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สรปุผลการด าเนนิงาน (วนัที ่1 กรกฏาคม ถงึ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

 รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2562 เทำ่กบั  145.25 ลำ้นบำท  

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2562 เทำ่กบั  75.56 ลำ้นบำท 

 มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 เทำ่กบั 3,693.31 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 10.0143 บำทตอ่หน่วย  

ตัวเลขรวมภำยในเอกสำรอำจไม่เท่ำกับผลรวมภำยในตำรำงเนื่องจำกกำรปัดเศษตัวเลข 
 

ผลการด าเนนิงาน 

(ลา้นบาท)  
ไตรมาส 3 

ปี 2562 

ไตรมาส 3 

ปี 2561 
YoY (%) ไตรมาส 2 

ปี 2562 

QoQ (%) 

รำยไดร้วม 145.25 141.30 2.79% 145.17 0.06% 

  รำยไดค้ำ่เชำ่ 53.27 51.73 2.98% 52.83 0.83% 

 รำยไดค้ำ่บรกิำร 88.94 86.59 2.71% 89.31 (0.41%) 

  รำยไดด้อกเบีย้ 0.84 0.80 4.76% 0.81 3.44% 

  รำยไดอ้ืน่ 2.20 2.19 0.79% 2.22 (0.74%) 

คำ่ใชจ้่ำยรวม 69.69 64.60 7.88% 70.12 (0.62%) 

  ตน้ทนุกำรเชำ่และบรกิำร 40.55 39.55 2.53% 40.89 (0.84%) 

  
คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรกองทนุ
และอสงัหำรมิทรัพย ์

16.24 14.71 10.35% 16.17 0.39% 

  คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 0.60 0.35 69.54% 0.89 (32.22%) 

  คำ่ใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชตีดัจ ำหน่ำย 0.13 0.13 0.00% 0.13 1.10% 

  ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 12.17 9.86 23.53% 12.04 1.10% 

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ 75.56 76.70 (1.49%) 75.04 0.68% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่

เงนิลงทนุ 
(35.61) (78.85) 54.85% -    - 

การเพิม่ข ึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการ

ด าเนนิงาน 
39.95 (2.15) N/A 75.04 (46.76%) 

 

ผลการด าเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2562 

รายไดร้วม 

รำยไดร้วมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2562 เท่ำกับ 145.25 ลำ้นบำท เพิ ่มขึน้  2.79% จำกไตรมำส 3 ปี 2561 และ เพิ ่มขึน้ 

0.06% จำกไตรมำส 2 ปี 2562 โดยมีรำยละเอยีด ดังนี้ 

 รำยไดค้่ำเช่ำ 53.27 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 2.98% เมื่อเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน จำกกำรปรับขึน้อัตรำค่ำเช่ำ

ในสัญญำเช่ำช่วงพื้นทีภ่ำยในอำคำร และ เพิ่มขึน้ 0.83% เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน 

 รำยไดค้่ำบริกำร 88.94 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 2.71% เมื่อเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน จำกกำรปรับขึน้อัตรำค่ำ

เช่ำในสัญญำบริกำรพื้นทีภ่ำยในอำคำร และ ลดลง 0.41% เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน   

 รำยไดด้อกเบีย้ 0.84 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 4.76% เมื่อเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน จำกกำรน ำสภำพคล่อง

ส่วนเกนิของกองทรัสตไ์ปลงทุน และ เพิ่มขึน้ 3.44% เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน 

 รำยไดอ้ืน่ 2.20 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.79% เมื่อเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน และ ลดลง 0.74% เมื่อเทยีบกับ 

ไตรมำสก่อน 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ค่ำใชจ้่ำยรวมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2562 เท่ำกับ 69.69 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 7.88% จำกไตรมำส 3 ปี 2561 และ ลดลง 

0.62%จำกไตรมำส 2 ปี 2562 โดยมีรำยละเอยีด ดังนี้  

 ตน้ทนุกำรเชำ่และบรกิำร 40.55 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.53% เมื่อเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลัก

จำกงำนซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิทีเ่พิ่มสูงขึน้ และ ลดลง 0.84% เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน  
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 คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรกองทนุและอสงัหำรมิทรัพย ์16.24 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 10.35% เมื่อเทยีบกับไตร

มำสเดยีวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักจำกค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรกำรท ำสัญญำเช่ำ(กำรต่อสัญญำผูเ้ช่ำ) และ 

เพิม่ขึน้ 0.39% เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน 

 คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 0.60 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 69.54% เมื่อเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน ซึง่มีสำเหตุหลักจำก

