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ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 
 

% ไตรมาสที ่4 ไตรมาสที ่4 % ไตรมาสที ่3 %

เปลีย่นแปลง ปี 2560 ปี 2559 เปลีย่นแปลง ปี 2560 เปลีย่นแปลง

(YoY) (YoY) (QoQ)

รายไดค้า่เชา่ 1,016.8    974.7 4 252.8 254.0 (0) 253.0 (0)

ดอกเบีย้รับและรายไดอ้ืน่ 10.4        12.7 (18) 2.5 3.2 (24) 3.9 (37)

รวมรายได้ 1,027.2   987.4 4 255.3 257.2 (1) 256.9 (1)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 87.6        76.9 14 29.2 19.5 50 18.9 54

คา่ธรรมเนยีมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพย์ 91.5        96.4 (5) 22.8 23.3 (2) 25.6 (11)

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 24.3        33.6 (28) 5.2 8.1 (37) 5.6 (8)

รวมคา่ใชจ้า่ย 203.4      206.9 (2) 57.1 50.9 12 50.2 14

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 823.9      780.5 6 198.2 206.3 (4) 206.7 (4)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวัดมลูคา่เงนิลงทนุ (29.7)       (3.6) 736 (41.0) (29.1) 41 3.0 (1,468)

การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน 794.1      777.0 2 157.1 177.1 (11) 209.7 (25)

ก าไรทีส่ามารถน ามาปนัสว่นแบง่ก าไร * 794.1       777.0       2 157.1            177.1          (11) 206.7          (24)

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไร 742.5       704.3       5 178.5            185.9          (4) 186.4          (4)

เงนิปนัสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาท) 1.402       1.330       5 0.337            0.351          (4) 0.352          (4)

อตัราสว่นรายไดจ้ากการลงทนุสุทธติอ่รายไดร้วม 80% 79% 1 78% 80% (3) 80% (4)

อตัราสว่นเงนิปนัสว่นแบง่ก าไรตอ่รายไดร้วม 72% 71% 1 70% 72% (2) 73% (2)

หนว่ย : ลา้นบาท

ปี 2560 ปี 2559

 

 

 

 

*ก ำไรทีส่ำมำรถน ำมำปันสว่นแบง่ก ำไร  ค ำนวณจำกกำรเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน ซึง่ไมร่วมก ำไร

สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จำกกำรวดัคำ่เงนิลงทนุ 
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รายได ้

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 4 ปี 2560 กองทุนฯ มรีำยไดร้วมเท่ำกับ 255.3 ลำ้นบำท  ลดลง  1.9 ลำ้นบำท

หรอื คดิเป็น 1% จำกไตรมำส 4 ปี 2559 โดยหลกัเกดิจำก 

1. รำยไดค้ำ่เชำ่ลดลง 1.2 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลจำกรำยไดจ้ำกพืน้ทีเ่ชำ่ลดลง 2.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 2% 

เป็นผลมำจำกอัตรำกำรเชำ่พื้นทีเ่ฉลีย่ในไตรมำสนี้ลดลง จำก 99% เป็น 97%  อย่ำงไรก็ตำม กองทุนมี

รำยไดจ้ำกพืน้ทีส่ว่นกลำงเพิม่ขึน้ 1.7 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 2% ซึง่เป็นผลมำจำกอัตรำกำรเชำ่พืน้ทีเ่ฉลีย่

ในไตรมำสนีเ้พิม่ขึน้จำก 85% เป็น 86% 

2. ดอกเบีย้รับและรำยไดอ้ืน่ลดลง 0.7 ลำ้นบำท  

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3 ปี 2560 กองทนุฯ มรีำยไดร้วมลดลง  1.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 1% เป็นผลมำจำกอัตรำคำ่

เชำ่เฉลีย่ทีล่ดลงจำกกำรใหส้ว่นลดคำ่เชำ่ใหก้บัรำ้นคำ้ย่อยในชัน้ 3 ทีไ่ดรั้บผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั 

ผลการด าเนนิงานในปี 2560  กองทนุฯ มรีำยไดร้วมเทำ่กับ 1,027.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 39.8  ลำ้นบำทหรอืคดิ

เป็น 4% จำกปี 2559 เป็นผลมำจำกรำยไดค้ำ่เชำ่ทีเ่พิม่ขึน้ ดงันี ้

1. รำยไดจ้ำกพื้นทีเ่ชำ่ เพิม่ขึน้ 26.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 4% เป็นผลมำจำกอัตรำกำรเชำ่พืน้ทีเ่ฉลีย่ในปีนี้

เพิม่ขึน้จำก 95% เป็น 97% อกีทัง้มกีำรปรับอตัรำคำ่เชำ่เฉลีย่เพิม่ขึน้ประมำณ 2%  

2. รำยไดจ้ำกพื้นทีส่ว่นกลำง เพิ่มขึน้ 12.6 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 4% โดยหลักเกดิจำกอัตรำกำรเช่ำพื้นที่

