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เหตกุารณ์และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในปี 2564  

1) เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ตัง้แต่ชว่งเดอืน 

ธันวาคม 2563 (ระลอก 2) ในเวลาต่อมาการแพร่ระบาดมคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้และมีจ านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่สงูขึน้อย่าง

ตอ่เนือง (ระลอก 3) โดยผูว้า่ราชการจังหวัดปทมุธานีไดค้ าสั่งและมมีาตรการต่างๆ 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 

และที ่4150/2564 ลวท. 17 

เม.ย. 64 และ 30 เม.ย. 64  

: 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. 

64  

     

: 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 และ 

ฉบับที ่10099/2564  

ลวท.15 ต.ค. 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) พระราชบัญญัตภิาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 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 4 ปี 2564 เท่ากับ 287.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 427% จากไตรมาส 3 หรอืเพิม่ขึน้ 56% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปี 2563 (นับรวมการค านวนรายไดแ้ละส่วนลดค่าเช่าตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ตาม TFRS16)  

• ค่าใชจ้่ายรวม  ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2564 เท่ากับ 92 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 17% จากไตรมาส 3 แต่ลดลง 1%                  

เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปี 2563   

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2564 รับรูก้ าไรจากการลงทุนสุทธ ิ195.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

915% จากไตรมาส 3 และเพิม่ขืน้ 112% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี 2563 (นับรวมการค านวนรายไดแ้ละ

สว่นลดคา่เชา่ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเชา่ตาม TFRS16)  

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 เทา่กับ 5,950.28 ลา้นบาท หรอื 11.2361 บาทตอ่หน่วย 

 
ผลการด าเนนิงาน 

 

หมายเหต:ุ  

*  ตน้ทุนทางการเงินขา้งตน้เป็นการรับรู ค้่าใชจ่้ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่าโดยจะเริ่มทยอยรับรู  ้ ตั ้งแต ่

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

** กองทุนรับรูร้ายไดค้่าเช่าและส่วนลดค่าเชา่ตามวธิีเสน้ตรงตลอดอายุสัญญาเชา่ตาม มาตรฐานบัญช ีTFRS 16 ส่งผลใหร้ายไดค้่าเชา่รับตามบัญช ี         

ทีป่รากฎในงบการเงนิสงูกวา่รายไดค้า่เชา่ทีไ่ดร้ับจรงิ ทัง้น้ีหากไมน่ าสว่นลดมารวมค านวณตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสัญญาเชา่ รายไดค้า่เชา่และ

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิส าหรับปี 2564 จะมจี านวน 499.57 ลา้นบาท และ 161.77 ลา้นบาท ตามล าดับ 

 

ผลการด าเนนิงานไตรมาส 4 ปี 2564 

รายไดร้วม 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 กองทุนรับรูร้ายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารจ านวน 286.97 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 427% เมื่อเทียบกับ             

ไตรมาส 3 ปี 2564 และเพิม่ขึน้ 56% เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ เมือ่รวมรายไดด้อกเบีย้และรายไดอ้ืน่ 

กองทุนรับรูร้ายไดร้วมจ านวน 287.57 ลา้นบาท ทัง้นี้เนื่องจากไตรมาส 4 หน่วยงานภาครัฐไดม้ีมาตรการผ่อนคลาย           

ใหศู้นยก์ารคา้กลับมาเปิดด าเนินการไดต้ามเวลาปกตแิละสามารถจัดกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดไดม้ากขึน้โดยด าเนินการ

ภายใตม้าตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ภาครัฐก าหนด ส่งผลท าใหม้ีจ านวนผูม้าใชบ้รกิารที่ศูนยก์ารคา้เพิม่ขึน้และ

บรรยากาศของศูนย์การคา้รวมถงึการจัดเก็บรายไดใ้นภาพรวมดีขึน้ โดยกองทุนยังคงมีมาตรการช่วยเหลือผูเ้ช่าดว้ย            

การใหส้ว่นลดอยา่งตอ่เนื่อง  

หน่วย: ลา้นบาท 

ผลการด าเนนิงานของกองทนุ ปี 2564 ปี 2563
%

(FY)

ไตรมาส 4

ปี 2564

ไตรมาส 4

ปี 2563

%

(YoY)

ไตรมาส 3

ปี 2564

%

(QoQ)

