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สรปุผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2564 (วนัที ่1 มกราคม ถงึ วนัที ่31 มนีาคม 2564) 

• รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2564 เทำ่กับ 146.67 ลำ้นบำท  

• ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2564 เทำ่กับ 83.45 ลำ้นบำท 

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันที ่31 มนีำคม 2564 เทำ่กับ 3,862.04 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 10.4719 บำทตอ่หน่วย  

หมำยเหตุ ตัวเลขรวมภำยในเอกสำรอำจไม่เท่ำกับผลรวมภำยในตำรำงเนื่องจำกกำรปัดเศษตัวเลข 
 

อตัราการเชา่และคา่เชา่และบรกิารเฉลีย่ 

โครงการ 
พืน้ทีเ่ชา่สุทธ ิ
(ตร.ม.)  

ไตรมาส 1 ปี 2564 ปี 2563 

อตัราการเชา่ 
(%) 

คา่เชา่และบรกิารเฉลีย่ 
(บาท/ตร.ม./เดอืน) 

อตัราการเชา่ 
(%) 

คา่เชา่และบรกิารเฉลีย่ 
(บาท/ตร.ม./เดอืน)  

โครงกำรทรู ทำวเวอร ์1 37,315 99.7% 668 99.7% 646 

โครงกำรทรู ทำวเวอร ์2 25,041 100.0% 619 100.0% 598 

รวม 62,356 99.8% 648 99.8% 627 

 

อัตรำกำรเช่ำเฉลี ่ยของกองทรัสต ์ ไตรมำส 1 ปี 2564 ยังอยู ่ในระดับสูงเทียบเท่ำกับปีที ่ผ่ำนมำ คอื อยู่ที ่รอ้ยละ 99.8  
โดยค่ำเช่ำและบรกิำรเฉลี่ยทัง้หมดในปี 2564 อยู่ที่ 648 บำท/ตร.ม./เดือน ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.35 จำกค่ำเช่ำและบรกิำร

เฉลี่ย ปี 2563 

ผลการด าเนนิงาน 

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

YoY           
(%) 

ไตรมาส 4 
ปี 2563 

QoQ           
(%) 

รำยไดร้วม 146.67 148.20 (1.0%) 141.45 3.7% 

  รำยไดค้ำ่เชำ่ 56.16 54.24 3.5% 54.38 3.3% 

 รำยไดค้ำ่บรกิำร 87.60 90.41 (3.1%) 84.24 4.0% 

  ดอกเบีย้รับ 0.10 0.86 (88.3%) 0.24 (57.4%) 

  รำยไดอ้ืน่ 2.81 2.69 4.5% 2.60 8.3% 

คำ่ใชจ่้ำยรวม 63.21 67.96 (7.0%) 67.07 (5.8%) 

  ตน้ทนุกำรเชำ่และบรกิำร 33.40 37.90 (11.9%) 38.80 (13.9%) 

  คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร
กองทนุและอสังหำรมิทรัพย ์ 19.44 17.87 8.8% 17.61 10.4% 

  คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 0.60 0.62 (2.8%) 0.66 (8.9%) 

  คำ่ใชจ่้ำยรอกำรตัดบัญชตัีดจ ำหน่ำย 0.13 0.13 (1.1%) 0.13 (2.2%) 

  ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 9.64 11.44 (15.8%) 9.86 (2.2%) 

ก ำไรจำกกำรลงทนุสทุธ ิ 83.45 80.24 4.0% 74.39 12.2% 

รำยกำรก ำไร (ขำดทนุ) สทุธจิำกเงนิลงทนุ (0.18) 0.00 N/A (0.23) (20.6%) 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการ
ด าเนนิงาน 

83.28 80.24 3.8% 74.16 12.3% 
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ผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2564 

รายไดร้วม 

รำยไดร้วมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2564 เท่ำกับ 146.67 ลำ้นบำท ลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

และ เพิม่ขึน้ 3.7% เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน (QoQ) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

• รำยไดค้่ำเช่ำ 56.16 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.5% YoY และ 3.3% QoQ เนื่องจำกกำรปรับขึน้ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำ ดว้ย

วธิีกำรรับรูร้ำยไดด้ว้ยวธิีเสน้ตรง  

• รำยไดค้่ำบรกิำร 87.60 ลำ้นบำท ลดลง 3.1% YoY แต่เพิม่ขึน้ 4.0% QoQ โดยประกอบดว้ย 

o รำยไดจ้ำกสัญญำบรกิำรพื้นที่ 65.77 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.5% YoY และ 3.4% QoQ เนื่องจำกกำรปรับขึน้

ค่ำบรกิำรตำมสัญญำบรกิำร ดว้ยวธิีกำรรับรูร้ำยไดด้ว้ยวธิีเสน้ตรง  

o รำยไดค้่ำสำธำรณูปโภค 21.02 ลำ้นบำท ลดลง 18.3% YoY เนื ่องจำกกำรใชพ้ลังงำนภำยในอำคำรที่

ลดลง จำกนโยบำย Work from Home ของผูเ้ช่ำภำยในอำคำร ซึง่สอดคลอ้งกับค่ำใชจ่้ำยสำธำรณูปโภค

ที่ลดลง อย่ำงไรก็ดเีมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหนำ้ รำยไดค้่ำสำธำรณูปโภคมีกำรเพิม่ขึน้ 6.9% 

o รำยไดค้่ำที่จอดรถ 0.80 ลำ้นบำท ลดลง 30.4% YoY และ 14.2% QoQ เนื่องจำกนโยบำย Work from 

