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สรปุผลการด าเนนิงาน ไตรมาส 1 ปี 2563 (1 มกราคม - 31 มนีาคม 2563) 

 รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 เทำ่กบั 350.77 ลำ้นบำท  

 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 เทำ่กบั 148.59 ลำ้นบำท 

 มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันที ่31 มนีำคม 2563 เท่ำกับ 8,376.29 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 9.5827 บำทต่อ

หน่วย 

หมายเหตุ ตัวเลขรวมภำยในเอกสำรอำจไม่เท่ำกับผลรวมภำยในตำรำงเนื่องจำกกำรปัดเศษตัวเลข  

กำรเริม่ตน้ไตรมำส 1 ปี 2563 ของทรัสตเ์พือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเชำ่อสังหำรมิทรัพยบ์ัวหลวง เค.อ.ี รเีทล (“BKER”) 

เป็นไปดว้ยพัฒนำกำรเชงิบวกในดำ้นกำรใหเ้ชำ่พืน้ที ่โดยอัตรำกำรต่ออำยุสัญญำเชำ่และจ ำนวนผูเ้ขำ้มำใชบ้รกิำรนัน้

เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้ในขณะเดยีวกันมผีูเ้ชำ่รำยใหม่หลำยรำยที่มแีบรนด์ซึง่เป็นที่รูจั้กกันอย่ำงแพร่หลำย

แสดงควำมจ ำนงที่จะเขำ้มำเช่ำพื้นที่ศูนยก์ำรคำ้ของเรำ อย่ำงไรก็ดีเหตุกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโค

โรน่ำ (COVID-19) ส่งผลใหศู้นยก์ำรคำ้ของ BKER นัน้ตอ้งปิดใหบ้รกิำรพื้นที่บำงส่วนเป็นกำรชั่วครำว เป็นเวลำ 10 

วันในไตรมำส 1 ปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 22-31 มนีำคม 2563 โดยกำรปิดใหบ้รกิำรพื้นที่ดังกล่ำวเป็นไปตำมนโยบำย

ภำครัฐที่ตอ้งกำรจะลดกำรแพร่ระบำดของโรคตดิต่อนี้ลง ทัง้นี้ซุปเปอร์มำเก็ต รำ้นขำยยำ รำ้นขำยสนิคำ้เบ็ดเตล็ดที่

จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชวีติ ธนำคำร รำ้นอำหำรเฉพำะจ ำหน่ำยเพื่อน ำไปบรโิภคที่อืน่ (take home และ delivery) นัน้

ยังคงเปิดด ำเนินกำรตำมปกติ 

อตัราการเชา่และคา่เชา่ 

  ไตรมำส 1 ปี 63 ม.ค.-ก.พ. 63(1) ธ.ค. 62(2) 

โครงกำร 

พืน้ทีเ่ชำ่
สทุธ ิ

(ตร.ม.) 

อัตรำกำรเชำ่ 
(%) 

คำ่เชำ่และ
บรกิำร
(บำท/
ตรม.)(3) 

อัตรำกำร
เชำ่ (%) 

คำ่เชำ่และ
บรกิำร                
(บำท/
ตรม.)(3) 

อัตรำกำร
เชำ่ (%) 

คำ่เชำ่และ
บรกิำร                
(บำท/
ตรม.)(3) 

ครสิตัล ดไีซน ์เซ็นเตอร ์(CDC) 36,021 91.4% 565 91.2% 613 90.6% 613 

เดอะ ครสิตัล เอกมัย-รำมอนิทรำ (TC) 30,778 98.2% 572 98.9% 628 99.3% 649 

เดอะ ครสิตัล เอสบ ีรำชพฤกษ์ (TCR) 24,426 95.5% 491 94.8% 536 93.7% 566(4) 

อมอรนิี ่รำมอนิทรำ (AMR) 5,092 90.4% 358 93.0% 364 96.3% 383 

แอมพำรค์ จุฬำ (IMP) 6,601 95.5% 556 95.2% 610 94.3% 601 

เพลนินำรี ่มอลล ์วัชรพล (PLN) 11,353 85.1% 368 85.5% 377 85.5% 366 

สัมมำกรเพลส รำมค ำแหง (เวสต)์ 
(SRM) 

10,340 90.6% 436 90.8% 451 92.1% 446 

สัมมำกร เพลส รังสติ (SRS) 3,413 96.1% 501 96.4% 523 92.5% 543 

สัมมำกร เพลส รำชพฤกษ์ (SRP) 4,585 79.0% 501 79.1% 516 79.3% 517 

เดอะ ซนี ทำวน ์อนิ ทำวน์ (TS) 6,931 89.1% 588 89.2% 625 87.3% 646 

รวม/เฉลีย่ 139,539 92.8% 519 92.9% 561 92.7% 570 

(1) ตวัเลข 1 มกรำคม ถงึ 29 กมุภำพนัธ ์2563 เป็นตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนนิงำนกอ่นกำรปิดใหบ้รกิำรศนูยก์ำรคำ้บำงสว่นระหวำ่งวนัที ่22-31 ม.ีค. 63 จำก COVID-19 

