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ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 
 
 

ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่2 % ไตรมาสที ่1 %

ปี 2561 ปี 2560 เปลีย่นแปลง ปี 2561 เปลีย่นแปลง

(YoY) (QoQ)

รายไดค้า่เชา่ 250.5 256.1 (2) 246.9 1

ดอกเบีย้รับและรายไดอ้ืน่ 2.2 1.9 15 1.8 25

รวมรายได้ 252.8 258.0 (2) 248.7 2

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ 22.3 21.8 2 17.1 31

คา่ธรรมเนยีมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพย์ 21.5 20.9 3 22.2 (3)

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ 5.1 6.5 (21) 5.2 (1)

รวมคา่ใชจ้า่ย 48.9 49.2 (1) 44.5 10

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 203.8 208.7 (2) 204.1 (0)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากการวัดมลูคา่เงนิลงทนุ (22.2) 5.2 (528) (33.3) (33)

การเพิม่ข ึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 181.6 213.9 (15) 170.8 6

ก าไรทีส่ามารถน ามาปันสว่นแบง่ก าไร * 181.6            208.7               (13) 170.8            6

เงนิปันสว่นแบง่ก าไร 183.8            188.0               (2) 183.8            0

เงนิปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาท) 0.347            0.355               (2) 0.347            0

อตัราสว่นรายไดจ้ากการลงทุนสทุธติอ่รายไดร้วม 81% 81% (0) 82% (1)

อตัราสว่นเงนิปันสว่นแบง่ก าไรตอ่รายไดร้วม 73% 73% (0) 74% (1)

หนว่ย : ลา้นบาท

 
 
 
 

 

*ก ำไรทีส่ำมำรถน ำมำปันสว่นแบง่ก ำไร  ค ำนวณจำกกำรเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน ซึง่ไมร่วมก ำไร

สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จำกกำรวดัคำ่เงนิลงทนุ 
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รายได ้

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 2 ปี 2561 กองทุนฯ มรีำยไดร้วมเท่ำกับ 252.8 ลำ้นบำท  ลดลง 5.2 ลำ้นบำท             

หรอืคดิเป็น 2% จำกไตรมำส 2 ปี 2560 โดยหลกัเกดิจำก 

1. รำยไดจ้ำกพื้นที่เช่ำลดลง 2.9 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 2% ซึง่เป็นผลมำจำกอัตรำกำรเช่ำพื้นที่เฉลี่ย         

ในไตรมำสนี้ลดลง จำก 97% เป็น 95% และส ำหรับอัตรำคำ่เชำ่เฉลีย่อยู่ในระดับใกลเ้คยีงกับอัตรำคำ่เชำ่

เฉลีย่ในไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นหนำ้ 

2. รำยไดจ้ำกพืน้ทีส่ว่นกลำงลดลง 2.4 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 3% ซึง่เป็นผลมำจำกอัตรำกำรเชำ่พื้นทีเ่ฉลีย่         

ในไตรมำสนีล้ดลงจำก 87% เป็น 85% 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2561 กองทุนฯ มรีำยไดร้วมเพิ่มขึน้  4.1 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 2%  โดยสำเหตุหลัก           

มำจำกรำยไดค้ำ่เชำ่และบรกิำร เพิม่ขึน้ 3.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 1.4% เนือ่งจำกอตัรำคำ่เชำ่พืน้ทีเ่ฉลีย่เพิม่ขึน้ 

 

คา่ใชจ้า่ย  

ในไตรมาส 2 ปี 2561 กองทนุฯ มคีำ่ใชจ้่ำยรวมเท่ำกับ  48.9 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ย 0.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 

1% เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 2 ปี 2560  โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

1. คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรัพย ์เพิม่ขึน้ 0.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 2%  ซึง่เป็นผลมำจำกมกีำรจัด

กจิกรรมกำรตลำดเพิม่ขึน้ อยำ่งไรก็ตำมในไตรมำสนี้กองทนุมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซอ่มแซมบ ำรุงรักษำพืน้ทีเ่ชำ่ 

และคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประกนัภัยลดลง 

2. คำ่ธรรมเนยีมบรหิำรอสงัหำรมิทรัพย ์เพิม่ขึน้ 0.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 3% ซึง่เป็นผลมำจำกคำ่คอมมชิชัน่

กำรจัดหำผูเ้ชำ่เพิม่ขึน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยกำรบริหำรกองทุนลดลง 1.4 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 21% ซึง่เป็นผลมำจำก