เฉลีย่ในปีนีเ้พิม่ขึน้จำก 84% เป็น 86%    

 

คา่ใชจ้า่ย  

ในไตรมาส 4 ปี 2560 กองทนุฯ มคีำ่ใชจ้่ำยรวมเทำ่กับ  57.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้  6.2 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 12% 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4 ปี 2559 โดยหลกัเป็นผลมำจำก 

1. ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 9.7 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 50% เนื่องจำกปี 2559 มี

ค่ำใชจ้่ำยกำรตลำดลดลงจำกกำรยกเลกิจัดกจิกรรมในช่วงเดือน ต.ค.- ธ.ค. จ ำนวน 3 งำน ไดแ้ก่งำน 

Halloween, งำน Countdown และงำนครสิตม์ำส&ปีใหม่ เพือ่ไวอ้ำลัยแดพ่ระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำ

ภมูพิลอดลุยเดช   

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรกองทุน ลดลง  3.0 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 37% ซึง่เป็นผลจำก

ดอกเบีย้จำ่ยทีล่ดลง  

 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3 ปี 2560 กองทนุมคีำ่ใชจ้่ำยรวม 50.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 6.9 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 14% ซึง่

เป็นผลมำจำกในไตรมำสนี้กองทุนมคีำ่ใชจ้่ำยกำรตลำดมำกกวำ่ในไตรมำสทีผ่่ำนมำจำกกำรจัดกจิกรรมในชว่งเดอืน

ธันวำคม อย่ำงไรก็ตำมคำ่ธรรมเนียมผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรัพยล์ดลงเนื่องจำกคำ่คอมมชิชัน่ในกำรจัดหำผูเ้ชำ่ทีล่ดลง 

ซึง่เป็นผลจำกสญัญำเชำ่ทีค่รบก ำหนดอำยใุนไตรมำสนีน้อ้ยกวำ่ไตรมำสทีผ่ำ่นมำ และ คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยใน

กำรบรหิำรกองทนุลดลงจำกดอกเบีย้จ่ำยลดลง 

 

ผลการด าเนนิงานในปี 2560  กองทนุฯ มคีำ่ใชจ้่ำยรวมเทำ่กับ 203.4  ลดลง 3.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 2% เมือ่

เทยีบกบัปี 2559  เนือ่งจำกดอกเบีย้จำ่ยทีล่ดลงจำกยอดเงนิกูย้มืธนำคำรทีล่ดลง รวมทัง้คำ่คอมมชิชัน่ในกำรจัดหำผู ้

เชำ่ทีล่ดลงเนือ่งจำกสญัญำเชำ่ทีค่รบก ำหนดอำยใุนปีนีน้อ้ยกวำ่ปีทีก่อ่นหนำ้ 
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รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 4 ปี 2560 กองทนุฯ มรีำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ198.2 ลำ้นบำท ลดลง 8.1 ลำ้นบำทหรอืคดิเป็น 4% 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 4 ปี 2559 เป็นผลมำจำกรำยไดค้ำ่เชำ่ทีล่ดลงในขณะทีค่ำ่ใชจ้่ำยรวมเพิม่ขึน้ โดยในไตรมำส 4 

ปี 2560 กองทนุฯ ประกำศจำ่ยเงนิปันผล เทำ่กบั 178.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นเงนิปันผลเทำ่กับ 0.337 บำทตอ่หน่วย 

โดยลดลงจำก 0.351 บำทตอ่หน่วยในไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3 ปี 2560  กองทนุฯ มรีำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธลิดลง  8.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 4% ซึง่เป็น

ผลจำกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรัพยเ์พิม่ขึน้จำกคำ่ใชจ้ำ่ยกำรตลำดในกำรจัดกจิกรรมทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสทีผ่ำ่นมำ 

ปี 2560 กองทนุฯ มรีำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ823.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 43.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 6% เมือ่เทยีบ

กับปี 2559 เนื่องจำกรำยไดค้ำ่เชำ่ทีเ่พิม่ขึน้ในขณะทีค่ำ่ใชจ้่ำยรวมลดลง โดยกองทนุมกี ำไรทีส่ำมำรถน ำมำปันสว่น

แบ่งก ำไรได ้เพิม่ขึน้ 2% เมือ่เทยีบกับปีก่อนหนำ้ โดยกองทุนฯ ประกำศจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 

2560 รวม 742.5 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 93.49% ของก ำไรทีส่ำมำรถน ำมำปันสว่นแบง่ก ำไร หรอืคดิเป็นเงนิปันผล

เทำ่กบั 1.402 บำทตอ่หน่วย ซึง่เพิม่ขึน้จำก 1.330 บำทตอ่หน่วยของปีกอ่นหนำ้ 

 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุ 

ในไตรมาส 4 ปี 2560 มกีำรประเมนิมูลคำ่ทรัพยส์นิจำกผูป้ระเมนิอสิระโดยปรับมูลคำ่เงนิลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย์

