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ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 
 
 

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่3 % ไตรมาสที ่2 %

ปี 2561 ปี 2560 เปลีย่นแปลง ปี 2561 เปลีย่นแปลง

(YoY) (QoQ)

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 257.9 253.0 2.0 250.5 3.0

รายไดด้อกเบีย้รับและรายไดอ้ืน่ 4.2 3.9 7.9 2.2 91.5

รวมรายได้ 262.2 256.9 2.1 252.8 3.7

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 23.5 18.9 24.2 22.3 5.5

คา่ธรรมเนยีมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพย์ 27.7 25.6 8.1 21.5 28.8

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 4.6 5.6 (19.1) 5.1 (11.4)

รวมคา่ใชจ้า่ย 55.7 50.2 11.1 48.9 13.9

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 206.4 206.7 (0.1) 203.8 1.3

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากการวัดมลูคา่เงนิลงทนุ (0.7) 3.0 (125.2) (22.2) (96.7)

การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 205.7 209.7 (1.9) 181.6 13.3

ก าไรทีส่ามารถน ามาปันสว่นแบง่ก าไร * 205.7           206.7           (0.5) 181.6           13.3

เงนิปันสว่นแบง่ก าไร 185.9           186.4           (0.3) 183.8           1.2

เงนิปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาท) 0.351           0.352           (0.3) 0.347           1.2

อตัราสว่นรายไดจ้ากการลงทุนสทุธติอ่รายไดร้วม 79% 80% (1.7) 81% (1.9)

อตัราสว่นเงนิปันสว่นแบง่ก าไรตอ่รายไดร้วม 71% 73% (1.7) 73% (1.8)

หนว่ย : ลา้นบาท

 
 
 

*ก ำไรทีส่ำมำรถน ำมำปันสว่นแบง่ก ำไร  ค ำนวณจำกกำรเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน ซึง่ไมร่วมก ำไร

สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จำกกำรวดัคำ่เงนิลงทนุ 
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รายได ้

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 3 ปี 2561 กองทุนฯ มรีำยไดค้่ำเชำ่และบรกิำรเท่ำกับ 257.9 ลำ้นบำท  เพิม่ขึน้ 

5.0 ลำ้นบำท   หรอืคดิเป็น 2.0% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ ซึง่เป็นผลมำจำก 

1. รำยไดจ้ำกพื้นทีเ่ชำ่เพิม่ขึน้ 1.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 0.9% ซึง่เป็นผลมำจำกอัตรำค่ำเชำ่เฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้

จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ 

2. รำยไดจ้ำกพื้นทีส่่วนกลำงเพิม่ขึน้ 3.8 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 4.9% ซึง่เป็นผลมำจำกอัตรำกำรเช่ำพื้นที่

เฉลีย่และอตัรำคำ่เชำ่เฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ 

เมื่อเทยีบกับไตรมำส 2 ปี 2561 กองทุนฯ มีรำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร เพิ่มขึน้ 7.4 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 3.0% 

เนื่องจำกรำยไดจ้ำกพื้นที่เช่ำและพื้นที่ส่วนกลำงเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นผลจำกอัตรำกำรเช่ำพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที ่                 

ทัง้ 2 สว่นเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัไตรมำสทีผ่่ำนมำ 

 

คา่ใชจ้า่ย  

ในไตรมาส 3 ปี 2561 กองทนุฯ มคีำ่ใชจ้่ำยรวมเทำ่กับ  55.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 5.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 11.1% 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3 ปี 2560  โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

1. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรัพย ์เพิม่ขึน้ 4.6 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลจำกคำ่ใชจ้่ำยซอ่มแซมบ ำรุงรักษำ

พืน้ทีเ่ชำ่เพิม่ขึน้ เนื่องจำกในเดอืนกรกฎำคม 2561 ทีผ่่ำนมำ กองทนุฯ และศนูยก์ำรคำ้ ZPELL ไดร้่วมกัน

จัดตัง้ศนูยบ์รกิำรภำครัฐฯ จังหวัดปทมุธำนี ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ 3 ศนูยก์ำรคำ้ฟิวเจอร์พำร์ครังสติ  ซึง่น่ำจะ