รายไดค้า่เชา่ ** 624.15 592.88 5% 286.97 184.13 56% 54.45 427%

รายไดด้อกเบีย้และรายไดอ้ืน่ 1.32 3.32 -60% 0.60 0.58 3% 0.16 280%

รวมรายได้ 625.47 596.20 5% 287.57 184.71 56% 54.61 427%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 22.19 4.37 408% 9.84 11.24 -12% 3.35 194%

คา่ธรรมเนียมการบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 63.13 63.51 -1% 18.06 19.38 -7% 11.37 59%

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 14.62 15.58 -6% 3.24 3.87 -16% 3.74 -13%

คา่ใชจ้า่ยตน้ทนุทางการเงนิ * 239.17 228.10 5% 60.86 58.04 5% 60.14 1%

รวมคา่ใชจ้า่ย 339.12 311.56 9% 92.00 92.53 -1% 78.59 17%

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ** 286.35 284.64 1% 195.57 92.18 112% (23.99) 915%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิ ีย่งัไมเ่กดิข ึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุ (461.66) (150.87) 206% 117.50 (21.04) 658% (154.09) 176%

การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยจ์ากการด าเนนิงาน (175.31) 133.77 -231% 313.07 71.14 340% (178.07) 276%
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ปี 2564 กองทุนรับรูร้ายไดค้่าเชา่และค่าบรกิารจ านวน 624.15 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5% เมือ่เทยีบกับปี 2563 รวมรายได ้

ดอกเบีย้และรายไดอ้ืน่ กองทนุรับรูร้ายไดร้วม 625.47 ลา้นบาท ซึง่ในปี 2564 กองทนุไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 (ระลอกใหม่) ตัง้แต่ตน้ปีและต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบัน ทัง้นี้ กองทุนไดม้มีาตรการชว่ยเหลอืผูเ้ชา่ดว้ยการ

ใหส้ว่นลดค่าเชา่อย่างต่อเนื่องซึง่ถอืเป็นสาระส าคัญ ดังนัน้กองทนุตอ้งถอืปฏบัิตติามมาตรฐานบัญช ีTFRS16 ดว้ยการรับรู ้

รายไดค้่าเชา่และบรกิาร และสว่นลดค่าเชา่ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสัญญาเชา่มผีลท าใหร้ายไดค้่าเชา่และบรกิารทีแ่สดง

ในงบการเงนิสูงกว่ารายไดท้ี่ไดร้ับจรงิในปี พ.ศ. 2564 หากไม่นับรวมผลจากการบันทึกบัญชตีาม TFRS 16 ดังกล่าว

กองทนุจะรับรูร้ายไดค้า่เชา่และค่าบรกิาร ส าหรับปี 2564 จ านวน 499.57 ลา้นบาท  

 

คา่ใชจ้า่ยรวม  

ในไตรมาส 4 ปี 2564  กองทุนฯ มีค่าใชจ่้ายรวมเท่ากับ 92 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 17% จากไตรมาส 3 ปี 2564                   

โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

1. ค่าใชจ่้ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์จ านวน 9.84 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 194% จากไตรมาส 3 ปี 2564                  

แต่ลดลดลง 12% เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา้ ทัง้นี้ค่าใชจ่้ายที่เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน                 

เกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) การเพิ่มขึ้นของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมจากการปรับปรุงพื้นที่เช่า และ                       

2) การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ่้ายทางการตลาด เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการฯ และสามารถจัดกจิกรรมทาง       

การตลาดและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งไดม้ากขึน้  

2. คา่ธรรมเนียมในการบรหิารอสังหารมิทรัพย ์18.06 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 59% จากไตรมาส 3 ปี 2564 แตล่ดลง 7% 

เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนหนา้ ซึง่ค่าใชจ่้ายดังกล่าวเกดิจากการเพิม่ขึน้ของค่าธรรมเนียมพเิศษ 

คา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บคา่เชา่ และคา่คอมมชิชัน่ในการท าสญัญาเชา่ใหมแ่ละการต่อสัญญาเชา่ตามล าดับ   

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการบรหิารกองทุน 3.24 ลา้นบาท ลดลง 13% จากไตรมาส 3 ปี 2564 และลดลง 

16% เมื่อเทียบจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนหนา้ ซึง่ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมบรษัิทจัดการ ค่าธรรมเนียม             