ค่ำอำกรแสตมป์ในกำรต่อสัญญำ และลดลง 32.22% เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน 

 คำ่ใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชตีดัจ ำหน่ำย 0.13 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นและไตรมำสก่อน 

 ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 12.17 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 23.53% เมื่อเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำกปรับอัตรำ

ดอกเบีย้จ่ำยทีเ่พิ่มสงูขึน้ เมือ่วันที ่8 กุมภำพันธ ์2562 ตำมเงือ่นไขในสัญญำเงนิกูข้องกองทรัสต ์และเพิ่มขึน้ 1.10% 

เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ

กองทรัสตม์รีำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ 75.56  ลำ้นบำท ลดลง 1.49% จำกไตรมำส 3 ปี 2561 และ เพิม่ขึน้ 0.68% จำกไตรมำส 

2  ปี 2562 โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกตน้ทนุกำรเชำ่และบรกิำร และคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร ทีล่ดลง 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีย่งัไม่เกดิข ึน้จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุน 

ในไตรมำสนี้ กองทรัสตร์ับรูข้ำดทุนสุทธทิีย่ังไม่เกดิขึน้จำกกำรวัดมูลค่ำเงนิลงทุน ซึง่รำยกำรขำดทุนดังกล่ำวเป็นรำยกำร

ทำงบัญช ีจ ำนวน 35.61 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย รำยกำรขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมส ำหรับเงนิลงทุนในสทิธกิำรเช่ำ

อสังหำริมทรัพย์ใหม่ จำกผูป้ระเมนิมูลค่ำทรัพย์สนิอสิระ ดว้ยวธิีพิจำรณำจำกรำยได ้(Income Approach) จ ำนวน 26.00 

ลำ้นบำท และจำกกำรหักมูลค่ำทีร่วมในรำยไดค้ำ้งรับภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวน 9.61 ลำ้นบำท โดยทีม่ ูลค่ำ

ยุตธิรรมส ำหรับเงนิลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ใหม่อยู่ที ่4,455.39 ลำ้นบำท 

การเพิม่ข ึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2562 กองทรัสตม์รีำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ 75.56 ลำ้นบำท โดยรับรูข้ำดทุนสุทธทิีย่ังไม่เกดิขึน้จำก

กำรวัดมูลค่ำเงนิลงทุน 35.61 ลำ้นบำท ส่งผลใหก้องทรัสตม์ ีกำรเพิ ่มขึน้ในสนิทรัพย ์ส ุทธจิำกกำรด ำเน ินงำน 39.95  

ลำ้นบำท  
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(ลา้นบาท)  30-ก.ย.-62 30-ม.ิย.-62 

สนิทรพัยร์วม 4,851.15 4,880.63 

  เงนิลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 4,455.39 4,491.00 

  เงนิลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 282.99 283.97 

  สนิทรพัยอ์ืน่ 112.77 105.66 

หนีส้นิรวม 1,157.85 1,160.52 

  
เจา้หนี ้คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย และ รายไดค้า่เชา่และ
คา่บรกิารรบัลว่งหนา้ 

121.22 125.64 

  เงนิมดัจ าคา่เช่าและบรกิาร 114.21 112.83 

  เงนิกูย้มืระยาว 920.00 920.00 

  หนีส้นิอืน่ 2.42 2.04 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 3,693.31 3,720.11 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยทรสัต ์ 3,620.03 3,620.03 

ก าไรสะสม 73.28 100.08 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 3,693.31 3,720.11 

สนิทรพัยส์ุทธติอ่หนว่ยลงทุน 10.0143 10.0870 

สนิทรัพยร์วมของกองทรัสต ์ มจี ำนวน 4,851.15 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ย เงนิลงทนุในสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรัพย ์ จ ำนวน 

4,455.39 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 282.99 ลำ้นบำท และ สนิทรัพยอ์ืน่ จ ำนวน 

112.77 ลำ้นบำท  

หนีส้นิรวม มจี ำนวน 1,157.85 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ย เจำ้หนี ้ คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจำ่ย และ รำยไดค้ำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรับลว่งหนำ้  

จ ำนวน 121.22 ลำ้นบำท เงนิมัดจ ำคำ่เชำ่และบรกิำร จ ำนวน 114.21 ลำ้นบำท เงนิกูย้มืระยำว จ ำนวน 920.00 ลำ้นบำท และ

หนีส้นิอืน่ จ ำนวน 2.42 ลำ้นบำท 

สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 เทำ่กบั 3,693.31 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 10.0143 บำทตอ่หน่วย 


