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สรปุผลการด าเนนิงาน 

 รายไดร้วม  ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 เทำ่กับ 263.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 5.9% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น                   

แตล่ดลง 0.1% จำกไตรมำสกอ่น  

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 เท่ำกับ 222.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 9.1% จำกไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ และเพิม่ขึน้ 6.5% จำกไตรมำสกอ่นหนำ้    

 มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562  เทำ่กับ 6,804.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 12.8481 บำท               

ตอ่หน่วย 

 
 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่1 % ไตรมาสที ่4 %

ปี 2562 ปี 2561 เปลีย่นแปลง ปี 2561 เปลีย่นแปลง

(YoY) (QoQ)

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 261.2       246.9       5.8 261.8       (0.2)

รายไดด้อกเบีย้รับและรายไดอ้ืน่ 2.2           1.8           21.4 1.9           10.8

รวมรายได้ 263.3      248.7      5.9 263.7      (0.1)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 15.9         17.1         (6.7) 26.5         (40.0)

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพย์ 20.6         22.2         (7.5) 23.9         (14.0)

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 4.0           5.2           (22.7) 4.1           (1.9)

รวมคา่ใชจ้า่ย 40.5        44.5        (9.0) 54.6        (25.7)

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 222.8      204.1      9.1 209.1      6.5

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิ

ลงทนุ
(52.7)        (33.3)        57.9 (37.4)        40.8

การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 170.2      170.8      (0.4) 171.7      (0.9)

ก าไรทีส่ามารถน ามาปนัสว่นแบง่ก าไร * 170.2       170.8       (0.4) 171.7       (0.9)

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไร 189.6       183.8       3.2 189.1       0.3

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาท) 0.358       0.347       3.2 0.357       0.3

อตัราสว่นรายไดจ้ากการลงทุนสทุธติอ่รายไดร้วม 85% 82% 2.5 79% 5.3

อตัราสว่นเงนิปนัสว่นแบง่ก าไรตอ่รายไดร้วม 72% 74% (1.9) 72% 0.3

หนว่ย : ลา้นบาท

                            
 
*  ก ำไรทีส่ำมำรถน ำมำปันส่วนแบ่งก ำไร ค ำนวณจำกกำรเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ุทธจิำกกำรด ำเนนิงำน ซึง่ไม่รวมก ำไรสุทธทิียั่ง                  

ไมเ่กดิขึน้จำกกำรวัดคำ่เงนิลงทนุ 
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รายไดร้วม 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 กองทุนฯ มีรำยไดร้วมเท่ำกับ 263.3 ลำ้นบำท ซึง่เตบิโตจำกไตรมำสเดียวกันของปี            

กอ่นหนำ้ 14.6 ลำ้นบำทหรอืคดิเป็น 5.9%  เนื่องจำกรำยไดค้่ำเชำ่และคำ่บรกิำรเพิม่ขึน้เป็น 261.2 ลำ้นบำท หรือ

เพิม่ขึน้ 5.8% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ ซึง่เป็นผลจำกอัตรำกำรเชำ่พืน้ทีเ่ฉลีย่และอัตรำคำ่เชำ่ทีเ่พิม่ขึน้ 

ทัง้ในสว่นของพืน้ทีเ่ชำ่และพืน้ทีส่ว่นกลำง 

และเมื่อเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2561 กองทุนฯ มีรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรลดลงเล็กนอ้ย 0.2% ซึ่งเป็น              

ผลมำจำกอตัรำกำรเชำ่พืน้ทีเ่ฉลีย่ลดลงเล็กนอ้ยจำกไตรมำสทีผ่่ำนมำ 

 

 

คา่ใชจ้า่ยรวม  

ในไตรมาส 1 ปี 2562 กองทุนฯ มีค่ำใชจ้่ำยรวมเท่ำกับ 40.5 ลำ้นบำท  ลดลง 9.0% จำกไตรมำสเดียวกัน                

ของปีกอ่นหนำ้ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรัพย ์15.9 ลำ้นบำท ลดลง 6.7% เป็นผลมำจำกคำ่ใชจ้่ำยกำรตลำดและ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซอ่มแซมบ ำรุงรักษำพืน้ทีเ่ชำ่ลดลง 

2. ค่ำธรรมเนียมผูบ้ริหำรอสังหำริมทรัพย ์20.6 ลำ้นบำท ลดลง 7.5% เป็นผลมำจำกค่ำคอมมชิชั่นในกำร

จัดหำผูเ้ชำ่ลดลง 

3. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยกำรบริหำรกองทุน 4.0 ลำ้นบำท ลดลง 22.7% สำเหตุหลักมำจำกไม่มภีำระ

