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สรปุผลการด าเนนิงาน 
 

• รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2565 เทำ่กับ 173.13 ลำ้นบำท ลดลง 40% จำกไตรมำส 4 ปี 2564  แตเ่พิม่ขึน้ 

16% เมือ่เทยีบจำกไตรมำสเดยีวกันของปี 2564  

• คา่ใชจ้า่ยรวม  ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2565 เทำ่กับ 92.67 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1% จำกไตรมำส 4 ปี 2564 หรอืเพิม่ขึน้ 

11% จำกไตรมำสเดยีวกันของปี 2564   

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2565 รับรูก้ ำไรจำกกำรลงทุนสุทธ ิ81.66 ลำ้นบำท ลดลง 58% 

จำกไตรมำส 4 ปี 2564 แตเ่พิม่ขืน้ 25% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปี 2564  

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 เทำ่กับ 6,024.69 ลำ้นบำท หรอื 11.3766 บำทตอ่หน่วย 

 
ผลการด าเนนิงาน 

 
 

หมำยเหต:ุ  

*  กองทุนถือปฏบัิตติตำมมำตรฐำนบัญช ีTFRS 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ก ำหนดใหก้องทุนรวมตอ้งค ำนวณรำยไดต้ำมวธิีเสน้ตรงตลอดอำยุสัญญำเชำ่          

มผีลท ำใหร้ำยไดค้่ำเชำ่และค่ำบรกิำรทีป่รำกฎในงบกำรเงนิต ่ำกว่ำรำยไดท้ีไ่ดร้ับจรงิ จ ำนวน 11.11 ลำ้นบำท ดังนัน้รำยไดค้ำ่เชำ่และค่ำบรกิำร และ

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิส ำหรับไตรมำสน้ี มจี ำนวน 184.24 ลำ้นบำท และ 92.77 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ     

 ** กำรรับรูค้่ำใชจ่้ำยตำมมำตรฐำนบัญช ีTFRS 16 เรื่อง หน้ีสนิตำมสัญญำเชำ่ โดยจะเริม่ทยอยรับรู ้ตัง้แต่ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นกำรรับรู ้

คำ่ใชจ่้ำยทำงบัญชมีไิดม้กีระแสเงนิสดจ่ำยออกไปจรงิในระหวำ่งปี 2563 – ปี 2569 

 
ผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2565 

รายไดร้วม 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 กองทุนรับรูร้ำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำรจ ำนวน 173.13 ลำ้นบำท ลดลง 40% จำกไตรมำส 4             

ปี 2564 แต่เพิ่มขึ้น 16% จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อนหนำ้ เมื่อรวมรำยไดด้อกเบี้ยและรำยไดอ้ื่น  จ ำนวน                        

1.21 ลำ้นบำท ท ำใหก้องทุนรับรูร้ำยไดร้วมจ ำนวน 174.33 ลำ้นบำท ลดลง 39% จำกไตรมำส 4 ปี 2564 แต่เพิม่ขึน้ 

17% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้  

 

จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีย่ังไมค่ลีค่ลำย ในไตรมำส 1 ปี 2565 ยังคงมผีูเ้ชำ่พืน้ทีบ่ำงสว่น อำทิ

เชน่ สถำบันกวดวชิำทีไ่มส่ำมำรถเปิดใหบ้รกิำรได ้ท ำใหอั้ตรำปลอ่ยเชำ่พืน้ที ่ เฉลีย่อยูท่ีอั่ตรำ 93.4%*  ของพืน้ทีเ่ชำ่รวม   

หน่วย: ลา้นบาท 

ผลการด าเนนิงานของกองทนุ
ไตรมาส 1

ปี 2565

ไตรมาส 1

ปี 2564

%

(YoY)

ไตรมาส 4

ปี 2564

%

(QoQ)

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร * 173.13 149.09 16% 286.97       -40%

รายไดด้อกเบีย้และรายไดอ้ืน่ 1.21 0.27 347% 0.60            102%

รวมรายได้ 174.33 149.36 17% 287.57       -39%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 7.58 3.91 94% 9.84            -23%

คา่ธรรมเนียมการบรหิารอสังหารมิทรัพย์ 19.90 17.51 14% 18.06         10%

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 3.61 3.71 -3% 3.24            11%