ลดลง  40.0 ลำ้นบำท เนื่องจำกมกีำรปรับสมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมูลค่ำเงนิลงทุนใหส้อดคลอ้งกับธุรกจิใน

ปัจจุบันและมกีำรลงทุนเพิม่เตมิในกำรปรับปรุงอุปกรณ์และพื้นทีเ่ชำ่ 1.0 ลำ้นบำท ดังนัน้ กองทุนฯ จงึรับรูข้ำดทุน

สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุ เทำ่กบั 41.0 ลำ้นบำท 

ปี 2560  มกีำรประเมนิมูลค่ำทรัพยส์นิลดลง 26.0 ลำ้นบำทจำกกำรปรับมูลค่ำเงนิลงทนุในอสังหำรมิทรัพยโ์ดยผู ้

ประเมนิรำคำอสิระ  และมกีำรลงทนุเพิม่เตมิในกำรปรับปรุงอปุกรณ์และพืน้ทีเ่ชำ่ 3.7 ลำ้นบำท ดังนัน้กองทนุฯ จงึรับรู ้

ขำดทนุสทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จำกกำรวัดมลูคำ่เงนิลงทนุเทำ่กับ 29.7 ลำ้นบำท 

 

ความสามารถในการท าก าไร 

ในไตรมาส 4 ปี 2560 อัตรำสว่นรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธติ่อรำยไดร้วมเท่ำกับ 78% และอัตรำสว่นเงนิปันสว่น

แบง่ก ำไรตอ่รำยไดร้วมเทำ่กบั 70%  ซึง่ลดลงเล็กนอ้ยจำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นหนำ้ เนื่องจำกผลประกอบกำร

โดยรวมทีป่รับตวัลงเล็กนอ้ย  

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3 ปี 2560  อัตรำสว่นรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธติ่อรำยไดร้วม และอัตรำสว่นเงนิปันสว่นแบ่ง

ก ำไรตอ่รำยไดร้วม ลดลงเล็กนอ้ยเชน่กนั เนือ่งจำกผลประกอบกำรทีป่รับตวัลดลงเล็กนอ้ย 

ส าหรบัภาพรวมปี 2560   อตัรำสว่นรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธติอ่รำยไดร้วมและอัตรำสว่นเงนิปันสว่นแบง่ก ำไรตอ่

รำยไดร้วม ปรับตวัเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกบัปี 2559 เป็น 80% และ 72% ตำมล ำดับ เนือ่งจำกผลประกอบกำร

โดยรวมทีป่รับตัวดขี ึน้
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

หนว่ย :  ลา้นบาท

ณ  31 ธ.ค. 60 ณ  31 ธ.ค. 59

เงนิลงทนุในอสังหารมิทรัพย์ 6,965.0                         6,991.0                         

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝากธนาคาร 324.7                            410.5                            

สนิทรัพยอ์ืน่ 53.0                             58.5                             

รวมสนิทรพัย์ 7,342.7                       7,460.0                       

เงนิมดัจ ารับจากลูกคา้ 344.0                            343.3                            

เงนิกูย้มื 100.0                            270.0                            

หนี้สนิอืน่ 83.3                             75.6                             

รวมหนีส้นิ 527.3                          688.8                          

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,815.4                       6,771.2                       

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 5,633.2                         5,633.2                         

ก าไรสะสม 1,182.3                         1,138.0                         

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หน่วยลงทนุ 12.8698                      12.7862                      
 

 
 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 กองทนุมสีนิทรัพยร์วม 7,342.7 ลำ้นบำท ซึง่สนิทรัพยห์ลักของกองทุนฯ ประกอบดว้ย

เงนิลงทุนในอสังหำรมิทรัพย ์6,965.0 ลำ้นบำท เงนิลงทุนในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำรรวม 324.7 ลำ้นบำท 

โดยมีหนี้สนิรวม 527.3 ลำ้นบำท ซึง่หนี้สนิสว่นใหญ่อยู่ในรูปของเงนิมัดจ ำรับจำกลูกคำ้และเงนิกูย้ืมจำกธนำคำร 

ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2560 กองทนุฯ มหีนี้สนิรวมลดลงจำก 688.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2559  ซึง่เป็นผลจำกในปี 2560 กอง

ทนุฯ ไดช้ ำระคนืเงนิกูย้มืรวม 170 ลำ้นบำท  

ดังนั้น กองทุนฯ มีสนิทรัพย์สุทธิ เท่ำกับ 6,815.4 ลำ้นบำท หรือคดิเป็นสนิทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.8698 บำท 

เพิม่ขึน้จำก 12.7862 บำทตอ่หน่วย ณ สิน้ปี 2559 

 

 

 


