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สรปุผลการด าเนนิงาน ไตรมาส 2 ปี 2563 (1 เมษายน - 30 มถินุายน 2563) 

 รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 เทำ่กบั 170.35 ลำ้นบำท  

 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 เทำ่กบั 14.57 ลำ้นบำท 

 มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2563 เท่ำกับ 8,245.20 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 9.4327 บำท

ตอ่หน่วย 

หมายเหตุ ตัวเลขรวมภำยในเอกสำรอำจไม่เท่ำกับผลรวมภำยในตำรำงเนื่องจำกกำรปัดเศษตัวเลข  

ในชว่งไตรมำส 2 ปี 2563 กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ไดส้ง่ผลกระทบอยำ่งมนัียส ำคัญ

ตอ่รำยไดแ้ละผลกำรด ำเนนิงำนของศนูยก์ำรคำ้ของทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในสทิธกิำรเชำ่อสังหำรมิทรัพยบ์ัวหลวง เค.อ.ี 

รเีทล (BKER) อันเนื่องมำจำกมำตรกำรสั่งปิดศูนยก์ำรคำ้เป็นกำรชัว่ครำวของภำครัฐ ระหว่ำงวันที ่1 เมษำยน – 16 

พฤษภำคม 2563 โดยศูนยก์ำรคำ้สำมำรถเปิดใหบ้รกิำรพืน้ทีไ่ดเ้พยีงบำงสว่น ไดแ้ก ่ซปุเปอรม์ำเก็ต รำ้นขำยยำ รำ้น

ขำยสนิคำ้เบ็ดเตล็ดทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำรงชวีติ ธนำคำร รำ้นอำหำรเฉพำะจ ำหน่ำยเพือ่น ำไปบรโิภคทีอ่ ืน่ (take home 

และ delivery) เป็นตน้ จำกนัน้ระหว่ำงวันท ี17 พฤษภำคม – 15 มถิุนำยน 2563 ภำครัฐไดม้กีำรผ่อนคลำยนโยบำย

เฟส 1 – เฟส 4 ท ำใหศ้นูยก์ำรคำ้ทยอยกลับมำเปิดใหบ้รกิำรไดต้ำมปกต ิ 

ในชว่งเวลำดังกลำ่วกองทรัสตไ์ดด้ ำเนนิมำตรกำรตำ่งๆ เพือ่บรหิำรกระแสเงนิสดใหม้คีวำมเพยีงพอต่อกำรด ำเนนิธุรกจิ 

รวมถงึกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทุน โดยค ำนงึถงึกำรรักษำเสถยีรภำพของผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำว เช่น มำตรกำร

ยกเวน้คำ่เชำ่ใหแ้กร่ำ้นคำ้ทีไ่มส่ำมำรถเปิดด ำเนนิกำรไดจ้ำกมำตรกำรกำรปิดใหบ้รกิำรศูนยก์ำรคำ้ชัว่ครำว มำตรำกำร

ลดค่ำเชำ่เป็นรำยกรณีส ำหรับรำ้นคำ้ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรไดแ้ต่ไมส่ำมำรถใหบ้รกิำรไดเ้ต็มพืน้ทีเ่มือ่เทยีบกับสภำวะกำรณ์

ปกต ิ ในขณะทีไ่ดด้ ำเนนิกำรลดตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิกำรต่ำงๆ เพือ่บรรเทำผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อรำยได ้

อำท ิกำรประหยดัพลังงำน กำรปรับลดคำ่ใชจ้ำ่ยผูใ้หบ้รกิำร (Outsource) บำงสว่นใหเ้หมำะสมกับปรมิำณงำนทีล่ดลง 

เป็นตน้  

ผูจ้ัดกำรกองทรัสตเ์ชือ่มัน่วำ่ ภำยหลังจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 คลีค่ลำยกลุม่ลกูคำ้จะกลับเขำ้มำใชบ้รกิำรตำมปกต ิ

โดยจำกกำรทีก่องทรัสตส์ำมำรถรักษำอตัรำกำรเชำ่ไดใ้นระดับใกลเ้คยีงเดมิ แสดงใหเ้ห็นว่ำผูเ้ชำ่พืน้ทีย่ังคงเชือ่มั่นใน

กำรด ำเนนิธรุกจิ และในระยะยำวกองทรัสตส์ำมำรถทีจ่ะกลับมำปรับอตัรำคำ่เชำ่คำ่บรกิำรไดต้ำมเดมิ 

อตัราการเชา่และคา่เชา่ 

  ไตรมำส 2 ปี 63 ไตรมำส 1 ปี 63 

โครงกำร 
พืน้ทีเ่ชำ่สทุธ ิ

(ตร.ม.) 

