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สรุปผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562) 

 รายได้รวม ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 เท่ำกับ 144.78 ล้ำนบำท  

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 เท่ำกับ 79.15 ล้ำนบำท 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 เท่ำกับ 3,715.58 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 10.0747 บำทต่อหน่วย  

ตัวเลขรวมภำยในเอกสำรอำจไม่เท่ำกับผลรวมภำยในตำรำงเนื่องจำกกำรปัดเศษตัวเลข 
 

ผลการด าเนินงาน 

(ล้านบาท)  
ไตรมาส 1 

ปี 2562 

ไตรมาส 4           

ปี 2561(1) 
QoQ (%) 

รำยได้รวม 144.78 139.48 3.80% 

  รำยได้ค่ำเช่ำ 52.71 51.73 1.89% 

 รำยได้ค่ำบริกำร 89.04 84.85 4.94% 

  รำยได้ดอกเบ้ีย 0.79 0.73 8.61% 

  รำยได้อ่ืน 2.24 2.17 3.24% 

ค่ำใช้จ่ำยรวม 65.63 66.94 (1.97%) 

  ต้นทุนกำรเช่ำและบริกำร 37.66 41.51 (9.27%) 

  
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุน
และอสังหำริมทรัพย์ 

16.20 14.50 11.72% 

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 0.68 0.94 (27.68%) 

  ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชีตัดจ ำหน่ำย 0.13 0.13 (2.17%) 

  ต้นทุนทำงกำรเงิน 10.95 9.86 11.13% 

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 79.15 72.53 9.13% 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ

เงินลงทุน 
- - N/A 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการ

ด าเนินงาน 
79.15 72.53 9.13% 

 (1) ในไตรมำส 4  กองทรัสต์มีกำรปรับปรุงกำรรับรู้รำยกำรทำงบัญชี ค่ำบริกำรเครื่องปรับอำกำศนอกเวลำจำกเดิมที่รับรู้ในรำยได้อื่นเป็นรับรู้ในรำยได้ค่ำบริกำร 
 (2) กองทรัสต์จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 ดังนั้น งบกำรเงินไตรมำส 1 ปี 2561 จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กุมภำพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนำคม 2561 จึงไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับ 
งบกำรเงินไตรมำส 1 ปี 2562 
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1 ป ี2562 

รายได้รวม 

รำยได้รวมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 เท่ำกับ 144.78 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3.80% จำกไตรมำส 4 ปี 2561 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 รำยได้ค่ำเช่ำ 52.71 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1.89% จำกไตรมำสก่อน โดยมีสำเหตุกำรปรับขึ้นอัตรำค่ำเช่ำในสัญญำเช่ำช่วง

พื้นท่ีภำยในอำคำร  

 รำยได้ค่ำบริกำร 89.04 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 4.94% จำกไตรมำสก่อน โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรปรับขึ้นอัตรำค่ำบริกำรใน

สัญญำบริกำรพื ้นที่ และรำยได้ค ่ำสำธำรณูปโภคที่เ ร ียกเก็บจำกผู้เช ่ำ ที ่เพิ ่มสูงขึ ้น  ซึ ่งสอดคล้องกับค่ำใช้จ ่ำย

สำธำรณูปโภคท่ีเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 

 รำยได้ดอกเบ้ีย 0.79 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 8.61% จำกไตรมำสก่อน  

 รำยได้อ่ืน 2.24 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3.24% จำกไตรมำสก่อน  
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ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่ำใช้จ่ำยรวมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 เท่ำกับ 65.63 ล้ำนบำท ลดลง 1.97% จำกไตรมำส 4 ปี 2561 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

 ต้นทุนกำรเช่ำและบริกำร 37.66 ล้ำนบำท ลดลง 9.27% จำกไตรมำสก่อน โดยมีสำเหตุหลักจำกกองทรัสต์ไม่มีรำยกำรค่ำ

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ดังเช่นท่ีเกิดขึ้นในไตรมำส 4 ปี 2561  

 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุนและอสังหำริมทรัพย์ 16.20 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 11.72% จำกไตรมำสก่อน 

โดยมีสำเหตุหลักจำกค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรกำรท ำสัญญำเช่ำ(กำรต่อสัญญำผู้เช่ำ) 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 0.68 ล้ำนบำท ลดลง 27.68% จำกไตรมำสก่อน  

 ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชีตัดจ ำหน่ำย 0.13 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับไตรมำสก่อน 

 ต้นทุนทำงกำรเงิน 10.95 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 11.13% จำกไตรมำสก่อน เนื่องจำกอัตรำดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเพิ่มสูงขึ้นตำมสัญญำ

เงินกู้ของกองทรัสต์  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

กองทรัสต์มีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ  79.15  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 9.13% จำกไตรมำส 4 ปี 2561 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก                  

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับต้นทุนกำรเช่ำและบริกำรท่ีลดลง 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 

กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด ำเนินงำน เพิ่มขึ้น 79.15 ล้ำนบำท  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(ล้านบาท)  31-มี.ค.-62 31-ธ.ค.-61 

สินทรัพย์รวม 4,875.79 4,864.62 

  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4,491.00 4,491.00 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากสถาบันการเงิน 274.45 278.86 

  สินทรัพย์อื่น 110.34 94.76 

หน้ีสินรวม 1,160.21 1,161.81 

  
เจ้าหน้ี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการรับล่วงหน้า 

124.03 128.62 

  เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ 112.83 111.28 

  เงินกู้ยืมระยาว 920.00 920.00 

  หน้ีสินอื่น 3.34 1.91 

สินทรัพย์สุทธิ 3,715.58 3,702.81 

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 3,620.03 3,620.03 

ก าไรสะสม 95.55 82.78 

สินทรัพย์สุทธิ 3,715.58 3,702.81 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.0747 10.0401 

สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ มีจ ำนวน 4,875.79 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย เงินลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ จ ำนวน 4,491.00 

ล้ำนบำท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 274.45 ล้ำนบำท และ สินทรัพย์อ่ืน จ ำนวน 110.34 ล้ำนบำท  

หนี้สินรวม มีจ ำนวน 1,160.21 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย เจ้ำหนี้ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย และ รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ  

จ ำนวน 124.03 ล้ำนบำท เงินมัดจ ำค่ำเช่ำและบริกำร จ ำนวน 112.83 ล้ำนบำท เงินกู้ยืมระยำว จ ำนวน 920.00 ล้ำนบำท และหนี้สินอ่ืน 

จ ำนวน 3.34 ล้ำนบำท 

สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที ่31 มีนำคม 2562 เท่ำกับ 3,715.58 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 10.0747 บำทต่อหน่วย 

 


