
 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 ปี 2563 1 

 

ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อ.ี รเีทล                

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 ปี 2563      12 พฤศจกิำยน 2563

     

สรปุผลการด าเนนิงาน ไตรมาส 3 ปี 2563 (1 กรกฏาคม - 30 กนัยายน 2563) 

• รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2563 เทำ่กับ 327.55 ลำ้นบำท  

• ก าไรจากการลงทนุสทุธ ิส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2563 เทำ่กบั 132.13 ลำ้นบำท 

• มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 เท่ำกับ 8,359.95 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 9.5640 บำท

ตอ่หน่วย 

หมายเหตุ ตัวเลขรวมภำยในเอกสำรอำจไม่เท่ำกับผลรวมภำยในตำรำงเนื่องจำกกำรปัดเศษตัวเลข  

ในช่วงไตรมำส 3 ปี 2563 มผีูเ้ช่ำหมดสัญญำประมำณ 11,184 ตำรำงเมตร มอีัตรำกำรต่อสัญญำ ประมำณ 10,008 

ตำรำงเมตร หรอืคดิเป็นอัตรำกำรตอ่สญัญำเชำ่ 89.5%  

อตัราการเชา่และคา่เชา่ 

  ไตรมำส 3 ปี 63 ไตรมำส 2 ปี 63 

โครงกำร 
พืน้ทีเ่ชำ่สทุธ ิ

(ตร.ม.) 
อัตรำกำรเชำ่ 

(%) 
คำ่เชำ่และบรกิำร
(บำท/ตรม.)(1) 

อัตรำกำรเชำ่ 
(%) 

คำ่เชำ่และบรกิำร                
(บำท/ตรม.)(1) 

ครสิตัล ดไีซน์ เซ็นเตอร ์(CDC) 36,021 88.0% 558 89.3% 166 

เดอะ ครสิตัล เอกมัย-รำมอนิทรำ (TC) 30,778 94.7% 526 96.0% 212 

เดอะ ครสิตัล เอสบ ีรำชพฤกษ์ (TCR) 24,426 96.4% 495 95.6% 163 

อมอรนิี่ รำมอนิทรำ (AMR) 5,092 88.7% 291 85.2% 202 

แอมพำรค์ จุฬำ (IMP) 6,601 83.9% 468 90.6% 124 

เพลนินำรี ่มอลล ์วัชรพล (PLN) 11,353 83.3% 337 83.4% 239 

สัมมำกรเพลส รำมค ำแหง (เวสต)์ (SRM) 10,340 91.1% 432 88.8% 262 

สัมมำกร เพลส รังสติ (SRS) 3,413 92.4% 501 94.2% 297 

สัมมำกร เพลส รำชพฤกษ์ (SRP) 4,585 80.4% 479 80.5% 328 

เดอะ ซนี ทำวน์ อนิ ทำวน์ (TS) 6,931 87.4% 583 86.7% 229 

รวม/เฉลีย่ 139,539 90.4% 497 91.0% 200 

(1) คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรำยเดอืน 

อัตรำกำรเช่ำเฉลีย่รวมในไตรมำส 3 ปี 2563 ลดลงเล็กนอ้ยจำก 91.0% ในไตรมำส 2 ปี 2563 เป็น 90.4% โครงกำร 

เดอะ ครสิตัล เอสบ ีรำชพฤกษ์ (TCR) อมอรน่ีิ รำมอนิทรำ (AMR) สัมมำกร เพลส รำมค ำแหง (SRM) และ เดอะซนี 

ทำวน ์อนิ ทำวน ์(TS) มอีัตรำกำรเชำ่พืน้ทีเ่พิม่เตมิในเกณฑด์ ีซึง่ผูเ้ชำ่ในกลุม่รำ้นอำหำรและเครือ่งดืม่ และกำรศกึษำมี

