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ประเภทอาคาร

ีท์ยพัรทนิสลูมอ้ข ่   ”ZTFB“ นซโดรทเีรฟกอกงาบรากงรคโ : นุทงล

 า่ชเราการตัอ

์ยพัรทกัลหลูมอ้ข

ชื่ ์ยพัรทกัลหอ่ยอ

PROSPECT
์ยพัรทกัลหาคาร

10.80 

4652 ีป ยว่นหอืถู้ผ้หใกออยา่จนิงเ  ่ญหใยาร์ตสัรทยว่นหอืถู้ผ
(5 รายแรก) 

(เป็นไปตามแผนการ

ดําเนินงานประจําปีท่ีวางไว้)

จ็รสเด็บเนุทดาขรไำกบง

มวร้ดไยาร
มวร์ยพัรทนิส

ทาบนา้ล
ทาบนา้ล

ทาบนา้ล ทาบนา้ล
มวรยา่จ้ชใา่ค

ทาบนา้ล

ิธทุสนุทงลรากกาจรไำก

ทาบนา้ล

443.20

148.82

294.38

190.53%
YoY

180.37%
YoY

195.95%
YoY

หนี้ มวรนิส ิธทุส์ยพัรทนิส

์ตสัรทยว่นหนวนำจ ยว่นหอ่ติธทุส์ยพัรทนิส

3,623.91

1,228.46 2,395.45

245,000,000 9.7773 บาทยว่นห

-1.05% YoY

-2.22% YoY

-2.80% YoY 

นิงเรากงาทะนาฐงดสแบง

121,227.00 
ตร.ม. 

55.33%44.67%
โรงงาน า้คนิสงัลค

97,889.00 
ตร.ม. 

 งัลห 36 นวนำจราคาอยว้ดบอกะรป
 ตินูย 581 น็ปเกออง่บแ

 ปูรจ็รเำสา้คนิสงัลคราคาอ

21

ตินูย 201

ตินูย 03

ตินูย 15

ตินูย 2

งัลห

30

 ปูรจ็รเำสนางงรโราคาอ

2

อาคาร Built-to-Suit 

10

 ก็ลเดานขปูรจ็รเำสนางงรโราคาอ

94%
า่ชเราการตัอ

 มวร้ดไยาร

190.53% ทาบนา้ล 02.344
เพิ่มขึ้น 

195.95% ทาบนา้ล 83.492
เพิ่มขึ้น 

ิธทุสนุทงลรากกาจรไำก

YoY

ดาลตาคารมาต์ยพัรทกัลหา่คลูม

2,646.00

์ตสัรทยว่นห/ทาบ 08.01 

ราคาพาร์
9.6672 บาท

ว้ลแะรำชนยีบเะทดจนุท

(ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565)

(ณ วันท่ี 17 ก.พ. 2565)

(ณ วันท่ี 17 ก.พ. 2565)

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)

2,368.46

 ์ตสัรทยว่นห/ทาบ

ทาบนา้ล

ทาบนา้ล

ีทนัว ่สิ้ ีชญับาลวเะยะรบอรดุสน
 มคาวนัธ 13

พ.ย.เม.ย.ธ.ค.

98.12%

PROSPECT REIT เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและ
อาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 
Bangkok Free Trade Zone (“BFTZ”) มีอาคารรวม 63 
หลัง แบ่งออกเป็น 185 ยูนิต ต้ั านงาบนนถณวเริบ่ยูอง
ตราด กม. 23 (สามารถเข้า-ออกได้สองทาง ท้ังบางนา
ตราด กม.23 และ กม.19) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์มีการคมนาคมท่ี ย์นศูกาจลกไม่ไ่ยูอกวดะส
กลางโลจิสติกส์ท่ีสําคัญ โดยเป็นจุดเช่ือมโยงฐานการผลิต
และการขนส่งสินค้าท้ังทางบก ทางอากาศ และทางทะเล 
ได้เปรียบในด้านการเดินทางและการขนส่ง เน่ืองจากมีระยะ
ทางไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ มีรูปแบบของอาคารให้
เช่าท่ีหลากหลาย รวมถึงการให้บริการและส่ิงอํานวยความ
สะดวกแบบครบวงจร โดยโครงการ BFTZ ได้รับอนุมัติให้
เป็นเขตปลอดอากรจากกรมศุลกากร และเป็นเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
พ้ืนท่ีท้ังเขตประกอบการท่ัวไป (General Zone) และเขต
ปลอดอากร (Free Zone) (Free Zone) 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“PROSPECT 
REIT”) จัดต้ังเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันท่ี 20 สิงหาคม 
2563 