คา่ใชจ้า่ยตน้ทนุทางการเงนิ ** 61.59 58.73 5% 60.86         1%

รวมคา่ใชจ้า่ย 92.67 83.86 11% 92.00         1%

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 81.66 65.50 25% 195.57       -58%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเงนิลงทนุ 109.25 (186.58) 159% 117.50       -7%

การเพิม่ข ึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยจ์ากการด าเนนิงาน 190.91 (121.08) 258% 313.07       -39%



กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 

ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2565  

 

                                                                                                                                                                                          

พฤษภาคม 2565   หนา้ 2  

 

 

 

เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจำกอัตรำ 93% ในไตรมำส 4 ปี 2564 โดยกองทนุยังคงมนีโยบำยชว่ยเหลอืผูเ้ชำ่อย่ำงตอ่เนื่องดว้ยกำรให ้

สว่นลดค่ำเชำ่เพือ่เป็นกำรชว่ยเหลอืผูเ้ชำ่ในกำรด ำเนนิธุรกจิ  และกองทุนไดถ้อืปฏบัิตติำมมำตรฐำนบัญช ีTFRS 16 เรือ่ง 

สัญญำเช่ำ ดว้ยกำรค ำนวนรำยไดเ้ป็นเสน้ตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำมีผลท ำใหร้ำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำรที่ปรำกฎในงบ

กำรเงนิต ่ำกว่ำรำยไดท้ี่ไดร้ับจรงิ จ ำนวน 11.11 ลำ้นบำท ทัง้นี้หำกไม่นับรวมกำรค ำนวณรำยไดด้ว้ยวธิีเสน้ตรงดังกล่ำว 

รำยไดค้่ำเชำ่และค่ำบรกิำรทีเ่กดิขึน้จรงิส ำหรับไตรมำสนี้ จะมจี ำนวน 184.24 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4 ปี 2564 

ลดลง 36% แตเ่พิม่ขึน้ 24% เมือ่เทยีบจำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ 

หมำยเหต ุ* % อัตรำกำรเชำ่เฉลีย่อำ้งองิตำมสัญญำเชำ่ 

 

คา่ใชจ้า่ยรวม  

ในไตรมาส 1 ปี 2565 กองทนุมคีำ่ใชจ่้ำยรวมเทำ่กับ 92.67 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1% จำกไตรมำส 4 ปี 2564 หรอื เพิม่ขึน้ 

11% เทยีบจำกไตรมำสเดยีวกันของปี 2564 โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

1. ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรอสังหำรมิทรัพยจ์ ำนวน 7.58 ลำ้นบำท ลดลง 23% จำกไตรมำส 4 ปี 2564 แต่เพิม่ขึน้ 

94% เมื่อเทียบจำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ ทัง้นี้ค่ำใชจ่้ำยที่มีกำรเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ลดลงส่วนใหญ่   

เกดิจำก 2 ปัจจัยหลัก คอื 1) ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรตลำดและค่ำใชจ่้ำยในกำรปรับปรุงพืน้ทีเ่ชำ่ ลดลงเมือ่เทยีบจำก

ไตรมำส 4 แต่เพิม่ขึน้จำกไตรมำสเดียวกันของปี 2564 ซึง่ค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวสอดคลอ้งกับงบประมำณและ

แผนกำรด ำเนินงำนที่กองทุนก ำหนดไว ้และ 2) มีกำรประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรำ้งและ              

ภำษีป้ำยเพิม่ขึน้  

2. ค่ำธรรมเนียมในกำรบรหิำรอสังหำรมิทรัพย ์19.90 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 10% จำกไตรมำส 4 ปี 2564 หรอืเพิม่ขึน้ 

14% เมือ่เทยีบจำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ ซึง่ค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวเกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำธรรมเนียม

พิเศษ ค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บค่ำเช่ำ และค่ำคอมมิชชั่นในกำรท ำสัญญำเช่ำใหม่และกำรต่อสัญญำเช่ำ

ตำมล ำดับ   

3. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทุน 3.61 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 11% จำกไตรมำส 4 ปี 2564 แต่ลดลง 