ดอกเบีย้จำ่ย (โดยเมือ่เดอืนกนัยำยน 2561 ทีผ่ำ่นมำ กองทนุฯ ไดช้ ำระเงนิกูย้มืทัง้จ ำนวนเรยีบรอ้ยแลว้)                         

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4 ปี 2561 กองทนุฯ มคีำ่ใชจ้่ำยรวม 40.5 ลำ้นบำท ลดลง 14.1 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 25.7% 

ซึง่สำเหตุหลักมำจำกค่ำใชจ้่ำยกำรตลำดในไตรมำสนี้ลดลงเมื่อเทยีบกับในไตรมำสทีผ่่ำนมำ เนื่องจำกในเดอืน

ธันวำคม 2561 กองทนุมกีำรจัดกจิกรรมกำรตลำดในชว่งเทศกำลครสิตม์ำสและปีใหม่  และผลมำจำกคำ่คอมมชิชั่น

ในกำรจัดหำผูเ้ชำ่ทีค่รบอำยุสญัญำลดลงเมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่นหนำ้   

 
 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 1 ปี 2562 กองทุนฯ มีรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ 222.8 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับ                         

ไตรมำส 1 ปี 2561 เป็นผลจำกรำยรวมไดเ้พิม่ขึน้และคำ่ใชจ้่ำยรวมลดลง  

โดยในไตรมำส 1 ปี 2562 กองทุนฯ ประกำศจ่ำยเงินปันผล เท่ำกับ 189.6 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นเงินปันผล                 

เทำ่กบั 0.358 บำทตอ่หน่วยลงทนุ เพิม่ขึน้จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และไตรมำสกอ่นหนำ้   

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4 ปี 2561 รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธเิพิม่ขึน้ 6.5% ซึง่เป็นผลจำกคำ่ใชจ้ำ่ยรวมลดลง 
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ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุ 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 มกีำรประเมนิมูลคำ่ทรัพยส์นิจำกผูป้ระเมนิอสิระโดยปรับมูลคำ่เงนิลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย์

ลดลง 52.0 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีกำรปรับสมมตฐิำนที่ใชใ้นกำรประเมนิมูลค่ำเงนิลงทุนใหส้อดคลอ้งกับสภำวะ            

กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบันรวมทั ้งมีกำรลงทุนเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงอุปกรณ์และพื้นที่เช่ำ 0.7 ลำ้นบำท                      

ดงันัน้ กองทนุฯ จงึรับรูข้ำดทนุสทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุ เทำ่กบั 52.7 ลำ้นบำท 

 

ความสามารถในการท าก าไร 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 อตัรำสว่นรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธติอ่รำยไดร้วมเทำ่กับ 85% เพิม่ขึน้จำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่นและไตรมำสกอ่นหนำ้ และอัตรำสว่นเงนิปันสว่นแบง่ก ำไรตอ่รำยไดร้วมเท่ำกับ 72% อยู่ในระดับเดยีวกัน

ของปีกอ่นและไตรมำสกอ่นหนำ้ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

หนว่ย :  ลา้นบาท

เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรัพย์ 6,821.0              6,873.0              

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝากธนาคาร 342.8                 309.5                 

สนิทรัพยอ์ืน่ 82.2                  57.1                  

รวมสนิทรพัย์ 7,246.0            7,239.6            

เงนิมัดจ ารับจากลกูคา้ 358.0                 348.1                 

หนี้สนิอืน่ 84.0                  78.1                  

รวมหนีส้นิ 442.0               426.1               

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,804.0            6,813.4            

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 5,633.2              5,633.2              

ก าไรสะสม 1,170.8              1,180.3              

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หนว่ยลงทุน 12.8481           12.8660           

ณ  31 ม.ีค. 62 ณ  31 ธ.ค. 61

 
 
 
ณ วันที ่31 มีนำคม 2562 กองทุนฯ มีสนิทรัพยร์วม 7,246.0 ลำ้นบำท ซึง่สนิทรัพยห์ลักประกอบดว้ยเงนิลงทุน                         

ในอสังหำริมทรัพย์ 6,821.0 ลำ้นบำท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝำกธนำคำรรวม 342.8 ลำ้นบำท                

หนีส้นิรวมทัง้ส ิน้ 442.0 ลำ้นบำท ซึง่หนีส้นิสว่นใหญอ่ยูใ่นรูปของเงนิมัดจ ำรับจำกลกูคำ้  

ดงันัน้ กองทนุฯ มสีนิทรัพยส์ทุธ ิเทำ่กบั 6,804.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 12.8481 บำท  

 

 