นายทะเบยีน คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมวชิาชพี คา่ภาษี และคา่ใชจ่้ายอืน่ๆ   

4. คา่ใชจ่้ายตน้ทนุทางการเงนิในไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 60.86 ลา้นบาท ซึง่เป็นการรับรูค้า่ใชจ่้ายตามมาตรฐาน

บัญช ี(TFRS 16) เรือ่งสัญญาเชา่โดยจะรับรูใ้นงบก าไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเชา่โดยเริม่ทยอยรับรูต้ัง้แต่วันที ่

1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  

 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 4 ปี 2564 กองทุนรับรูร้ายไดร้วมจ านวน 287.57 ลา้นบาท ภายหลังหักค่าใชจ่้ายรวมจ านวน 92 ลา้นบาท 

ท าใหก้องทุนมีการรับรูร้ายไดจ้ากการลงทุนสุทธจิ านวน 195.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 915% จากไตรมาส 3 ปี 2564 หรือ

เพิ่มขึ้น 112% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโนม้ดีขึ้น และ                 

การบันทกึบัญชมีาตรฐาน TFRS16    

ปี 2564 กองทุนรับรู ร้ายไดร้วมจ านวน 625.47 ลา้นบาท ภายหลังหักค่าใชจ่้ายรวมจ านวน 339.12 ลา้นบาท                      

ท าใหก้องทุนมกีารรับรูร้ายไดจ้ากการลงทุนสุทธจิ านวน 286.35 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1% จากปี 2563 ทัง้นี้ หากไม่นับรวม

ผลจากการบันทกึบัญชตีาม TFRS 16 ดว้ยการรับรูร้ายไดค้่าเช่าและบรกิาร และส่วนลดค่าเช่าตามวธิีเสน้ตรงตลอดอายุ

สญัญาเชา่ กองทนุจะมรีายไดจ้ากการลงทนุสทุธจิ านวน 161.77 ลา้นบาท 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลุคา่ยตุธิรรม  
 

ในไตรมาส 4 ปี 2564  กองทุนรวมไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอิสระท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็น                      

รายปี และสอบทานรายไตรมาส โดยผูป้ระเมนิใชว้ธิีพจิารณาจากรายได ้(Income approach) ซึง่สมมตฐิานที่ใชใ้นการ

ประเมนิมูลค่าทรัพยส์นิในไตรมาสนี้ไดส้ะทอ้นขอ้มูล ณ ปัจจุบัน และค านงึถงึปัจจัยผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19                   

ในการประเมนิค่าทรัพย์สนิ ทัง้นี้ ผูป้ระเมนิอสิระไดพ้ิจารณาก าหนดมูลค่ายุตธิรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564                   

เทา่กับ 5,717 ลา้นบาท (ณ ธันวาคม ปี 2563 เทา่กับ 6,418 ลา้นบาท)บวกกับดว้ยมลูคา่ปัจจุบันของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
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จ านวน 5,166 ลา้นบาท ที่ไดร้ับรูเ้พื่อใหไ้ดมู้ลค่าตามบัญชขีองอสังหารมิทรัพยเ์พื่อการลงทุนตามแนวปฏบัิตทิางบัญช ี           

ท าใหมู้ลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 มจี านวน 10,883 ลา้นบาท (ณ ธันวาคม ปี 2563 เท่ากับ 

11,344.53 ลา้นบาท) และมีการรับรูข้าดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 

461.66 ลา้นบาท ซึง่ไดบั้นทกึไวใ้นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จแลว้      

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน  

ในไตรมาส 4 ปี 2564 กองทุนรับรูร้ายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ195.57 ลา้นบาท ปรับดว้ยรายการก าไรจากการเปลี่ยน 

แปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจ านวน 117.5 ลา้นบาท ท าใหก้องทุนรวมมีการเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สุทธจิากการ           

ด าเนนิงานจ านวน 313.07 ลา้นบาท 

 

ปี 2564 กองทุนรับรูร้ายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ286.35 ลา้นบาท ปรับดว้ยรายการขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่า

ยุตธิรรมของเงนิลงทุนจ านวน 461.66 ลา้นบาท ท าใหก้องทุนรวมมกีารลดลงในสนิทรัพยส์ุทธจิากการด าเนนิงานจ านวน 

