ข้อมูลสินทรัพย์ที่ลงทุน : โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน “BFTZ”
ประกอบด้วยอาคารจำนวน 63 หลัง
แบ่งออกเป็น 185 ยูนิต

ประเภทอาคาร

PROSPECT FACTSHEET
ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2564

หลัง

ติดต่อเรา
บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 7 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :
โทรสาร:
อีเมล :

102 ยูนิต

ตร.ม.

30 ยูนิต

อาคารโรงงานสำเร็จรูป

4.60%

10

หลัง

55%

97,889.00
ตร.ม.

121,227.00
ตร.ม.

51 ยูนิต

(โรงงาน)

9,884
ตร.ม

2

2.47%

70.45%

(คลังสินค้า)

151,506

อาคาร Build to suit

หลัง

สรุปภาพรวม ไตรมาสที่ 2/2564

61%

84,699.0
ตร.ม

เขตปลอดอากร

134,417.0
ตร.ม.

ตร.ม

ตร.ม

2 ยูนิต

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

อาคารโรงงาน

5,307

อาคาร Built-to-Suit

ภาพรวมผลการดำเนินงาน สำหรับผล
การดำเนินงานงวดสามเดือน สิ้นสุดวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ยังอยู่ในช่วง
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื ้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ทศ
ิ ทาง
การเช่าโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าได้
รับผลกระทบน้อย กองทรัสต์มอ
ี ต
ั ราการ
เช่าในไตรมาส 2/2564 อยู่ที่ 98.2%
เพิ่มขึ้นจาก 95.8% ในไตรมาสที่
1/2564 เป็นผลมาจากการต่อสัญญา
กับผู้เช่ารายเดิมและทำสัญญากับผู้เช่า
รายใหม่

39%

อาคาร Build to suit

อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก

คลังสินค้า

98.2%

215,067
ตร.ม.

หลัง

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายได้รวม

30 มิ.ย. 2564

จากไตรมาสที่ 1/2564

กำไรจากการดำเนินงาน
73.29 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น

2.63%

2.17%

จากไตรมาสที่ 1/2564

3.52%

อัตราการเช่า
เพิ่มขึ้น

98.2%

จาก 95.8% จากไตรมาสที่ 1/2564

2.17%

+66 (0) 2697 3794

30 มิ.ย. 2564

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.63%

110.79 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น

+66(0) 2697 3788

สินทรัพย์รวม

รายได้รวม

110.79 ล้านบาท
ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงาน

73.29

(0.26%)

หนี้สินรวม

ค่าใช้จ่ายรวม

37.50

3,626.46 ล้านบาท

ล้านบาท

1,240.01 ล้านบาท
1.13%

จำนวนหน่วยทรัสต์

245,000,000 หน่วย

สินทรัพย์สุทธิ

2,386.45 ล้านบาท
0.20%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)

9.7406

บาท/หน่วย

info@prospectrm.com

PROSPECT WEBSITE:
www.prospectreit.com

FACEBOOK:

48,370

30

45%

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่า

อาคารคลังสินค้า

อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป

โรงงาน

อัตราการเช่า

22.49%

21

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“PROSPECT”)
จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 20 สิงหาคม
2563 โดยกองทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน
และอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรี เ ทรดโซน
Bangkok Free Trade Zone (“BFTZ”) มีอาคารรวม
63 หลัง แบ่งออกเป็น 185 ยู น ิ ต ตั ้งอยู่บริ เ วณถนน
บางนาตราด กม.23 (สามารถเข้ า-ออกได้ส องทาง
ทั้งบางนาตราด กม.23 และ กม.19) ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์มีการคมนาคมที่สะดวก
อยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญ โดยเป็น
จุดเชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้ าทั้ง ทางบก
ทางอากาศ และทางทะเล ได้เปรียบในด้านการเดินทาง
และการขนส่ง เนื่องจากมีระยะทางไม่ห่างจากตัวเมือง
กรุงเทพฯ มีรป
ู แบบของอาคารให้เช่าทีห
่ ลากหลาย รวมถึง
การให้บริการและสิง
่ อำนวยความสะดวกแบบ ครบวงจร
โดยโครงการ BFTZ ได้รับอนุมัติให้เป็นเขตปลอดอากร
จากกรมศุลกากร และเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วยพื้นที่ทั้งเขต
ประกอบการทั่วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร
(Free Zone)

สัดส่วนอาคารแบ่งตามการใช้งานของผู้เช่า

www.facebook.com/prospectrm

REIT MANAGER WEBSITE:
www.prospectrm.com

ข้อมูลหลักทรัพย์

เงินจ่ายออกให้ผู้ถือหน่วย

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2564

BLOCKDIT:

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

www.blockdit.com/prospectrm

2,364.25

0.1227

ล้านบาท

ธ.ค.

เม.ย.

ชื่อย่อหลักทรัพย์

ส.ค.

22.99%
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

8.92%
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

ราคาพาร์

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

จำนวนหน่วยทรัสต์

(เงินเฉลี่ยคืนทุน)

0.2870

(ประโยชน์ตอบแทน &
เงินเฉลี่ยคืนทุน)

9.65 บาท/หน่วยทรัสต์)

(ณ วันที่ 13 ส.ค. 2564)

245 ล้านหน่วย

0.2805

(ประโยชน์ตอบแทน)

0.2808

(ประโยชน์ตอบแทน)

(ณ วันที่ 13 ส.ค. 2564,

PROSPECT
9.7192 บาท

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (5 รายแรก)

ณ วันที่ 27 พ.ค. 64

9.65 บาท/หน่วยทรัสต์

รวมเป็นเงินจ่าย (บาท)

2,381.204 ล้านบาท

วันขึ้นเครื่องหมาย
(XD, XN)

วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

เงินจ่ายเงินออก
ให้ผู้ถือหน่วย

31 ธันวาคม

ไตรมาส 3/63
(14 ส.ค. -30 ก.ย. 63)

ไตรมาส 4/2563
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63)

ไตรมาส 1/64
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64)

ไตรมาส 2/64
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64)

30,061,500

68,722,500

68,796,000

70,315,000

17 พ.ย. 63 (XD)

1 มี.ค. 64 (XD)

24 พ.ค. 64 (XN)

23 ส.ค. 64 (XD & XN)

30 พ.ย. 63

15 มี.ค. 64

10 มิ.ย. 64

8 ก.ย. 64

4.16%
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)

4.08%
57.46%
Other

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)

2.39%
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