อัตรำกำรเชำ่ 

(%) 

คำ่เชำ่และบรกิำร

(บำท/ตรม.)(1) 

อัตรำกำรเชำ่ 

(%) 

คำ่เชำ่และบรกิำร                

(บำท/ตรม.)(1) 

ครสิตัล ดไีซน ์เซ็นเตอร ์(CDC) 36,021 89.3% 166 91.4% 565 

เดอะ ครสิตัล เอกมัย-รำมอนิทรำ (TC) 30,778 96.0% 212 98.2% 572 

เดอะ ครสิตัล เอสบ ีรำชพฤกษ์ (TCR) 24,426 95.6% 163 95.5% 491 

อมอรนิี ่รำมอนิทรำ (AMR) 5,092 85.2% 202 90.4% 358 

แอมพำรค์ จุฬำ (IMP) 6,601 90.6% 124 95.5% 556 

เพลนินำรี ่มอลล ์วัชรพล (PLN) 11,353 83.4% 239 85.1% 368 

สัมมำกรเพลส รำมค ำแหง (เวสต)์ (SRM) 10,340 88.8% 262 90.6% 436 

สัมมำกร เพลส รังสติ (SRS) 3,413 94.2% 297 96.1% 501 

สัมมำกร เพลส รำชพฤกษ์ (SRP) 4,585 80.5% 328 79.0% 501 

เดอะ ซนี ทำวน ์อนิ ทำวน์ (TS) 6,931 86.7% 229 89.1% 588 

รวม/เฉลีย่ 139,539 91.0% 200 92.8% 519 

(1) คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรำยเดอืน 

อัตรำกำรเชำ่เฉลีย่รวมในไตรมำส 2 ปี 2563 ลดลงเล็กนอ้ยจำก 92.8% ในไตรมำส 1 ปี 2563 เป็น 91.0% โครงกำร 

เดอะ ครสิตัล เอสบ ีรำชพฤกษ์ (TCR) และสัมมำกร เพลส รำชพฤกษ์ (SRP) มอีัตรำกำรเชำ่พืน้ทีเ่พิม่เตมิในเกณฑด์ ี

ซึง่ผูเ้ชำ่ในกลุม่รำ้นอำหำรและเครือ่งดืม่ และกำรศกึษำมกีำรเพิม่พืน้ทีเ่ชำ่ อยำ่งไรก็ดอีตัรำกำรเชำ่ของโครงกำรครสิตัล 
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ดไีซน์ เซ็นเตอร ์(CDC) โครงกำรแอมพำรค์ จุฬำ (IMP) และสัมมำกรเพลส รำมค ำแหง (เวสต)์ (SRM) มกีำรปรับตัว

ลดลงในระดับหนึง่จำกกำรสิน้สดุสญัญำของผูเ้ชำ่ 

เนื่องจำกกำรทีศ่ ูนยก์ำรคำ้ของกองทรัสตต์อ้งปิดกำรใหบ้รกิำรพืน้ทีใ่นบำงส่วนระหว่ำงวันที ่1 เมษำยน - 16 

พฤษภำคม 2563 และมำตรำกำรจ ำกัดรูปแบบกำรใชป้ระโยชน์พืน้ที ่เฟส 1 – เฟส 4 ระหว่ำงวันที ่17 พฤษภำคม – 

15 มถิุนำยน 2563 ตำมนโยบำยกำรลดกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 มำตรกำรกำรยกเวน้ค่ำเชำ่รวมถงึกำรให ้

ส่วนลดค่ำเชำ่เพือ่ชว่ยเหลอืผูเ้ชำ่ต่ำงๆ นัน้เป็นสิง่ทีจ่ ำเป็น ทัง้นี้กำรพจิำรณำใหค้วำมชว่ยเหลอืในระดับต่ำงๆ จะ

ค ำนงึถงึผลกระทบทีแ่ทจ้รงิต่อธุรกจิของผูเ้ชำ่และผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรัสตเ์ป็นส ำคัญ โดยมำตรกำรกำรให ้

ควำมชว่ยเหลอืดังกล่ำวสง่ผลใหค้่ำเชำ่และค่ำบรกิำรเฉลีย่รวมในไตรมำส 2 ปี 2563 ลดลง 61.5% เป็น 200 บำท

ต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน จำก 519 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืนในไตรมำส 1 ปี 2563  

งบก าไรขาดทนุ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) ไตรมำส 1 ปี 63 ไตรมำส 2 ปี 63 

รายได ้  
 

รำยไดค้ำ่เชำ่ 124.53 52.60 

รำยไดค้ำ่บรกิำรและสำธำรณูปโภค 203.43 99.65 

ดอกเบีย้รับ 0.44 0.16 

รำยไดอ้ืน่ 22.36 17.95 

รายไดร้วม 350.77 170.35 

คา่ใชจ้า่ย  
 

ตน้ทนุกำรเชำ่และบรกิำร 111.85 85.87 

คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรกองทรัสตแ์ละอสังหำรมิทรัพย ์ 43.15 26.13 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 8.46 5.07 

คำ่ใชจ้่ำยรอกำรตัดบัญชตัีดจ ำหน่ำย 5.23 5.23 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 33.49 33.48 

คา่ใชจ้า่ยรวม 202.18 155.78 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ 148.59 14.57 

ขำดทนุสทุธจิำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในสทิธกิำรเชำ่
อสังหำรมิทรัพยแ์ละหลักทรัพย ์