Home ของผูเ้ช่ำในช่วงที่ผ่ำนมำ 

• ดอกเบี ้ยร ับ  0.10 ลำ้นบำท ลดลง  88.3% YoY และ 57.4% QoQ เนื ่องจำกอัตรำดอกเบี ้ย เงนิฝำกที ่ลดลง  

ประกอบกับก ำไรจำกกำรตัดจ ำหน่ำยส่วนต ่ำจำกเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ (พันธบัตร) นั ้นบันทกึอยู่ในรำยไดอ้ื ่น  

ตำมนโยบำยกำรบัญช ี

• รำยไดอ้ืน่ 2.81 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4.5% YoY และ 8.3% QoQ 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ค่ำใชจ้่ำยรวมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2564 เท่ำกับ 63.21 ลำ้นบำท ลดลง 7.0% YoY และ 5.8% QoQ โดยมีรำยละเอียด 

ดังนี้  

• ตน้ท ุนกำรเช ่ำและบรกิ ำร  33 .40  ล ำ้นบำท  ลดลง 11.9% YoY และ  13.9% QoQ จำกค ่ำใช จ้ ่ำย ในกำร 

ซ่อมบ ำรุงอำคำรที่ลดลง และค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภคที่ลดลงจำกนโยบำย Work from Home ของผูเ้ช่ำภำยใน

อำคำร  

• ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทุนและอสังหำรมิทรัพย ์19.44 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 8.8% YoY และ 10.4% 

QoQ โดยมีสำเหตุหลักจำกค่ำธรรมเนียมกำรบรกิำรกำรท ำสัญญำของสัญญำเช่ำและบรกิำรที่สิน้สุดอำยุในช่วงสิน้ปี 

2563 ที่ผ่ำนมำ ซึง่ทยอยรับรูเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดช่วงอำยุสัญญำที่ต่ออำยุ  

• คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 0.60 ลำ้นบำท ลดลง 2.8% YoY และ 8.9% QoQ  

• คำ่ใชจ่้ำยรอกำรตัดบัญชตัีดจ ำหน่ำย 0.13 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น และไตรมำสก่อน 

• ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 9.64 ลำ้นบำท ลดลง 15.8% YoY เนื่องจำกกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงนิกู ้MLR และใกลเ้คียงกับ

ไตรมำสกอ่น  

ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ

กองทรัสตม์กี ำไรจำกกำรลงทุนสทุธ ิ83.45 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4.0% YoY โดยมสีำเหตุหลักจำกกำรปรับขึน้ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร

ตำมสัญญำ และตน้ทุนทำงกำรเงนิที่ลดลงจำกกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงนิกู ้MLR และเพิม่ขึน้ 12.2% QoQ โดยมีสำเหตุ

หลักจำกกำรปรับขึน้ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรตำมสัญญำ และค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมบ ำรุงอำคำร ที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2564 กองทรัสตร์ับรูก้ำรเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน 83.28 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.8% YoY และ 

12.3% QoQ ตำมล ำดับ 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(ลา้นบาท) 31-ม.ีค.-64 31-ธ.ค.-63 

สนิทรพัยร์วม 5,003.21 4,990.67 

  เงนิลงทนุในสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรัพยต์ำมมูลคำ่ยตุธิรรม 4,577.90 4,578.04 

  เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ 362.10 355.51 

  สนิทรัพยอ์ืน่ 63.21 57.13 

หนีส้นิรวม 1,141.17 1,141.39 

  
เจำ้หนี้ คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย และ รำยไดค้ำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรับ

ลว่งหนำ้ 
95.45 96.61 

  เงนิมัดจ ำคำ่เชำ่และบรกิำร 123.07 121.87 

  เงนิกูย้มืระยำว 920.00 920.00 

  หนี้สนิอืน่ 2.65 2.91 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,862.04 3,849.28 

ทนุทีไ่ดร้ับจำกผูถ้อืหน่วยทรัสต ์ 3,620.03 3,620.03 

ก ำไรสะสม 242.01 229.25 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,862.04 3,849.28 

สนิทรพัยสุ์ทธติอ่หนว่ยลงทุน 10.4719 10.4373 

สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ มีจ ำนวน 5,003.21 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบดว้ย เงินลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ตำม 

มูลค่ำยุตธิรรม จ ำนวน 4,577.90 ลำ้นบำท เงนิลงทุนในหลักทรัพย์และเงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ จ ำนวน 362.10 ลำ้นบำท และ  

สนิทรัพยอ์ืน่ จ ำนวน 63.21 ลำ้นบำท  

หนี้สนิรวม มจี ำนวน 1,141.17 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ย เจำ้หนี้ คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย และ รำยไดค้่ำเชำ่และค่ำบรกิำรรบัลว่งหนำ้  

จ ำนวน 95.45 ลำ้นบำท เงนิมัดจ ำค่ำเชำ่และบรกิำร จ ำนวน 123.07 ลำ้นบำท เงนิกูย้มืระยำว จ ำนวน 920.00 ลำ้นบำท และ 

หนี้สนิอืน่ จ ำนวน 2.65 ลำ้นบำท 

สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วันที ่31 มนีำคม 2564 เทำ่กับ 3,862.04 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 10.4719 บำทต่อหน่วย 