3% เมื่อเทียบจำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อนหนำ้ ซึง่ประกอบดว้ยค่ำธรรมเนียมบรษัิทจัดกำร ค่ำธรรมเนียม            

นำยทะเบยีน คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี คำ่ภำษี และคำ่ใชจ่้ำยอืน่ๆ   

4. ค่ำใชจ่้ำยตน้ทุนทำงกำรเงนิในไตรมำส 1 ปี 2565 จ ำนวน 61.59 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรรับรูค้่ำใชจ่้ำยตน้ทุน          

ทำงกำรเงนิตำมมำตรฐำนบัญช ีTFRS 16 เรื่อง หนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ โดยทยอยรับรูต้ัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม            

พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  

 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

 
ในไตรมาส 1 ปี 2565 กองทนุรับรูร้ำยไดร้วมจ ำนวน 174.33 ลำ้นบำท ภำยหลังหักคำ่ใชจ่้ำยรวมจ ำนวน 92.67 ลำ้นบำท 

ท ำใหก้องทุนรับรูร้ำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธจิ ำนวน 81.66 ลำ้นบำท ลดลง 58% จำกไตรมำส 4 ปี 2564 แตเ่พิม่ขึน้ 25% 

จำกไตรมำสเดียวกันของปี 2564 ทัง้นี้หำกไม่นับรวมผลกระทบจำกกำรบันทกึบัญชตีำมมำตรฐำน TFRS 16 ดังกล่ำว 

กองทุนจะมรีำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธเิพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 92.77 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบจำกไตรมำส 4 ปี 2565 ลดลง 53% 

แตเ่พิม่ขึน้ 42% เมือ่เทยีบจำกไตรมำสเดยีวกันของปี 2564 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลุคา่ยตุธิรรม  
 

ในไตรมาส 1 ปี 2565  กองทุนรวมไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมนิอสิระท ำกำรประเมนิมูลค่ำทรัพย์สนิของกองทุนรวมเป็นรำยปี             

และสอบทำนรำยไตรมำส โดยผูป้ระเมนิใชว้ธิพีจิำรณำจำกรำยได ้(Income approach) ซึง่สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรประเมนิ

มูลค่ำทรัพย์สนิในไตรมำสนี้ไดส้ะทอ้นขอ้มูล ณ ปัจจุบัน และค ำนึงถึงปัจจัยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19             

ในกำรประเมนิคำ่ทรัพยส์นิ  ทัง้นี้ผูป้ระเมนิอสิระไดพ้จิำรณำก ำหนดมลูค่ำยตุธิรรม  ณ วันที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565  เทำ่กับ  

5,767 ลำ้นบำท (ณ 31 ธันวำคม ปี 2564 เท่ำกับ 5,717 ลำ้นบำท)  บวกกับดว้ยมูลค่ำปัจจุบันของหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ  

จ ำนวน 5,227.29 ลำ้นบำท ทีไ่ดร้ับรูเ้พือ่ใหไ้ดม้ลูค่ำตำมบัญชขีองอสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทุนตำมแนวปฏบัิตทิำงบัญช ี

ท ำใหม้ลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 มจี ำนวน 10,994.29 ลำ้นบำท  (ณ ธันวำคม ปี 2564 เทำ่กับ  
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10,882.70 ลำ้นบำท) และมีกำรรับรูข้ำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิ 

109.25 ลำ้นบำท ซึง่ไดบั้นทกึไวใ้นงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จแลว้      

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน  

ในไตรมาส 1 ปี 2565  กองทุนรับรูร้ำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธ ิ81.66 ลำ้นบำท ปรับดว้ยรำยกำรก ำไรจำกกำรเปลี่ยน 

แปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนจ ำนวน 109.25 ลำ้นบำท ท ำใหก้องทุนรวมมีกำรเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ุทธจิำกกำร           

ด ำเนนิงำนจ ำนวน 190.91 ลำ้นบำท 

 

การพจิารณาจา่ยเงนิปนัผล  
  
กองทุนรวม FUTUREPF มีนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ภำยหลังจัดตัง้

กองทุนจนถงึปัจจุบัน กองทุนรวมจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมจ ำนวน 61 ครัง้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 

17.2750 บำทตอ่หน่วย   

 

