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สรุปผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561) 

 รายได้รวม ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2561 เท่ำกับ 143.67 ล้ำนบำท  

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2561 เท่ำกับ 79.51 ล้ำนบำท 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันท่ี 30 มถิุนำยน 2561 เท่ำกับ 3,812.29 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 10.3370 บำทต่อหน่วย  

ตัวเลขรวมภำยในเอกสำรอำจไม่เท่ำกับผลรวมภำยในตำรำงเนื่องจำกกำรปัดเศษตัวเลข 
 

ผลการด าเนินงาน 

(ล้านบาท)  ไตรมาส 1 ปี 2561(1) ไตรมาส 2 ปี 2561 

รำยได้รวม                        81.76    143.67 

  รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร  78.78  134.91 

  รำยได้ดอกเบ้ีย  0.33  0.50 

  รำยได้อ่ืน  2.66  8.26 

ค่ำใช้จ่ำยรวม 36.98   64.15 

  ต้นทุนกำรเช่ำและบริกำร 21.78  38.63 

  
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุน

และอสังหำริมทรัพย์ 8.40  15.31 

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 1.19  0.33 

  ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชีตัดจ ำหน่ำย 0.06   0.13 

  ต้นทุนทำงกำรเงิน 5.57  9.75 

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 44.78   79.51 

ก ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน - - 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 44.78   79.51 

(1) กองทรัสต์จัดต้ังเมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 ดังนั้น งบกำรเงินไตรมำสแรก จึงเริ่มต้ังแต่วันที่ 6 กุมภำพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนำคม 2561 กองทรัสต์เข้ำลงทุนใน

สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ อำคำรทรู ทำวเวอร์ 1 และ อำคำรทรู ทำวเวอร์ 2  เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561 จึงเริ ่มรับรู้รำยได้จำกเงินลงทุน ตั้งแต่ 

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561 

 

รายได้รวม 

รำยได้รวมส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2561 เท่ำกับ 143.67 ล้ำนบำท โดยมำจำกรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 134.91 ล้ำนบำท 

รำยได้ดอกเบ้ีย 0.50 ล้ำนบำท และ รำยได้อ่ืน 8.26 ล้ำนบำท 

 

ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่ำใช้จ่ำยรวมส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2561 เท่ำกับ 64.15 ล้ำนบำท โดยเป็นต้นทุนกำรเช่ำและบริกำร 38.63 ล้ำนบำท ค่ำธรรมเนียม

และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุนและอสังหำริมทรัพย์ 15.31 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 0.33 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัด

บัญชีตัดจ ำหน่ำย 0.13 ล้ำนบำท และ ต้นทุนทำงกำรเงิน 9.75 ล้ำนบำท 

  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

ในไตรมำส 2 ปี 2561 กองทรัสต์มีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 79.51  ล้ำนบำท 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(ล้านบาท)  31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 

สินทรัพย์รวม 4,874.48  4,975.14 

  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  4,569.85  4,569.85 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากสถาบันการเงิน  212.82  306.85 

  สินทรัพย์อื่น  91.81  98.44 

หน้ีสินรวม 1,141.70  1,162.85 

  
เจ้าหน้ี, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ รายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการรับล่วงหน้า 111.45  131.99 

  เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ  108.53  109.27 

  เงินกู้ยืมระยาว  920.00  920.00 

  หน้ีสินอื่น  1.72  1.59 

สินทรัพย์สุทธิ 3,732.78  3,812.29 

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 3,688.00  3,688.00 

ก าไรสะสม 44.78  124.29 

สินทรัพย์สุทธิ 3,732.78  3,812.29 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.1214 10.3370 

สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ มจี ำนวน 4,975.14 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย เงินลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ จ ำนวน 4,569.85 

ล้ำนบำท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 306.85 ล้ำนบำท และ สินทรัพย์อ่ืน จ ำนวน 98.44 ล้ำนบำท  

หนี้สินรวม มีจ ำนวน 1,162.85 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย เจ้ำหนี้ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย และ รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ จ ำนวน 

131.99 ล้ำนบำท เงินมัดจ ำค่ำเช่ำและบริกำร จ ำนวน 109.27 ล้ำนบำท เงินกู้ยืมระยำว จ ำนวน 920.00 ล้ำนบำท และหนี้สินอื่น จ ำนวน 

1.59 ล้ำนบำท 

สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2561 เท่ำกับ 3,812.29 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 10.3370 บำทต่อหน่วย 

 