ดอกเบีย้จำ่ยทีล่ดลง 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1 ปี 2561 กองทนุมคีำ่ใชจ้่ำยรวม เพิม่ขึน้ 4.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 10% ซึง่สำเหตหุลักเป็น

ผลมำจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรอสังหำรมิทรัพย ์เนื่องจำกมคี่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกจิกรรมกำรตลำด และค่ำใชจ้่ำย         

ในกำรซอ่มแซมบ ำรุงรักษำพืน้ทีเ่ชำ่เพิม่ขึน้ 

 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ในไตรมาส 2 ปี 2561 กองทนุฯ มรีำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ203.8 ลำ้นบำท ลดลง 4.9 ลำ้นบำทหรอืคดิเป็น 2% 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2 ปี 2560 เป็นผลมำจำกรำยไดร้วมทีล่ดลงมำกกว่ำ ค่ำใชจ้่ำยรวมทีล่ดลง โดยในไตรมำส 2    

ปี 2561 กองทนุฯ ประกำศจำ่ยเงนิปันผล เทำ่กบั 183.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นเงนิปันผลเทำ่กับ 0.347 บำทตอ่หน่วย 

ซึง่ลดลงจำก 0.355 บำทตอ่หน่วยในไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น 

เมื่อเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2561  กองทุนฯ มีรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิอยู่ในระดับเดยีวกันกับไตรมำสก่อนหนำ้          

จงึประกำศจำ่ยเงนิปันผลในอตัรำเทำ่กบัไตรมำสกอ่นหนำ้ 
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ก าไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุ 

ในไตรมาส 2 ปี 2561 มกีำรประเมนิมูลคำ่ทรัพยส์นิจำกผูป้ระเมนิอสิระโดยปรับมูลคำ่เงนิลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย์

ลดลง  22.0 ลำ้นบำท เนื่องจำกมกีำรปรับสมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมูลค่ำเงนิลงทนุใหส้อดคลอ้งกับสภำวะกำร

ด ำเนนิธรุกจิในปัจจบุนั รวมทัง้มกีำรลงทนุเพิม่เตมิในกำรปรับปรุงอปุกรณ์และพืน้ทีเ่ชำ่ 0.2 ลำ้นบำท ดังนัน้ กองทนุฯ 

จงึรับรูข้ำดทนุสทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุ เทำ่กบั 22.2 ลำ้นบำท 

 

ความสามารถในการท าก าไร 

ในไตรมาส 2 ปี 2561 อัตรำสว่นรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธติ่อรำยไดร้วมเท่ำกับ 81% และอัตรำสว่นเงนิปันสว่น

แบง่ก ำไรตอ่รำยไดร้วมเทำ่กบั 73%  ซึง่อยูใ่นระดบัเดยีวกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และไตรมำสกอ่นหนำ้ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

 

หนว่ย :  ลา้นบาท

เงนิลงทนุในอสังหารมิทรัพย์ 6,910.0                       6,932.0                       

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝากธนาคาร 338.7                         340.9                         

สนิทรัพยอ์ืน่ 58.0                           47.2                           

รวมสนิทรพัย์ 7,306.6                         7,320.0                         

เงนิมัดจ ารับจากลกูคา้ 340.7                         337.6                         

เงนิกูย้มื 70.0                           85.0                           

หนี้สนิอืน่ 90.3                           89.7                           

รวมหนีส้นิ 501.0                            512.3                            

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,805.6                         6,807.8                         

ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 5,633.2                       5,633.2                       

ก าไรสะสม 1,172.5                       1,174.6                       

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หนว่ยลงทุน 12.8513                       12.8553                       

ณ  30 ม.ิย. 61 ณ  31 ม.ีค. 61

 
 
 
 
ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2561 กองทนุมสีนิทรัพยร์วม 7,306.6 ลำ้นบำท ซึง่สนิทรัพยห์ลักของกองทนุฯ ประกอบดว้ย

เงนิลงทุนในอสังหำรมิทรัพย ์6,910.0 ลำ้นบำท และเงนิลงทุนในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำรรวม 338.7 ลำ้น

บำท โดยมหีนีส้นิรวม 501.0 ลำ้นบำท ซึง่หนีส้นิสว่นใหญอ่ยูใ่นรูปของเงนิมัดจ ำรับจำกลกูคำ้  

ดงันัน้ กองทนุฯ มสีนิทรัพยส์ทุธ ิเทำ่กบั 6,805.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสนิทรัพยส์ทุธติอ่หน่วย 12.8513 บำท ลดลง

จำก 12.8553 บำทตอ่หน่วย ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561 

 

 

 