กำรเพิม่พืน้ทีเ่ชำ่ อยำ่งไรก็ดอีัตรำกำรเชำ่ของโครงกำรครสิตลั ดไีซน ์เซ็นเตอร ์(CDC) โครงกำร เดอะ ครสิตัล เอกมัย-

รำมอนิทรำ (TC) โครงกำรแอมพำรค์ จุฬำ (IMP) และสัมมำกรเพลส รังสติ (SRS) มกีำรปรับตัวลดลงในระดับหนึง่จำก

กำรสิน้สดุสญัญำของผูเ้ชำ่เป็นหลัก 

อัตรำคำ่เชำ่และคำ่บรกิำรเฉลีย่ในไตรมำส 3 ปี 2563 อยูท่ี ่497 บำทตอ่ตำรำงเมตรตอ่เดอืน ปรับเพิม่ขึน้จำกไตรมำส 2 

ปี 2563 ที ่200 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน ซึง่อัตรำคำ่เชำ่และค่ำบรกิำรเฉลีย่ในไตรมำสน้ียังต ่ำกว่ำอัตรำค่ำเชำ่และ

คำ่บรกิำรเฉลีย่ตำมสญัญำที ่539 บำทตอ่ตำรำงเมตรตอ่เดอืน  
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ผลการด าเนนิงาน 

(หนว่ย: ลา้นบาท) ไตรมาส 3 ปี 63 ไตรมาส 2 ปี 63 QoQ (%) 

รายได ้    

รำยไดค้ำ่เชำ่ 119.28 52.60 126.8% 

รำยไดค้ำ่บรกิำรและสำธำรณูปโภค 190.86 99.65 91.5% 

ดอกเบีย้รับ 0.09 0.16 (41.3%) 

รำยไดอ้ืน่ 17.32 17.95 (3.5%) 

รายไดร้วม 327.55 170.35 92.3% 

คา่ใชจ้า่ย    

ตน้ทนุกำรเชำ่และบรกิำร 109.75 85.87 27.8% 

คำ่ธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทรัสตแ์ละ
อสงัหำรมิทรัพย ์

41.51 26.13 58.9% 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 5.15 5.07 1.6% 

คำ่ใชจ่้ำยรอกำรตัดบัญชตัีดจ ำหน่ำย 5.28 5.23 1.0% 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 33.72 33.48 0.7% 

คา่ใชจ้า่ยรวม 195.42 155.78 25.4% 

ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ 132.13 14.57 806.8% 

รำยกำรขำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุ (17.38) (5.82) 198.6% 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 114.75 8.76 1,209.9% 

 

รายไดร้วม 

รำยไดร้วมส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3 ปี 2563 เท่ำกับ 327.55 ลำ้นบำท ซึง่มำจำกองคป์ระกอบ

หลักคอื รำยไดค้่ำเช่ำ 119.28 ลำ้นบำท รำยไดค้่ำบรกิำรและสำธำรณูปโภค 190.86 ลำ้นบำท ทัง้นี้หำกปรับ

รำยกำรบันทกึงบกำรเงนิใหเ้ป็นลักษณะกำรเช่ำและบรกิำรทั่วไป รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำรคดิเป็นสัดส่วน 68.34% 

ของรำยไดร้วม ในขณะทีร่ำยไดค้่ำสำธำรณูปโภคคดิเป็นสัดส่วน 21.79% ของรำยไดร้วม  

 

คา่ใชจ้่ายรวม 

ค่ำใชจ่้ำยรวมส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3 ปี 2563 เท่ำกับ 195.42 ลำ้นบำท ซึง่มำจำกองคป์ระกอบ

หลักคอื ตน้ทุนกำรเช่ำและบรกิำร 109.75 ลำ้นบำท ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรกองทรัสตแ์ละ

อสังหำรมิทรัพย ์41.51 ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงนิ 33.72 ลำ้นบำท ทัง้น้ีตน้ทุนทำงกำรเงนิ 33.72 ลำ้นบำท

