โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน “BFTZ” และ โครงการ X44 Bangna KM.18
ประกอบด้วยอาคารจำนวน 64 หลัง
แบ่งออกเป็น 186 ยูนิต

ประเภทอาคาร

PROSPECT FACTSHEET
ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2565

หลัง

เมื่ อวั นที่ 21 มี นาคม 2565 PROSPECT REIT ได้ เข้ าลงทุ น
ในทรั พย์ สินเพิ่ มเติ มครั้ งที่ 1(โครงการX44BangnaKM.18)
รั บโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดินและอาคารโรงงานสํ านั กงานแบบ
Built-to-suit 1 หลั ง ซึ่ งตั้ งอยู่ ที่ ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุ ทรปราการ พื้ นที่ เช่ ารวม 3,087 ตร.ม

102 ยูนิต

206,172.00
ตร.ม.

30 ยูนิต

อาคารโรงงานสำเร็จรูป

10

7.37%

หลัง

100,976.00 121,227.00
ตร.ม.

ตร.ม.

15,191.00

51 ยูนิต

148,495.00

+66(0) 2697 3788

3 ยูนิต

อาคาร Built-to-Suit

สรุ ปภาพรวมผลการดํ าเนิ นงาน ไตรมาสที่ 1/2565

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

เหตุ การณ์ สําคั ญในไตรมาสที่ 1/2565
รายได้รวม
21 มี นาคม 2565 PROSPECT REIT เข้ าลงทุ นใน 109.58 ล้านบาท
ทรั พย์ สินเพิ่ มเติ มครั้ งที่ 1 รั บโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิ นและ เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 1/2564
อาคารโรงงานสํ านั กงานแบบ Built-to-suit 1 หลั ง ซึ่ ง
ตั้ งอยู่ ที่ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุ ทรปราการ พื้ นที่
เช่ ารวม 3,087 ตร.ม แหล่ งเงิ นทุ นที่ ใช้ ในการลงทุ นใน ค่าใช้จา
่ ยรวม
อสั งหาริ มทรั พย์ เพิ่ มเติ มครั้ งที่ 1 เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวี ยน 38.66 ล้านบาท
ของ PROSPECT REIT และผู้ จัดการกองทรั สต์ ได้ เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 1/2564
แต่ งตั้ งให้ บริ ษัท พรอสเพค ดี เวลลอปเมนท์ จํ ากั ด ผู้ ที่
มี ความเชี่ยวชาญบริหารโรงงานและคลั งสิ นค้ าในโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซนปั จจุ บันเป็ นผู้ บริหารอสั งหาริมทรัพย์ กำไรจากการลงทุนสุทธิ
ในทรั พย์ สินใหม่ ที่เข้ าลงทุ น
70.92 ล้านบาท

1.63%
6.74%
0.81%

จากไตรมาสที่ 1/2564

อัตราการเช่า

+66 (0) 2697 3794

www.prospectreit.com

www.facebook.com/ProspectRM

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

BLOCKDIT:

www.blockdit.com/prospectrm

2.44%

-0.81%

93.4%

0.4032

2,572.50

(ณ วั นที่่ 31 มี นาคม 2565)

สินทรัพย์รวม

รายได้รวม

109.58 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม

38.66 ล้านบาท

กำไรจากการลงทุนสุทธิ

70.92 ล้านบาท

(ประโยชน์ตอบแทน)

3,534.69 ล้านบาท
-2.78%

หนี้สินรวม

1,208.47 ล้านบาท

เม.ย.

ชื่อย่อหลักทรัพย์

พ.ย.

จำนวนหน่วยทรัสต์

245,000,000 หน่วย

1.1158

(ประโยชน์ตอบแทน &
เงินเฉลี่ยคืนทุน)

0.2275

10.50

ราคาพาร์

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

9.6672 บาท

บริ ษัท ฟิ นั นซ่ า จํ ากั ด (มหาชน)

8.92%

บริ ษัท มั่ นคงเคหะการ
จํ ากั ด (มหาชน)

วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

31 ธันวาคม

2563*

2564

ไตรมาส 1/2565
(1 ม.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2565)

98,784,000

273,371,000

55,737,500

วันขึ้นเครื่องหมาย (XD, XN)

-

-

26 พ.ค. 2565 (XD&XN)

เงินจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วย

-

-

10 มิ.ย. 2565

บาท/หน่วยทรัสต์

2,368.46 ล้านบาท

9.4947 บาท

22.99%

(ประโยชน์ตอบแทน &
เงินเฉลี่ยคืนทุน)

ราคาหลักทรัพย์
(ณ วั นที่ 23 พ.ค. 2565)

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

ณ วันที่ 04 มีนาคม 2565

(10.50 บาท/หน่วยทรัสต์)

PROSPECT

2,326.22 ล้านบาท
-2.33%

-3.65%

(ณ วั นที่ 23 พ.ค. 2565)
ธ.ค.