(2) ตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนนิงำนจำกวนัเขำ้ลงทนุในโครงกำรตำ่งๆ ระหวำ่งวนัที ่2, 3 และ 4 ธนัวำคม 2562 ถงึ 31 ธนัวำคม 2562 

(3) คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรำยเดอืน 

(4) ตวัเลขแกไ้ข 

อัตรำกำรเชำ่เฉลีย่รวมในไตรมำส 1 ปี 2563 มกีำรพัฒนำขึน้เล็กนอ้ยจำก 92.7% ในเดอืนธันวำคม 2562 เป็น 92.8% 

โครงกำรครสิตัล ดไีซน์ เซ็นเตอร ์(CDC) เดอะ ครสิตัล เอสบ ีรำชพฤกษ์ (TCR) สัมมำกร เพลส รังสติ (SRS) และเดอะ 

ซนี ทำวน์ อนิ ทำวน์ (TS) มอีัตรำกำรเชำ่พืน้ทีเ่พิม่เตมิในระดับทีด่ ีซ ึง่ผูเ้ชำ่ในกลุ่มรำ้นอำหำรและเครือ่งดืม่ และอปุกรณ์

ตกแต่งบำ้นมกีำรเพิม่พื้นทีเ่ช่ำอย่ำงมนัียส ำคัญ อย่ำงไรก็ดอีัตรำกำรเช่ำของโครงกำรอมอรนิี่ รำมอนิทรำ (AMR) และ 

สมัมำกรเพลส รำมค ำแหง (เวสต)์ (SRM) มกีำรปรับตัวลดลงในระดับหนึง่จำกกำรสิน้สดุสญัญำของผูเ้ชำ่ 
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เนื่องจำกกำรทีศู่นยก์ำรคำ้ของเรำตอ้งปิดกำรใหบ้รกิำรพืน้ทีใ่นบำงส่วนระหว่ำงวันที ่22-31 มนีำคม 2563 ตำมนโยบำย

กำรลดกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 มำตรกำรกำรยกเวน้ค่ำเชำ่รวมถงึกำรใหส้่วนลดค่ำเชำ่เพือ่ชว่ยเหลอืผูเ้ชำ่

ต่ำงๆ นัน้เป็นสิง่ทีจ่ ำเป็น ทัง้นี้กำรพจิำรณำใหค้วำมชว่ยเหลอืในระดับต่ำงๆ จะค ำนงึถงึผลกระทบทีแ่ทจ้รงิต่อธุรกจิของ

ผูเ้ชำ่และผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรัสตเ์ป็นส ำคัญ โดยมำตรกำรกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืดังกล่ำวส่งผลใหค้่ำเชำ่และ

ค่ำบรกิำรเฉลีย่รวมในไตรมำส 1 ปี 2563 ลดลง 9.0% เป็น 519 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน จำก 570 บำทต่อตำรำง

เมตรต่อเดอืนในเดอืน ธันวำคม 2562 อย่ำงไรก็ตำมหำกพจิำรณำถงึค่ำเชำ่และค่ำบรกิำรเฉลีย่รวมระหว่ำงวันที ่1 

มกรำคม ถงึ 29 กุมภำพันธ ์2563 ซึง่เป็นชว่งกำรด ำเนนิงำนก่อนกำรปิดกำรใหบ้รกิำรศูนยก์ำรคำ้บำงส่วนจะพบว่ำค่ำ

เชำ่และค่ำบรกิำรเฉลีย่รวมนัน้อยู่ในระดับปกต ิ

งบก าไรขาดทนุ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) ไตรมำส 4 ปี 62(1) ไตรมำส 1 ปี 63 

รายได ้  
 

รำยไดค้ำ่เชำ่ 45.59 124.53 

รำยไดค้ำ่บรกิำรและสำธำรณูปโภค 62.46 203.43 

ดอกเบีย้รับ 0.62 0.44 

รำยไดอ้ืน่ 9.25 22.36 

รายไดร้วม 117.92 350.77 

คา่ใชจ้า่ย  
 

ตน้ทนุกำรเชำ่และบรกิำร 36.83 111.85 

คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรกองทนุและอสังหำรมิทรัพย ์ 16.05 43.15 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 0.82 8.46 

คำ่ใชจ้่ำยรอกำรตัดบัญชตัีดจ ำหน่ำย 1.49 5.23 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 8.43 33.49 

คา่ใชจ้า่ยรวม 63.62 202.18 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ 54.30 148.59 

ขำดทนุสทุธจิำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในสทิธกิำรเชำ่
อสังหำรมิทรัพยแ์ละหลักทรัพย ์

0.00 (354.67) 

การเพิม่ข ึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 54.30 (206.08) 

(1) ระหวำ่งวนัที ่26 พฤศจกิำยน ถงึ 31 ธนัวำคม 2562 

รายไดร้วม 

รำยไดร้วมส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำไตรมำส 1 ปี 2563 เท่ำกับ 350.77 ลำ้นบำท ซึง่มำจำกองคป์ระกอบหลักคอื 