(354.67) (5.82) 

การเพิม่ข ึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน (206.08) 8.76 

 

รายไดร้วม 

รำยไดร้วมส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำไตรมำส 2 ปี 2563 เท่ำกับ 170.35 ลำ้นบำท ซึง่มำจำกองคป์ระกอบ

หลักคอื รำยไดค้่ำเชำ่ 52.60 ลำ้นบำท รำยไดค้่ำบรกิำรและสำธำรณูปโภค 99.65 ลำ้นบำท ทัง้นี้หำกปรับรำยกำร

บันทกึงบกำรเงนิใหเ้ป็นลักษณะกำรเชำ่และบรกิำรทั่วไป รำยไดค้่ำเชำ่และบรกิำรคดิเป็นสัดส่วน 59.77% ของ

รำยไดร้วม ในขณะทีร่ำยไดค้่ำสำธำรณูปโภคคดิเป็นสัดส่วน 29.61% ของรำยไดร้วม  

 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ค่ำใชจ้่ำยรวมส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำไตรมำส 2 ปี 2563 เท่ำกับ 155.78 ลำ้นบำท ซึง่มำจำกองคป์ระกอบ

หลักคอื ตน้ทุนกำรเชำ่และบรกิำร 85.87 ลำ้นบำท ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรกองทรัสตแ์ละ

อสังหำรมิทรัพย ์26.13 ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงนิ 33.48 ลำ้นบำท ทัง้นี้ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 33.48 ลำ้นบำท

นัน้จ ำแนกเป็นค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 27.08 ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงนิ

จำกหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ 6.39 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรบันทกึตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่ง

สัญญำเชำ่  
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รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

กองทรัสตม์รีำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธปิระจ ำไตรมำส 2 ปี 2563 เท่ำกับ 14.57 ลำ้นบำท เมือ่รวมกับรำยกำรขำดทุน

สทุธจิำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในสทิธกิำรเชำ่อสังหำรมิทรัพยแ์ละหลักทรัพยท์ี ่5.82 ลำ้นบำท 

ซึง่สำเหตุหลักเกดิจำกรำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีเ่กดิขึน้ในไตรมำส 2 ปี 2563 จ ำนวน 5.91 ลำ้นบำท สง่ผลใหส้นิทรัพยส์ทุธิ

จำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ 8.76 ลำ้นบำท 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 31 มนีำคม 63 30 มถินุำยน 63 

สนิทรพัย ์  
 

เงนิลงทนุในสทิธกิำรเชำ่อสังหำรมิทรัพยต์ำมมลูค่ำยตุธิรรม 11,368.63 11,368.63 

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ 455.26 337.04 

ลกูหนีจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 267.65 186.38 

สนิทรัพยอ์ืน่ 166.68 179.67 

รวมสนิทรพัย ์ 12,258.22 12,111.72 

หนีส้นิ  
 

เจำ้หนีก้ำรคำ้ 38.81 43.32 

คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยและรำยไดค้ำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรับล่วงหนำ้ 133.58 112.41 

เงนิมัดจ ำคำ่เชำ่และบรกิำร 388.69 395.59 

เงนิกูย้มืระยำว 2,759.20 2,759.75 

หนีส้นิตำมสัญญำเชำ่ 549.65 545.62 

หนีส้นิอืน่ 11.99 9.83 

รวมหนีส้นิ 3,881.92 3,866.52 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 8,376.29 8,245.20 

ทนุทีไ่ดร้ับจำกผูถ้อืหน่วยทรัสต ์ 8,897.99 8,758.13 

สว่นต ่ำกวำ่มลูคำ่หน่วยทรัสต ์ (317.47) (317.47) 

ก ำไรสะสม (204.23) (195.47) 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 8,376.29 8,245.20 

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หนว่ย (บาท) 9.5827 9.4327 

ณ วันที ่30 มถินุำยน 2563 สนิทรัพยร์วมของกองทรัสตม์มีลูคำ่เทำ่กบั 12,111.72 ลำ้นบำท เป็นเงนิลงทนุในสทิธกิำร

เชำ่อสงัหำรมิทรัพยต์ำมมลูคำ่ยตุธิรรมเทำ่กบั 11,368.63 ลำ้นบำท หนีส้นิรวมเทำ่กบั 3,866.52 ลำ้นบำท ซึง่มี

องคป์ระกอบหลักคอืเงนิกูย้มืระยะยำว 2,759.75 ลำ้นบำท (ยอดเงนิกูต้ำมสญัญำเงนิกู ้2,764.00 ลำ้นบำท) เงนิมดัจ ำ

คำ่เชำ่และบรกิำร 395.59 ลำ้นบำท เนือ่งกำรกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่ 16 เรือ่งสัญญำเชำ่มำ

ใชเ้ป็นปีแรก ท ำใหก้องทรัสตม์กีำรบันทกึหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ 545.62 ลำ้นบำทในไตรมำส 2 ปี 2563 

สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วันที ่30 มถินุำยน 2563 เทำ่กบั 8,245.20 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 9.4327 บำทตอ่หน่วย 


