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สรปุผลการด าเนนิงาน 

 รายไดร้วม  ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2562 เทำ่กบั 268.94 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.58% เมือ่เทยีบจำกไตรมำสเดยีวกันของ

ปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 1.41% เมือ่เทยีบจำกไตรมำสกอ่น  

 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2562 เทำ่กับ 220.17 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 6.65% เมือ่เทยีบจำกไตร

มำสเดยีวกนัของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 3.45% เมือ่เทยีบจำกไตรมำสกอ่น    

 มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันที ่30 กันยำยน 2562  เทำ่กับ 6,824.98 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 12.8878 บำท

ตอ่หน่วย 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 % ไตรมาส 2 %

ปี 2562 ปี 2561 (YoY) ปี 2562 (QoQ)

รายไดค้า่เชา่ 265.45        257.95     2.91% 262.70 1.05%

รายไดด้อกเบีย้รับและรายไดอ้ืน่ 3.49            4.23         -17.53% 2.49 40.16%

รวมรายได้ 268.94      262.18   2.58% 265.19 1.41%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 18.72          23.51       -20.38% 23.44 -20.14%

คา่ธรรมเนยีมบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 25.99          27.67       -6.08% 24.28 7.03%

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 4.06            4.56         -10.89% 4.63 -12.39%

รวมคา่ใชจ้า่ย 48.77        55.74      -12.50% 52.36 -6.85%

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 220.17      206.44   6.65% 212.83 3.45%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิ ีย่งัไมเ่กดิข ึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุ (20.14)       (0.74)      2610.77% (10.55) 90.91%

การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 200.02      205.69   -2.76% 202.28 -1.11%

ก าไรทีส่ามารถน ามาปนัสว่นแบง่ก าไร * 200.02      205.69   -2.76% 202.28 -1.11%

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไร 191.91      185.88   3.25% 191.70 0.11%

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาท) 0.3624      0.3510   3.25% 0.3620 0.11%

อตัราสว่นรายไดจ้ากการลงทนุสทุธติอ่รายไดร้วม 81.86% 78.74% 3.97% 80.26% 2.01%

อตัราสว่นเงนิปนัสว่นแบง่ก าไรตอ่รายไดร้วม 71.36% 70.90% 0.65% 72.29% -1.28%

หนว่ย : ลา้นบาท

ผลการด าเนนิงานของกองทุน

 

*   ก ำไรทีส่ำมำรถน ำมำปันสว่นแบง่ก ำไร ค ำนวณจำกกำรเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน ซึง่ไมร่วมก ำไรสทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้

จำกกำรวัดคำ่เงนิลงทนุ 

 

รายไดร้วม 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 กองทนุฯ มรีำยไดร้วมเทำ่กับ 268.94 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 6.76 ลำ้นบำท หรอืเตบิโตจำกไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่นคดิเป็น 2.58% โดยแหลง่ทีม่ำของรำยไดส้ว่นใหญ่เกดิจำกรำยไดค้ำ่เชำ่ จ ำนวน 265.45 ลำ้นบำท ซึง่

เพิม่ขึน้ 2.91% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำกอัตรำคำ่เชำ่และอัตรำกำรเชำ่พืน้ทีเ่ฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ใน

สว่นของพืน้ทีเ่ชำ่และพืน้ทีส่ว่นกลำง 

และเมือ่เทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 กองทนุฯ มรีำยไดค้ำ่เชำ่ จ ำนวน 262.70 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.75 ลำ้นบำทหรอืคดิ

เป็น 1.05% ซึง่เป็นผลมำจำกอตัรำคำ่เชำ่และอตัรำกำรเชำ่พืน้ทีเ่ฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ในสว่นของพืน้ทีส่ว่นกลำง 
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คา่ใชจ้า่ยรวม  

ในไตรมาส 3 ปี 2562 กองทุนฯ มีค่ำใชจ้่ำยรวมเท่ำกับ 48.77 ลำ้นบำท หรือลดลงคดิเป็น 12.50% จำกไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

1. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรัพย ์18.72 ลำ้นบำท ลดลง 20.38% เป็นผลมำจำกคำ่ใชจ้ำ่ยกำรตลำดลดลง 

2. คำ่ธรรมเนยีมในกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรัพย ์25.99 ลำ้นบำท ลดลง 6.08% เป็นผลมำจำกค่ำคอมมชิชัน่ในกำรท ำ

สญัญำเชำ่ใหมห่รอืกำรตอ่สญัญำเชำ่ลดลง 

3. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยกำรบรหิำรกองทนุ 4.06 ลำ้นบำท ลดลง 10.89% สำเหตหุลักมำจำกกองทนุฯ ไม่มี

ภำระดอกเบีย้จำ่ย (โดยเมือ่เดอืนกนัยำยน 2561 ทีผ่ำ่นมำ กองทนุฯ ไดช้ ำระเงนิกูย้มืทัง้จ ำนวนเรยีบรอ้ยแลว้)                        

เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ซึง่กองทนุฯ มคีำ่ใชจ้่ำยรวมประมำณ 52.36 ลำ้นบำท ลดลงประมำณ 3.58 ลำ้นบำท 

หรอืคดิเป็น 6.85% ซึง่ค่ำใชจ้่ำยทีล่ดลงเกดิจำก 1) คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรัพย ์ ลดลง 4.72 ลำ้นบำท ซึง่

ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำด และค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ และ 2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร

กองทนุ ลดลง 0.57 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่ำย และค่ำธรรมเนียมวชิำชพี เป็นตน้ ในขณะทีค่่ำธรรมเนียมใน

กำรบรหิำรอสงัหำรมิทรัพย ์(คำ่คอมมชิชัน่) เพิม่ขึน้ 1.71 ลำ้นบำท   

 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 3 ปี 2562 กองทนุฯ มรีำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ220.17 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็น 6.65% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำส 3 ปี 2561 ทัง้นี้เป็นผลมำจำกกองทุนฯ มรีำยไดรั้บรวมเพิม่ขึน้และมคี่ำใชจ้่ำยรวมลดลง โดยในไตรมำส 3 ปี 

2562 กองทุนฯ ประกำศจ่ำยเงนิปันผลทีอ่ัตรำ 0.3624 บำทต่อหน่วยลงทุน คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวมเท่ำกับ 191.91 ลำ้น

บำท ซึง่สงูกวำ่ไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นและสงูขึน้เล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่นหนำ้   

เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ซึง่กองทนุฯ มรีำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ212.83 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.45% ซึง่เป็นผล

จำกกองทนุฯ มรีำยไดรั้บรวมทีเ่พิม่ขึน้และมคีำ่ใชจ้ำ่ยรวมทีล่ดลง 

 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

ในไตรมาส 3 ปี 2562 กองทุนฯ ไดจ้ัดใหม้กีำรประเมนิมูลค่ำทรัพยส์นิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ซึง่ผูป้ระเมนิฯ ไดพ้จิำรณำ

ก ำหนดมูลค่ำเงนิลงทุนในอสงัหำรมิทรัพย ์(มูลคำ่ยุตธิรรม) ลดลง 20.00 ลำ้นบำท เนื่องจำกมกีำรปรับสมมตฐิำนทีใ่ชใ้น

กำรประเมนิมลูคำ่เงนิลงทนุใหส้อดคลอ้งกับระยะเวลำสทิธกิำรเชำ่คงเหลอืและสภำวะกำรด ำเนนิธุรกจิในปัจจุบัน รวมทัง้มี

กำรลงทนุเพิม่เตมิในกำรปรับปรุงทรัพยส์นิทีเ่ชำ่ (อุปกรณ์และพื้นทีเ่ชำ่) จ ำนวน 0.22 ลำ้นบำท ดังนัน้ กองทุนฯ จงึรับรู ้

ขำดทนุสทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จำกกำรวัดมลูคำ่เงนิลงทนุเทำ่กับ 20.22 ลำ้นบำท 

 

ความสามารถในการท าก าไร 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 อัตรำสว่นรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธติอ่รำยไดร้วมเทำ่กับ 81.86% และอัตรำสว่นเงนิปันสว่นแบง่

ก ำไรตอ่รำยไดร้วมเทำ่กับ 71.36% ใกลเ้คยีงกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นและไตรมำสกอ่นหนำ้  
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

หนว่ย :  ลา้นบาท

เงนิลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์(มลูคา่ยตุธิรรม) 6,791.00              6,811.00             

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย/์เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 426.28                 395.68                

สนิทรัพยอ์ืน่ 59.53                  66.41                  

รวมสนิทรพัย์ 7,276.81            7,273.09           

เงนิมัดจ ารับจากลกูคา้ 362.88                 360.15                

หนีส้นิอืน่ 88.95                  96.29                  

รวมหนีส้นิ 451.84               456.44               

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,824.98            6,816.65           

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 5,633.16              5,633.16             

ก าไรสะสม 1,191.81              1,183.49             

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 12.8878             12.8721            

งบดลุ ณ  30 ก.ย. 62 ณ  30 ม.ิย. 62

 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 กองทนุฯ มสีนิทรัพยร์วม 7,276.81 ลำ้นบำท โดยสนิทรัพยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยเงนิลงทนุใน

อสงัหำรมิทรัพย ์6,791.00 ลำ้นบำท และเงนิลงทนุในหลกัทรัพย ์เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำรรวมจ ำนวน 426.28 ลำ้นบำท 

ในส่วนของหนี้สนิรวมมีจ ำนวนทัง้ส ิน้ 451.84 ลำ้นบำท ซึง่หนี้สนิส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงนิมัดจ ำรับจำกลูกคำ้ดังนั้น

กองทนุฯ มสีนิทรัพยส์ทุธ ิเทำ่กบั 6,824.98 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสนิทรัพยส์ทุธเิทำ่กับ 12.8878 บำทตอ่หน่วย  

 

 

  