รำยไดค้่ำเชำ่ 124.53 ลำ้นบำท รำยไดค้่ำบรกิำรและสำธำรณูปโภค 203.43 ลำ้นบำท ทัง้นี้หำกปรับรำยกำรบันทกึงบ

กำรเงนิใหเ้ป็นลักษณะกำรเชำ่และบรกิำรทั่วไป รำยไดค้่ำเชำ่และบรกิำรคดิเป็นสัดส่วน 66.9% ของรำยไดร้วม ในขณะ

ทีร่ำยไดค้่ำสำธำรณูปโภคคดิเป็นสัดส่วน 21.1% ของรำยไดร้วม  

 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ค่ำใชจ่้ำยรวมส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำไตรมำส 1 ปี 2563 เท่ำกับ 202.18 ลำ้นบำท ซึง่มำจำกองคป์ระกอบหลัก

คอื ตน้ทุนกำรเชำ่และบรกิำร 111.85 ลำ้นบำท ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรกองทุนและอสังหำรมิทรัพย ์

43.15 ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงนิ 33.49 ลำ้นบำท ทัง้นี้ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 33.49 ลำ้นบำทนัน้จ ำแนกเป็น

ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 27.08 ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงนิจำกหนี้สนิตำม

สัญญำเชำ่ 6.41 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรบันทกึตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่งสัญญำเชำ่  
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รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

กองทรัสตม์รีำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธปิระจ ำไตรมำส 1 ปี 2563 เทำ่กบั 148.59 ลำ้นบำท เมือ่รวมกบัรำยกำรขำดทุนสทุธิ

จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยตุธิรรมของเงนิลงทุนในสทิธกิำรเชำ่อสังหำรมิทรัพยแ์ละหลักทรัพยท์ี ่354.67 ลำ้นบำท ซึง่

เกดิจำกกำรประเมนิมลูคำ่ของทรัพยส์นิเป็นหลัก สง่ผลใหส้นิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนลดลง 206.08 ลำ้นบำท 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 31 ธันวำคม 62 31 มนีำคม 63 

สนิทรพัย ์  
 

เงนิลงทนุในสทิธกิำรเชำ่อสังหำรมิทรัพยต์ำมมลูค่ำยตุธิรรม 11,171.14 11,368.63 

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ 778.35 455.26 

ลกูหนีจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 53.85 267.65 

สนิทรัพยอ์ืน่ 185.94 166.68 

รวมสนิทรพัย ์ 12,189.29 12,258.22 

หนีส้นิ  
 

เจำ้หนีก้ำรคำ้ 11.79 38.81 

คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยและรำยไดค้ำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรับล่วงหนำ้ 430.50 133.58 

เงนิมัดจ ำคำ่เชำ่และบรกิำร 351.74 388.69 

เงนิกูย้มืระยำว 2,758.64 2,759.20 

หนีส้นิตำมสัญญำเชำ่ 0 549.65 

หนีส้นิอืน่ 1.79 11.99 

รวมหนีส้นิ 3,554.47 3,881.92 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 8,634.82 8,376.29 

ทนุทีไ่ดร้ับจำกผูถ้อืหน่วยทรัสต ์ 8,897.99 8,897.99 

สว่นต ่ำกวำ่มลูคำ่หน่วยทรัสต ์ (317.47) (317.47) 

ก ำไรสะสม 54.30 (204.23) 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 8,634.82 8,376.29 

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หนว่ย (บาท) 9.8785 9.5827 

 

ณ วันที ่ 31 มนีำคม 2563 สนิทรัพยร์วมของกองทรัสตม์มีลูคำ่เทำ่กบั 12,258.22 ลำ้นบำท โดยเงนิลงทนุในสทิธกิำรเชำ่

อสงัหำรมิทรัพยต์ำมมลูคำ่ยตุธิรรมเพิม่ขึน้จำก 11,171.14 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 เป็น 11,368.63 ลำ้นบำท 

ณ วันที ่ 31 มนีำคม 2563 เนือ่งจำกกำรบนัทกึสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชม้ลูคำ่ 550.27 ลำ้นบำท ณ วันที ่ 1 มกรำคม 2563  

จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่ 16 เรือ่งสัญญำเชำ่มำใชเ้ป็นปีแรก และกำรรับรูข้ำดทนุสทุธทิีจ่ำก

กำรประเมนิรำคำระหวำ่งงวด 350.04 ลำ้นบำท  

หนีส้นิรวมเทำ่กบั 3,881.92 ลำ้นบำท ซึง่มอีงคป์ระกอบหลักคอืเงนิกูย้มืระยะยำว 2,759.20 ลำ้นบำท (ยอดเงนิกูต้ำม

สญัญำเงนิกู ้2,764.00 ลำ้นบำท) เงนิมดัจ ำคำ่เชำ่และบรกิำร 388.69 ลำ้นบำท เนือ่งกำรกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่งสัญญำเชำ่มำใชเ้ป็นปีแรก ท ำใหก้องทรัสตม์กีำรบันทกึหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ 549.65 ลำ้นบำท

ในไตรมำส 1 ปี 2563 

สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วันที ่31 มนีำคม 2563 เทำ่กบั 8,376.29 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 9.5827 บำทตอ่หน่วย 