175.31 ลา้นบาท 

 

การพจิารณาจา่ยเงนิปนัผล  
  
กองทุนรวม FUTUREPF มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ภายหลังจัดตั ้ง

กองทุนจนถงึปัจจุบัน กองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมจ านวน 60 ครัง้ คดิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 

17.0550 บาทตอ่หน่วย   

 

ในไตรมาส 4 ปี 2564  เป็นการจ่ายเงนิปันผลครัง้ที ่61 โดยกองทุนรวมจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลทีอั่ตรา 0.2200 บาท

ต่อหน่วยลงทุน หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิรวมเท่ากับ 116.5 ลา้นบาท โดยก าหนดวันปิดสมุดทะเบยีนในวันที ่28 กมุภาพันธ ์

2565 และจะด าเนนิการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยในวันที ่14 มนีาคม 2565 ตอ่ไป  

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบดลุ  ณ วนัที ่31 ธ.ค. 64  ณ วนัที ่31 ธ.ค. 63

เงนิลงทนุในสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย์ (มูลคา่ยุตธิรรม)* 10,882.70                  11,344.53                  

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์/เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 453.51                        393.86                        

รายไดค้า่เชา่คา้งรับ 124.58                        -                               

สนิทรัพย์อืน่ 72.92                          60.88                          

รวมสนิทรพัย์ 11,533.71                  11,799.27                  

หนีส้นิตามสัญญาเชา่ 5,165.70                     4,926.53                     

เงนิมัดจ ารับจากลกูคา้ 380.94                        353.90                        

หนีส้นิอืน่ 36.79                          43.74                          

รวมหนีส้นิ 5,583.43                     5,324.17                     

สนิทรพัยส์ทุธิ 5,950.28                     6,475.10                     

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้ือหน่วย 5,633.16                     5,633.16                     

ก าไรสะสม 317.12                        841.94                        

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 11.2361                      12.2271                      
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หมายเหต:ุ  

*  มูลค่ายุตธิรรมของทรัพยส์นิ บวกกลับดว้ยมูลค่าปัจจุบันของหน้ีสนิจากสัญญาเชา่จ านวน 5,166 ลา้นบาท ทีไ่ดร้ับรูเ้พื่อใหไ้ดม้ลูคา่

ตามบัญชขีองอสังหารมิทรัพยเ์พื่อการลงทนุภายใตว้ธิมีลูค่ายตุธิรรมตามมาตรฐานการบัญช ี(ฉบับที ่40) เรื่องอสังหารมิทรัพยเ์พือ่

การลงทนุ 

**  การบันทกึบัญชตีามมาตรฐาน TFRS 16 เรื่องสัญญาเชา่ โดยก าหนดใหก้องทนุตอ้งค านวนรายไดค้า่เชา่และค่าบรกิาร และส่วนลด

คา่เชา่ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเชา่ตาม   

 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  กองทนุมสีนิทรัพยร์วม 11,533.71 ลา้นบาท โดยสนิทรัพยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยเงนิลงทุน

ในสทิธกิารเช่าอสังหารมิทรัพยต์ามมูลค่ายุตธิรรม 10,882.70 ลา้นบาท (ซึง่รวมหนี้สนิตามสัญญาเช่าจ านวน 5,165.70 

ลา้นบาท) รองลงมาคือ เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมจ านวน 453.51 ลา้นบาท รายไดค้่าเช่าคา้งรับจ านวน 

124.58 ลา้นบาท (จากการถอืปฏบัิตติามมาตรฐานบัญช ีTFRS 16) และสนิทรัพยอ์ืน่จ านวน 72.92 ลา้นบาท ตามล าดับ 

 

ในสว่นของหนี้สนิรวมมจี านวนทัง้สิน้ 5,583.43 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยหนี้สนิตามสัญญาเชา่ จ านวน 5,165.70 ลา้น

บาท รองลงมาคอืเงนิมัดจ ารับจากลูกคา้จ านวน 380.94 ลา้นบาท และหนี้สนิอืน่จ านวน 36.79 ลา้นบาทตามล าดับ ดังนัน้ 

กองทนุมสีนิทรัพยส์ทุธเิทา่กับ 5,950.28 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธเิทา่กับ 11.2361 บาทตอ่หน่วย  