สินทรัพย์สุทธิ

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (5 รายแรก)

ล้านบาท

REIT MANAGER WEBSITE:
www.prospectrm.com

1.63%

(ณ วั นที่ 31 มี นาคม 2565)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ณ วั นที่ 31 มี นาคม 2565)

เงินจ่ายออกให้ผู้ถือหน่วย

(ณ วั นที่ 23 พฤษภาคม 2565)

info@prospectrm.com

PROSPECT WEBSITE:
FACEBOOK:

ข้อมูลหลักทรัพย์

เขตปลอดอากร

134,417.00
ตร.ม.

ตร.ม.

ติดต่อเรา

โทรศัพท:
โทรสาร:
อีเมล:

60.49%

87,786.00
ตร.ม.

อาคารโรงงาน

หลัง

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

เขตประกอบการทั่ วไป

72.02%

ตร.ม.

3

เพิ่มขึ้น

เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 7 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

39.51%

อาคาร Build to suit

อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก

คลังสินค้า

222,203.00
ตร.ม.

ตร.ม.

หลัง

54.56%

98.12%
93.4%

42,486.00

30

45.44%

พื้นที่ให้เช่า

อาคารคลังสินค้า

อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป

โรงงาน

อัตราการเช่า

20.61%

21

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พย์
พรอสเพค โลจิ สติ กส์ และอิ นดั สเทรี ยล (“PROSPECT
REIT”) จั ดตั้ งเมื่ อวั นที่ 14 สิ งหาคม 2563 เข้ าจดทะเบี ยน
ในตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย วั นที่ 20 สิ งหาคม 2563
PROSPECT REIT เข้ าลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าช่ วงที่ ดิ นและ
อาคารบางส่ วนในโครงการบางกอกฟรี เทรดโซน Bangkok
Free Trade Zone (“BFTZ”) มี อาคารรวม 63 หลั ง แบ่ ง
ออกเป็ น 185 ยู นิต ตั้ งอยู่ บริ เวณถนนบางนาตราด กม. 23
(สามารถเข้ า-ออกได้ สองทาง ทั้ งบางนาตราด กม.23 และ
กม.19) ซึ่ งเป็ นศู นย์ กลางอุ ตสาหกรรมและโลจิ สติ กส์ มี การ
คมนาคมที่ สะดวกอยู่ ไม่ ไกลจากศู นย์ กลางโลจิ สติ กส์ ท่ี สํ าคั ญ
โดยเป็ นจุ ดเชื่ อมโยงฐานการผลิ ตและการขนส่ งสิ นค้ าทั้ ง
ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ได้ เปรี ยบในด้ านการเดิ น
ทางและการขนส่ ง เนื่ องจากมี ระยะทางไม่ ห่างจากตั วเมื อง
กรุ งเทพฯ มี รูปแบบของอาคารให้ เช่ าที่ หลากหลาย รวมถึ ง
การให้ บริ การและสิ่ งอํ านวยความสะดวกแบบครบวงจร
โดยโครงการ BFTZ ได้ รับอนุ มัติให้ เป็ นเขตปลอดอากร
จากกรมศุ ลกากรและเป็ นเขตประกอบการอุ ตสาหกรรมจาก
กระทรวงอุ ตสาหกรรมประกอบด้ วยพื้นที่ ทั้ งเขตประกอบการ
ทั่ วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone)

สัดส่วนอาคารแบ่งตามการใช้งานของผู้เช่า

รวมเป็นเงินจ่าย (บาท)

* 14 ส.ค. 2563 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) – 31 ธ.ค. 2563)

5.51%
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)

55.27%
อื่ นๆ

3.24%
บริ ษัท กรุ งเทพประกั นชี วิต
จํ ากั ด (มหาชน)

