไปบรโิภคทีอ่ืน่ไดเ้ทา่นัน้  

ค าสั่งฉบับที ่7022/2564 

ลวท. 18 ก.ค. 64 และ 

ฉบับที ่7522/2564  

ลวท. 2 ส.ค. 64     

: มาตรการล็อกดาวน์:  

ศนูยก์ารคา้เปิดใหบ้รกิารไดเ้ฉพาะ ซปุเปอรม์าเก็ต และรา้นขายยา มผีลตัง้แตวั่นที ่20 ก.ค. 64 

ขยายมาตรการล็อกดาวน์ และผ่อนปรน: 

รา้นอาหารเปิดใหบ้รกิาร (delivery only) มผีลตัง้แตวั่นที ่3 ส.ค. 64  

ค าสั่งฉบับที ่8088/2564 

ลวท. 18 ส.ค.64 ฉบับที่

8566/2564 ลวท. 31 ส.ค. 
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: มาตรการผ่อนปรน:  

ศนูยก์ารคา้สามารถเปิดใหบ้รกิารไดถ้งึเวลา 21.00 น. และเปิดบรกิารไดเ้ฉพาะ  

ซปุเปอรม์าเก็ต รา้นขายยา รา้นอาหารเปิดใหบ้รกิาร (delivery & take home) และ 

สถาบันการเงนิรวมถงึธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง มผีลตัง้แตวั่นที ่18 ส.ค. 64  

สถานเสรมิความงาม รา้นเสรมิสวย (เฉพาะตัดผม) รา้นนวดแผนไทย (เฉพาะนวดเทา้) ใหบ้รกิาร

ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนด มผีลตัง้แตวั่นที ่1 ก.ย. 64  ยกเวน้ ตูเ้กมส ์รา้นเกมส ์    

ค าสั่งฉบับที ่9766/2564 

ลวท.30 ก.ย. 64  

 

 

: มาตรการคลายล็อกดาวน์:  

ศนูยก์ารคา้เปิดใหบ้รกิารไดต้ามปกต ิถงึเวลา 22.00 น.  

รา้นอาหาร โรงภาพยนต์ ศูนย์ออกก าลังกาย สถาบันการศกึษา และอื่นๆ (เปิดใหบ้ริการภายใต ้

เงื่อนไขที่ก าหนด) และด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ที่กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด มผีลตัง้แตวั่นที ่1 ต.ค. 64  

ยกเวน้ ตูเ้กมส ์รา้นเกมส ์เครือ่งเลน่เกมส ์เปิดใหบ้รกิารไดต้ัง้แต ่1 พ.ย. 2564     

2) พระราชบัญญัตภิาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 มผีลบังคับใชตั้ง้แต่วันที ่13 มนีาคม 2562 และเริม่จัดเก็บภาษี

ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ทัง้นี้ หน่วยงานภาครัฐไดข้ยายระยะเวลามาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการที่

ไดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 โดยใหส้ว่นลดรอ้ยละ 90 ของภาระภาษีทีต่อ้งจ่ายในปี 2564  
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สรปุผลการด าเนนิงาน 
 

• รายไดร้วม ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 เทา่กับ 54.61 ลา้นบาท ลดลง 59.2% จากไตรมาส 2 และลดลง 63.4% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปี 2563   

• คา่ใชจ้า่ยรวม  ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 เทา่กับ 78.59 ลา้นบาท ลดลง 7.2% จากไตรมาส 2 แตเ่พิม่ขึน้ 48.9% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปี 2563   

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 รับรูข้าดทุนจากการลงทุนสุทธิ 23.99 ลา้นบาท ลดลง 

148.7% จากไตรมาส 2 และลดลง 124.9% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี 2563  

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันที ่30 กันยายน 2564 เทา่กับ 5,690.17 ลา้นบาท หรอื 10.7449 บาทตอ่หน่วย 

 
ผลการด าเนนิงาน 

 
หมายเหต:ุ * ตน้ทนุทางการเงนิขา้งตน้เป็นการรับรูค้า่ใชจ่้ายตามมาตรฐานบัญชฉีบับใหม ่(TFRS 16) เรือ่ง สญัญาเชา่โดยจะเริม่ทยอยรับรู ้ตัง้แต ่