งัลห

งัลห

งัลห

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)

YoY

94.00%

7.83% 3.33%

Yield
11.16%

สัดส่วนอาคารแบ่งตามการใช้งานของผู้เช่า

อาคารโรงงาน

อาคาร Build to suit 
(โรงงาน)

อาคาร Build to suit 
(คลังสินค้า)

อาคารคลังสินค้า

45,167.00
ตร.ม.

70.62%

145,069.00
ตร.ม.

2.58%

5,307.00
ตร.ม.

9,884.00
ตร.ม.

 205,427.00 
ตร.ม.

21.99%

4.81%

ภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรับรอบปี ส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 PROSPECT REIT มีรายได้
รวม  443.20 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 290.65  ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 190.53 จากผลการดําเนินงานในช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้าท่ีไม่เต็มรอบปี (ระยะเวลาต้ังแต่
วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 (วันจัดต้ังทรัสต์) ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563) มีกําไรจากการลงทุนสุทธิ (กําไรจาก
การดําเนินงาน) เท่ากับ 294.38 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
194.91 ล้านบาท  หรือร้อยละ  195.98 จากผลการดําเนินงาน
ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเข้าลงทุน
ในทรัพย์ ท่ี มี คุณภาพดีและให้ผลตอบแทนอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยมีอัตราการเช่าเฉล่ีย   94%  ซ่ึงเป็นไปตาม
แผนการดําเนินงานประจําปีท่ีได้วางไว้   ประกาศจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนสูงถึง  0.2600  บาทต่อหน่วยทรัสต์  
พร้อมเดินหน้าตามแผน เตรียมศึกษาลงทุนในทรัพย์สิน
ใหม่ท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินทรัพย์ใน
กองให้เติบโตเป็น 10,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

สรุปภาพรวม ผลการดําเนินงานสําหรับรอบปี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ผลการดาํเนนิงานสาํหรบัรอบปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

พื้นที่ให้เช่า

เขตปลอดอากร

เขตประกอบการทั่วไป

84,699.00 
ตร.ม.

38.65%

134,417.00 
ตร.ม.

61.35%

219,116.00
ตร.ม.

68,796,000 70,315,000รวมเป็นเงินจ่าย 
(บาท)

วันขึ้นเครื่องหมาย 
(XD, XN)

เงินจ่ายเงินออก
ให้ผู้ถือหน่วย

24 พ.ค. 2564
(XN)

23 ส.ค. 2564  
(XD & XN)

10 มิ.ย. 2564 8 ก.ย. 2564

ไตรมาส 2/64 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2564)

ไตรมาส 1/64 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564)

0.2808
0.2870 0.2880

(เงินเฉลี่ยคืนทุน)

70,560,000

25 พ.ย. 2564 
(XD)

9 ธ.ค. 2564

ไตรมาส 3/64 
(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564)

(ประโยชน์ตอบแทน & 
เงินเฉลี่ยคืนทุน)

เงินเฉลี่ยคืนทุน อื่นๆประโยชน์ตอบแทน

0.2600

63,700,000

2 มี.ค. 2565 
(XD)

15 มี.ค. 2565
หมายเหตุ : Yield คิดบนราคา 10 บาทต่อหน่วย

ไตรมาส 4/64 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564)

(ประโยชน์ตอบแทน)
(ประโยชน์ตอบแทน)

0.7830 0.3328

55.61%

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

5.16%

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

4.08%

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
22.99%

บริษัท มั่นคงเคหะการ 
จำกัด (มหาชน)

8.92%

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน)

3.24%

(ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 