ในไตรมาส 1 ปี 2565  เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลครัง้ที่ 62 โดยกองทุนรวมจะพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสะสมและ          

ผลกำรด ำเนินงำนที่อัตรำ 0.2600 บำทต่อหน่วยลงทุน หรือคดิเป็นจ ำนวนเงนิรวมเท่ำกับ 137.69 ลำ้นบำท โดยก ำหนด 

วันปิดสมุดทะเบยีนในวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 และจะด ำเนินกำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยในวันที่ 14 มถิุนำยน 

2565 ตอ่ไป  

 

งบแสดงฐานะการเงนิ

 
 

หมำยเหต:ุ  

*  มูลค่ำยุตธิรรมของทรัพยส์นิ ณ มนีำคม 2565 จ ำนวน 5,767 ลำ้นบำท บวกกลับดว้ยมลูค่ำปัจจุบันของหน้ีสนิจำกสัญญำเชำ่จ ำนวน 

5,227.29 ลำ้นบำท ทีไ่ดร้ับรูเ้พือ่ใหไ้ดม้ลูคำ่ตำมบัญชขีองอสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุภำยใตว้ธิมีลูค่ำยุตธิรรมตำมมำตรฐำนกำร

บัญช ี(ฉบับที ่40) เรือ่งอสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ 

**  รำยไดค้ำ่เชำ่คำ้งรับจ ำนวน 113.46 ลำ้นบำท เกดิจำกกำรบันทกึบัญชตีำมมำตรฐำน TFRS 16 เรือ่งสัญญำเชำ่ ซึง่ก ำหนดใหก้องทนุ

ตอ้งค ำนวนรำยไดค้ำ่เชำ่และคำ่บรกิำร และสว่นลดคำ่เชำ่ตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยสุัญญำเชำ่ตำม   

 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบดลุ ณ วนัที ่31 ม.ีค. 65  ณ วนัที ่31 ธ.ค. 64

เงนิลงทนุในสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย์ (มูลคา่ยุตธิรรม) * 10,994.29                10,882.70                 

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์/เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 496.35                      453.51                       

รายไดค้า่เชา่คา้งรับ ** 113.46                      124.58                       

สนิทรัพย์อืน่ 55.69                        72.92                         

รวมสนิทรพัย์ 11,659.79                11,533.71                 

หนีส้นิตามสัญญาเชา่ 5,227.29                  5,165.70                   

เงนิมัดจ ารับจากลกูคา้ 358.99                      380.94                       

หนีส้นิอืน่ 48.82                        36.79                         

รวมหนีส้นิ 5,635.10                  5,583.43                   

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,024.69                  5,950.28                   

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้ือหน่วย 5,633.16                  5,633.16                   

ก าไรสะสม 391.53                      317.12                       

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 11.3766                   11.2361                    



กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 

ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2565  

 

                                                                                                                                                                                          

พฤษภาคม 2565   หนา้ 4  

 

 

 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565  กองทุนมสีนิทรัพยร์วม 11,659.79 ลำ้นบำท โดยสนิทรัพยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยเงนิลงทุน

ในสทิธกิำรเช่ำอสังหำรมิทรัพย์ตำมมูลค่ำยุตธิรรม 10,994.29 ลำ้นบำท (รวมหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำจ ำนวน 5,227.29        

ลำ้นบำท) รองลงมำคือ เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดรวมจ ำนวน 496.35 ลำ้นบำท รำยไดค้่ำเช่ำคำ้งรับจ ำนวน 

113.46 ลำ้นบำท และสนิทรัพยอ์ืน่จ ำนวน 55.69 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ 

ในส่วนของหนี้สนิรวมมีจ ำนวนทัง้สิน้ 5,635.10 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ จ ำนวน 5,227.29          

ลำ้นบำท รองลงมำคอืเงนิมัดจ ำรับจำกลูกคำ้จ ำนวน 358.99 ลำ้นบำท และหนี้สนิอืน่จ ำนวน 48.82 ลำ้นบำทตำมล ำดับ 

ดังนัน้ กองทนุมสีนิทรัพยส์ทุธเิทำ่กับ 6,024.69 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นมลูคำ่สนิทรัพยส์ทุธเิทำ่กับ 11.3766 บำทตอ่หน่วย  