ชว่ยเพิม่จ ำนวนผูเ้ขำ้มำใชบ้รกิำรในศนูยก์ำรคำ้ได ้

2. คำ่ธรรมเนยีมบรหิำรอสงัหำรมิทรัพย ์เพิม่ขึน้ 2.1 ลำ้นบำท เนือ่งจำกคำ่คอมมชิชัน่กำรจัดหำผูเ้ชำ่เพิม่ขึน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรกองทนุลดลง 1.0 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลจำกดอกเบีย้จ่ำยทีล่ดลง 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2 ปี 2561 กองทนุฯ มคีำ่ใชจ้่ำยรวม เพิม่ขึน้ 6.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 13.9% ซึง่สำเหตหุลัก

เป็นผลมำจำกคำ่ธรรมเนยีมผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้จำกคำ่คอมมชิชัน่ในกำรจัดหำผูเ้ชำ่ทีเ่พิม่ขึน้  

 

 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 3 ปี 2561 กองทุนฯ มีรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ 206.4 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ย 0.3 ลำ้นบำท            

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3 ปี 2560  แตห่ำกเทยีบกับไตรมำส 2 ปี 2561  กองทนุฯ มรีำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธเิพิม่ขึน้          

2.6 ลำ้นบำท  

โดยในไตรมำส 3 ปี 2561 กองทุนฯ ประกำศจ่ำยเงนิปันผล เทำ่กับ 185.9 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นเงนิปันผลเท่ำกับ 

0.351 บำทตอ่หน่วยลงทนุ โดยใกลเ้คยีงกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ ซึง่อัตรำเงนิปันผลอยู่ที ่0.352 บำทตอ่

หน่วยลงทนุ 

 
 



กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF)      

ค าอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2561                     

 

 

14 พฤศจกิายน 2561   หนา้ 3  

 

 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุ 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 มกีำรประเมนิมูลค่ำทรัพยส์นิจำกผูป้ระเมนิอสิระโดยมมีูลค่ำเงนิลงทุนในอสังหำรมิทรัพย์

เทำ่กบัไตรมำส 2 ปี 2561 ทัง้นีม้กีำรลงทนุเพิม่เตมิในกำรปรับปรุงอปุกรณ์และพืน้ทีเ่ชำ่ 0.7 ลำ้นบำท ดังนัน้กองทนุฯ 

จงึรับรูข้ำดทนุสทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุ เทำ่กบั 0.7 ลำ้นบำท 

 

ความสามารถในการท าก าไร 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 อัตรำสว่นรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธติ่อรำยไดร้วมเท่ำกับ 79% และอัตรำสว่นเงนิปันสว่น

แบง่ก ำไรตอ่รำยไดร้วมเทำ่กบั 71%  ซึง่อยูใ่นระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และไตรมำสกอ่นหนำ้ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

 

หนว่ย :  ลา้นบาท

ณ  30 ก.ย. 61 ณ  30 ม.ิย. 61

เงนิลงทนุในอสังหารมิทรัพย์ 6,910.0                          6,910.0                            

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝากธนาคาร 283.0                             338.7                               

สนิทรัพยอ์ืน่ 50.8                               58.0                                 

รวมสนิทรพัย์ 7,243.8                        7,306.6                         

เงนิมัดจ ารับจากลกูคา้ 342.8                             340.7                               

เงนิกูย้มื -                                 70.0                                 

หนี้สนิอืน่ 73.5                               90.3                                 

รวมหนีส้นิ 416.3                           501.0                             

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,827.6                        6,805.6                         

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 5,633.2                          5,633.2                            

ก าไรสะสม 1,194.4                          1,172.5                            

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หนว่ยลงทุน 12.8927                       12.8513                        
 

 
 
ณ วันที ่30 กันยำยน 2561 กองทนุฯ มสีนิทรัพยร์วม 7,243.8 ลำ้นบำท ซึง่สนิทรัพยห์ลักประกอบดว้ยเงนิลงทนุใน

อสงัหำรมิทรัพย ์6,910.0 ลำ้นบำท และเงนิลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำรรวม 283.0 ลำ้นบำท  

ทัง้นี้ กองทุนฯ มหีนี้สนิรวมทัง้ส ิน้ 416.3 ลำ้นบำท ซึง่หนี้สนิสว่นใหญ่อยู่ในรูปของเงนิมัดจ ำรับจำกลกูคำ้ โดยเมือ่

เดอืนกนัยำยน 2561 ทีผ่ำ่นมำ กองทนุฯ ไดช้ ำระเงนิกูย้มืทัง้จ ำนวนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ดังนั้น กองทุนฯ มีสนิทรัพย์สุทธิ เท่ำกับ 6,827.6 ลำ้นบำท หรือคดิเป็นสนิทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.8927 บำท 

เพิม่ขึน้จำก 12.8513 บำทตอ่หน่วย ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2561 

 


