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

ประเภทอาคาร

PROSPECT FACTSHEET
ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2564

หลัง

ติดต่อเรา
บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

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

214,995.00
ตร.ม.

30 ยูนิต

อาคารโรงงานสำเร็จรูป

4.60%
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หลัง

97,889.00
ตร.ม.

121,227.00
ตร.ม.

(โรงงาน)

51 ยูนิต

9,884.00
ตร.ม.

2

153,965.00

ตร.ม.

2 ยูนิต

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
รายได้รวม

กำไรจากการลงทุนสุทธิ
77.35 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น

3.00%

5.53%

จากไตรมาสที่ 2/2564

ประโยชน์ตอบแทน

-1.94%

0.2880

บาท/หน่วย

5.53%

+66 (0) 2697 3794

(ณ วั นที่ 30 กั นยายน 2564)

(ณ วั นที่่ 30 กั นยายน 2564)

(ณ วั นที่ 30 กั นยายน 2564)

จากไตรมาสที่ 2/2564

เขตปลอดอากร

134,417.00
ตร.ม.

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.00%

114.11 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น

61.35%

84,699.00
ตร.ม

อาคารโรงงาน

ตร.ม.

5,307.00

สรุปภาพรวม ไตรมาสที่ 3/2564
ภาพรวมผลการดํ าเนิ นงานสํ าหรับผลการดํ าเนิ นงาน
งวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวั นที่ 30 กั นยายน 2564
(ไตรมาส 3/2564) PROSPECT REIT มี รายได้
รวม 114.11 ล้ านบาท เติ บโตเพิ่ มขึ้ น 3.00% และ
มี กําไรสุ ทธิ 77.34 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ น 5.53% ส่ งผล
ให้ รายได้ รวม 9 เดื อน ที่ 332.85 ล้ านบาท ตอกยํ้ า
ศั กยภาพและการดํ าเนิ นงานครบรอบ 1 ปี ของการ
จั ดตั้ ง PROSPECT REIT สามารถเติ บโตได้ อย่ าง
มั่ นคงและสู งกว่ าเป้ าหมายที่ ประมาณการไว้ ด้ วย
ปั จจั ยบวกด้ านศั กยภาพของทรัพย์ สินและการบริหาร
จั ดการที่ ดี ทํ าให้ อัตราการเช่ าพื้ นที่ สู งถึ ง 98.12%
โดยไตรมาส 3/2564 จ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่
ผู้ ถือหน่ วยในอั ตรา 0.2880 บาท/หน่ วย

อาคาร Build to suit

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

71.61%

2.47%

(คลังสินค้า)

หลัง
อาคาร Built-to-Suit

38.65%

อาคาร Build to suit

อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก

คลังสินค้า

219,116.00
ตร.ม.

ตร.ม.

+66(0) 2697 3788

สินทรัพย์รวม

รายได้รวม

114.11 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม

36.77 ล้านบาท

กำไรจากการลงทุนสุทธิ

77.35 ล้านบาท

3,635.01 ล้านบาท
0.24%

หนี้สินรวม

1,241.31 ล้านบาท

สินทรัพย์สุทธิ

2,393.70 ล้านบาท
0.30%

0.10%
จำนวนหน่วยทรัสต์

245,000,000 หน่วย

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.7702 บาท

info@prospectrm.com

PROSPECT WEBSITE:
www.prospectreit.com

FACEBOOK:

100 ยูนิต

หลัง

55.33%

98.12%

45,839.00
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44.67%

พื้นที่ให้เช่า

อาคารคลังสินค้า

อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป

โรงงาน

อัตราการเช่า

21.32%

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 ้ ง อยู่บริ เ วณถนน
บางนาตราด กม.23 (สามารถเข้ า-ออกได้ส องทาง
ทั้งบางนาตราด กม.23 และ กม.19) ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์มีการคมนาคมที่สะดวก
อยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญ โดยเป็น
จุดเชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้าทั้ง 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 วั นที่ 12 พฤศจิ กายน 2564)

BLOCKDIT:

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

www.blockdit.com/prospectrm

2,523.50

0.1227

ล้านบาท

ธ.ค.

เม.ย.

ชื่อย่อหลักทรัพย์

พ.ย.

(ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564)

0.2805

(ประโยชน์ตอบแทน)

0.2808

(เงินเฉลี่ยคืนทุน)

0.2870

(ประโยชน์ตอบแทน &
เงินเฉลี่ยคืนทุน)

0.2880

22.99%

(ประโยชน์ตอบแทน)

บริ ษัท ฟิ นั นซ่ า จํ ากั ด (มหาชน)

(ประโยชน์ตอบแทน)

(ณ วั นที่ 12 พ.ย. 2564)

8.92%

บริ ษัท มั่ นคงเคหะการ
จํ ากั ด (มหาชน)

10.30 บาท/หน่วยทรัสต์)

ราคาหลักทรัพย์

10.30

PROSPECT

(ณ วั นที่ 12 พ.ย. 2564)

ราคาพาร์

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

9.6672 บาท

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (5 รายแรก)

ไตรมาส 3/63
(14 ส.ค. – 30 ก.ย. 63)

บาท/หน่วยทรัสต์

รวมเป็นเงินจ่าย (บาท)

2,368.46 ล้านบาท

วันขึ้นเครื่องหมาย
(XD, XN)

วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

เงินจ่ายเงินออก
ให้ผู้ถือหน่วย

31 ธันวาคม

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)

ไตรมาส 3/64
(1 ก.ค. – 30 ก.ย.)

30,061,500

68,722,500

68,796,000

70,315,000

70,560,000

17 พ.ย. 63 (XD)

1 มี.ค. 64 (XD)

24 พ.ค. 64 (XN)

23 ส.ค. 64 (XD & XN)

25 พ.ย. 64 (XD)

30 พ.ย. 63

15 มี.ค. 64

10 มิ.ย. 64

8 ก.ย. 64

9 ธ.ค. 64

4.56%
บริ ษัท กรุ งไทย-แอกซ่ า
ประกั นชี วิต จํ ากั ด (มหาชน)

4.08%
บริ ษัท อลิ อันซ์ อยุ ธยา
ประกั นชี วิต จํ ากั ด (มหาชน)

56.56%
อื่ นๆ

2.89%
บริ ษัท กรุ งเทพประกั นชี วิต
จํ ากั ด (มหาชน)