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

 

ผลการด าเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2564 

รายไดร้วม 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 กองทนุมรีายไดร้วมเท่ากับ 54.61 ลา้นบาท ลดลง 59.2% เมือ่เทยีบกับไตรมาส 2 ปี 2564 และ

ลดลง 63.4% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ ทัง้นี้เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ระลอกใหม่ และมีจ านวนผูป่้วยเพิม่สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญ โดยหน่วยงานภาครัฐไดม้ีมาตรป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดและต่อมาพบการแพร่ระบาดกระจายวงกวา้งมากยิง่ขึน้จงึมมีาตรการล็อคดาวน์ในชว่งระหว่าง กรกฎาคม - สงิหาคม 

2564 และมาตรการผ่อนปรนใหก้จิกรรมบางประเภทในเดอืนกันยายน 2564 ตามล าดับ ซึง่ผูเ้ชา่พืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้

โดยสว่นใหญ่ไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ประกอบกับกองทุนฯ ไดม้มีาตรการชว่ยเหลอืผูเ้ชา่เพือ่ลดผลกระทบในชว่งเวลา

ดังกล่าว ซึง่ส่งผลท าใหร้ายไดค้่าเช่ารับรวมในไตรมาส 3 ลดลง 59.3% เมื่อเทียบจากไตรมาส 2 ปี 2564 และลดลง 

63.3% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้  

 

 

 

หน่วย: ลา้นบาท

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 % ไตรมาส 2 %

ปี 2564 ปี 2563 (YoY) ปี 2564 (QoQ)

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 54.45       148.38 -63.3% 133.63 -59.3%

รายไดด้อกเบีย้รับและรายไดอ้ืน่ 0.16         0.66 -76.1% 0.30 47.0%

รวมรายได้ 54.61     149.04 -63.4% 133.93 -59.2%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 3.35         -25.64 -113.1% 5.09 -34.2%

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสังหารมิทรัพย์ 11.37       17.14 -33.7% 16.20 -29.8%

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 3.74         3.93 -4.9% 3.94 5.1%

คา่ใชจ้า่ยตน้ทนุทางการเงนิ * 60.14       57.36 4.9% 59.43 1.2%

รวมคา่ใชจ้า่ย 78.59     52.79 48.9% 84.66 -7.2%

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ (23.99)    96.25 -124.9% 49.27 -148.7%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิ ีย่งัไมเ่กดิข ึน้จากการวดัมูลคา่เงนิลงทนุ (154.09)  29.13 -628.9% (238.49) -35.4%

การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยจ์ากการด าเนนิงาน (178.07)  125.38 -242.0% (189.22)  -5.9%

ผลการด าเนนิงานของกองทนุ
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คา่ใชจ้า่ยรวม  

ในไตรมาส 3 ปี 2564  กองทุนฯ มคี่าใชจ่้ายรวมเท่ากับ 78.59 ลา้นบาท ลดลง 7.2% จากไตรมาส 2 ปี 2564 โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

1. ค่าใชจ่้ายในการบรหิารอสังหารมิทรัพยจ์ านวน 3.35 ลา้นบาท ลดลง 34.2% จากไตรมาส 2 ปี 2564 และลดลง 

113.1% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ ทัง้นี้คา่ใชจ่้ายทีล่ดลงสว่นใหญเ่กดิจาก 2 ปัจจัยหลัก คอื 

1) การลดลงของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม และ 2) ค่าใชจ่้ายทางการตลาด เนื่องจากอยู่ในช่วงมาตรการล็อก

ดาวนแ์ละไมส่ามารถจัดกจิกรรมทางการตลาดและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งได ้

2. ค่าธรรมเนียมในการบรหิารอสังหารมิทรัพย ์11.37 ลา้นบาท ลดลง 29.8% จากไตรมาส 2 ปี 2564 และลดลง 