นัน้จ ำแนกเป็นค่ำใชจ่้ำยดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 27.39 ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงนิ

จำกหน้ีสนิตำมสัญญำเช่ำ 6.33 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรบันทกึตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เรื่อง

สัญญำเช่ำ  

 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 

กองทรัสตม์กี ำไรจำกกำรลงทุนสุทธปิระจ ำไตรมำส 3 ปี 2563 เท่ำกับ 132.13 ลำ้นบำท เมือ่รวมกับรำยกำรขำดทุน

สุทธจิำกเงนิลงทุนที่ 17.38 ลำ้นบำท ซึง่สำเหตุหลักเกดิจำกหน้ีสนิตำมสัญญำเช่ำ 8.94 ลำ้นบำท รำยไดค้ำ้งรับ

ภำยใตส้ัญญำด ำเนนิงำน 5.71 ลำ้นบำท และ รำยจ่ำยฝ่ำยทุน 2.67 ลำ้นบำท สง่ผลใหม้กีำรเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ทุธิ

จำกกำรด ำเนนิงำน 114.75 ลำ้นบำท 

 

 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 ปี 2563 3 

 

ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อ.ี รเีทล                

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 ปี 2563      12 พฤศจกิำยน 2563

     

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 30 กันยำยน 63 30 มถินุำยน 63 

สนิทรพัย ์   

เงนิลงทนุในสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรัพยต์ำมมูลคำ่ยตุธิรรม 11,353.19 11,368.63 

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ 515.93 337.04 

ลกูหนี้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 227.33 186.38 

สนิทรัพยอ์ืน่ 164.51 179.67 

รวมสนิทรพัย ์ 12,260.96 12,111.72 

หนีส้นิ   

เจำ้หนี้กำรคำ้ 34.93 43.32 

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยและรำยไดค้่ำเชำ่และคำ่บรกิำรรับล่วงหนำ้ 136.39 112.41 

เงนิมัดจ ำคำ่เชำ่และบรกิำร 396.51 395.59 

เงนิกูย้มืระยำว 2,760.32 2,759.75 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 539.93 545.62 

หนี้สนิอืน่ 32.92 9.83 

รวมหนีส้นิ 3,901.01 3,866.52 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 8,359.95 8,245.20 

ทนุทีไ่ดร้ับจำกผูถ้อืหน่วยทรัสต ์ 8,758.13 8,758.13 

สว่นต ่ำกวำ่มลูคำ่หน่วยทรัสต ์ (317.47) (317.47) 

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม (80.72) (195.47) 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 8,359.95 8,245.20 

สนิทรพัยสุ์ทธติอ่หนว่ยลงทุน (บาท) 9.5640 9.4327 

ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 สนิทรัพยร์วมของกองทรัสตม์มีลูคำ่เทำ่กบั 12,260.96 ลำ้นบำท เป็นเงนิลงทนุในสทิธกิำร

เชำ่อสงัหำรมิทรัพยต์ำมมลูคำ่ยตุธิรรมเทำ่กบั 11,353.19 ลำ้นบำท หน้ีสนิรวมเทำ่กบั 3,901.01 ลำ้นบำท ซึง่มี

องคป์ระกอบหลักคอืเงนิกูย้มืระยะยำว 2,760.32 ลำ้นบำท (ยอดเงนิกูต้ำมสญัญำเงนิกู ้2,764.00 ลำ้นบำท) เงนิมัดจ ำ

คำ่เชำ่และบรกิำร 396.51 ลำ้นบำท เน่ืองกำรกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่ 16 เรื่องสัญญำเชำ่ 

มำใชเ้ป็นปีแรก ท ำใหก้องทรัสตม์กีำรบันทกึหน้ีสนิตำมสัญญำเชำ่ 539.93 ลำ้นบำทในไตรมำส 3 ปี 2563 

สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 เทำ่กับ 8,359.95 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 9.5640 บำทตอ่หน่วย 