33.7% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ ซึง่ค่าใชจ่้ายดังกล่าวเกดิจากการลดลงของค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมพเิศษ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บค่าเช่า และค่าคอมมชิชั่นในการท าสัญญาเช่าใหม่และการต่อ

สญัญาเชา่ตามล าดับ   

3. คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการบรหิารกองทุน 3.74 ลา้นบาท ลดลง 5.1% จากไตรมาส 2 ปี 2564 และลดลง 

4.9% เมื่อเทียบจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนหนา้ ซึง่ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมบรษัิทจัดการ ค่าธรรมเนียม

นายทะเบยีน คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมวชิาชพี คา่ภาษี และคา่ใชจ่้ายอืน่ๆ   

4. คา่ใชจ่้ายตน้ทนุทางการเงนิในไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 60.14 ลา้นบาท ซึง่เป็นการรับรูค้า่ใชจ่้ายตามมาตรฐาน

บัญช ี(TFRS 16) เรือ่งสญัญาเชา่ โดยจะรับรูใ้นงบก าไรขาดทนุตลอดอายุสญัญาเชา่โดยเริม่ทยอยรับรูต้ัง้แต่วันที ่

1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  

 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 3 ปี 2564 กองทนุรวมมกีารรับรูข้าดทนุจากการลงทุนสทุธจิ านวน 23.99 ลา้นบาท ลดลง 148.7% จากไตร

มาสกอ่นหนา้ ทัง้นี้การลดลงของรายไดอ้ย่างมนัียส าคัญอันเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก

ใหม่และการปิดศูนยก์ารคา้ชั่วคราวในช่วงมาตรการล็อคดาวน์ สง่ผลต่อการจัดหาประโยชน์จากทรัพยส์นิของกองทุนรวม 

ท าใหร้ายไดค้่าเชา่รับรวมลดลงเนื่องจากการยกเวน้และใหส้ว่นลดค่าเชา่ตามทีก่องทุนรวมไดม้มีาตรการชว่ยเหลอืผูเ้ชา่ที่

ไดร้ับผลกระทบในชว่งระยะเวลาดังกล่าว โดยค่าใชจ่้ายในภาพรวมลดลง 7.2% ดังนัน้ กองทุนรวมจงึรับรูข้าดทุนจากการ

ลงทนุสทุธใินไตรมาสนี้        

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลุคา่ยตุธิรรม  
 

ในไตรมาส 3 ปี 2564  กองทุนรวมไดว้่าจา้งผูป้ระเมนิอสิระท าการประเมนิมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวมเป็นรายปีและ

สอบทานรายไตรมาส โดยผูป้ระเมนิใชว้ธิพีจิารณาจากรายได ้(Income approach) ซึง่สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิมูลค่า

ทรัพยส์นิในไตรมาสนี้ไดส้ะทอ้นขอ้มลู ณ ปัจจุบัน และค านงึถงึปัจจัยผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในการประเมนิ

ค่าทรัพยส์นิ ทัง้นี้ผูป้ระเมนิอสิระไดพ้จิารณาก าหนดมูลค่ายุตธิรรม ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564 เท่ากับ 5,661 ลา้น

บาท (ณ มถินุายน ปี 2564 เทา่กับ 5,874 ลา้นบาท) บวกกับดว้ยมลูคา่ปัจจุบันของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ จ านวน 5,104.84 

ลา้นบาท ที่ไดร้ับรูเ้พื่อใหไ้ดมู้ลค่าตามบัญชขีองอสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุนตามแนวปฏบัิติทางบัญช ีท าใหมู้ลค่า

ยตุธิรรมของเงนิลงทนุมจี านวน 10,765.84 ลา้นบาท และท าใหม้ขีาดทนุจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน

ดังกลา่วเป็นจ านวนเงนิ 154.09 ลา้นบาท ซึง่ไดบั้นทกึไวใ้นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จแลว้      

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน  

ในไตรมาส 3 ปี 2564 กองทนุรวมมขีาดทุนจากการลงทุนสทุธ ิ23.99 ลา้นบาท ปรับดว้ยรายการขาดทนุจากการเปลีย่น 

แปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจ านวน 154.09 ลา้นบาท ท าใหก้องทุนรวมมีการลดลงในสนิทรัพยส์ุทธจิากการ           

ด าเนนิงานจ านวน 178.07 ลา้นบาท 

 

 



กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 

ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2564 

 

                                                                                                                                                                                          

16 พฤศจกิายน 2564   หนา้ 4  

 

 

 
การพจิารณาจา่ยเงนิปนัผล  
  
กองทุนรวม FUTUREPF มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ภายหลังจัดตัง้

กองทุนจนถงึปัจจุบัน กองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมจ านวน 59 ครัง้ คดิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 

16.9550 บาทตอ่หน่วย   

 

ในไตรมาส 3 ปี 2564  เป็นการจ่ายเงนิปันผลครัง้ที ่60 โดยกองทนุรวมจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลทีอั่ตรา 0.100 บาทต่อ

หน่วยลงทุน หรือคดิเป็นจ านวนเงนิรวมเท่ากับ 52.96 ลา้นบาท โดยก าหนดวันปิดสมุดทะเบยีนในวันที่ 30 พฤศจกิายน 

2564 และจะด าเนนิการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยในวันที ่15 ธันวาคม 2564 ตอ่ไป  

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
หมายเหตุ: * มูลค่ายุตธิรรมของทรัพย์สนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 5,661 ลา้นบาท บวกกลับดว้ยหน้ีสนิจากสัญญาเชา่

จ านวน 5,104.84 ลา้นบาท ทีไ่ดร้ับรูเ้พือ่ใหไ้ดม้ลูค่าตามบัญชขีองอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุภายใตว้ธิมีูลค่ายุตธิรรมตามมาตรฐาน

การบัญช ี(ฉบับที ่40) เรือ่งอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564  กองทุนรวมมสีนิทรัพยร์วม 11,183.57 ลา้นบาท โดยสนิทรัพยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยเงนิ

ลงทุนในสทิธกิารเช่าอสังหารมิทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิรรม 10,765.84 ลา้นบาท (ซึง่รวมหนี้สนิตามสัญญาเช่าจ านวน 

5,104.84 ลา้นบาท) รองลงมาคอื เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดรวมจ านวน 355.36 ลา้นบาทและสนิทรัพยอ์ืน่จ านวน 

62.37 ลา้นบาท ตามล าดับ 

ในสว่นของหนี้สนิรวมมจี านวนทัง้สิน้ 5,493.40 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยหนี้สนิตามสัญญาเช่า จ านวน 5,104.84 ลา้น

บาท รองลงมาคอืเงนิมัดจ ารับจากลกูคา้จ านวน 367.27 ลา้นบาท และหนี้สนิอืน่จ านวน 21.29 ลา้นบาทตามล าดับ ดังนัน้ 

กองทนุฯ มสีนิทรัพยส์ทุธเิทา่กับ 5,690.17 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสนิทรัพยส์ทุธเิทา่กับ 10.7449 บาทตอ่หน่วย  

หน่วย: ลา้นบาท 

งบดลุ ณ 30 ก.ย. 64  ณ 30 ม.ิย. 64

เงนิลงทนุในสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย์ (มูลคา่ยุตธิรรม)* 10,765.84                10,918.70              

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์/เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 355.36                      411.27                   

สนิทรัพย์อืน่ 62.37                        59.29                      

รวมสนิทรพัย์ 11,183.57                11,389.25              

หนีส้นิตามสัญญาเชา่ 5,104.84                  5,044.70                

เงนิมัดจ ารับจากลกูคา้ 367.27                      363.97                   

หนีส้นิอืน่ 21.29                        32.91                      

รวมหนีส้นิ 5,493.40                  5,441.58                

สนิทรพัยส์ทุธิ 5,690.17                  5,947.67                

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้ือหน่วย 5,633.16                  5,633.16                

ก าไรสะสม 57.01                        314.51                   

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 10.7449                   11.2312                 


