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สรปุผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2565 (วนัที ่1 มกราคม ถงึ วนัที ่31 มนีาคม 2565) 

• รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2565 เทำ่กับ 147.76 ลำ้นบำท  

• ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2565 เทำ่กับ 85.92 ลำ้นบำท 

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 เทำ่กับ 3,944.32 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 10.6950 บำทตอ่หน่วย  

หมำยเหตุ ตัวเลขรวมภำยในเอกสำรอำจไม่เท่ำกับผลรวมภำยในตำรำงเนื่องจำกกำรปัดเศษตัวเลข 

อตัราการเชา่และคา่เชา่และบรกิารเฉลีย่ 

โครงการ 
พืน้ทีเ่ชา่สุทธ ิ
(ตร.ม.)  

ไตรมาส 1 ปี 2565 ปี 2564 

อตัราการเชา่ 
(%) 

คา่เชา่และบรกิารเฉลีย่ 
(บาท/ตร.ม./เดอืน) 

อตัราการเชา่ 
(%) 

คา่เชา่และบรกิารเฉลีย่ 
(บาท/ตร.ม./เดอืน) (2) 

โครงกำรทรู ทำวเวอร ์1 37,208(1) 100.0%(1) 689 99.7% 668 

โครงกำรทรู ทำวเวอร ์2 25,041 100.0% 639 100.0% 619 

รวม 62,249 100.0% 669 99.8% 648 

(1) ในไตรมำส 1 ปี 2565 กองทรัสตม์กีำรจัดประเภทพืน้ทีเ่ชำ่บรเิวณชัน้ดำดฟ้ำ ของโครงกำรทรู ทำวเวอร ์1 ไปเป็นพืน้ทีเ่ชำ่ประเภท non-NLA เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับวัตถปุระสงคก์ำรใชง้ำนของพืน้ทีด่ังกลำ่ว และมกีำรปรับปรุงพืน้ทีเ่ชำ่ สง่ผลใหพ้ืน้ทีเ่ชำ่สทุธเิปลีย่นแปลงจำก 37,315 ตร.ม. ณ สิน้ปี 

2564 มำอยูท่ี ่37,208 ตร.ม. 

(2) ปี 2564 หำกไม่รวมส่วนลดค่ำเชำ่และค่ำบรกิำรของโครงกำรทรู ทำวเวอร ์1 และโครงกำรทรู ทำวเวอร ์2 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ค่ำเช่ำ

และบรกิำรเฉลีย่จะอยูท่ี ่669 บำท/ตร.ม./เดอืน และ 620 บำท/ตร.ม./เดอืน ตำมล ำดับ 

 
อัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยของกองทรัสต์ ไตรมำส 1 ปี 2565 ยังอยู่ในระดับสูงเทียบเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ คือ อยู่ที่รอ้ยละ 100.0 โดย

ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรเฉลี่ยทัง้หมดในไตรมำส 1 ปี 2565 อยู่ที่ 669 บำท/ตร.ม./เดือน ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.24 จำกปีก่อน 

ผลการด าเนนิงาน 

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 
ปี 2565 

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

YoY           
(%) 

ไตรมาส 4 
ปี 2564 

QoQ           
(%) 

รำยไดร้วม 147.76 146.67 0.7% 144.93 2.0% 

  รำยไดค้ำ่เชำ่ 57.57 56.16 2.5% 56.33 2.2% 

 รำยไดค้ำ่บรกิำร 87.27 87.60 (0.4%) 85.99 1.5% 

  ดอกเบีย้รับ 0.19 0.10 83.9% 0.20 (6.1%) 

  รำยไดอ้ืน่ 2.73 2.81 (2.8%) 2.41 13.1% 

คำ่ใชจ่้ำยรวม 61.84 63.21 (2.2%) 64.19 (3.7%) 

  ตน้ทนุกำรเชำ่และบรกิำร 31.31 33.40 (6.3%) 34.95 (10.4%) 

  คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร
กองทนุและอสังหำรมิทรัพย ์

19.81 19.44 1.9% 18.89 4.9% 

  คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 1.05 0.60 72.9% 0.37 184.8% 

  คำ่ใชจ่้ำยรอกำรตัดบัญชตัีดจ ำหน่ำย 0.13 0.13 0.0% 0.13 (2.2%) 

  ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 9.55 9.64 (1.0%) 9.86 (3.1%) 

ก ำไรจำกกำรลงทนุสทุธ ิ 85.92 83.45 3.0% 80.74 6.4% 

รำยกำรก ำไร (ขำดทนุ) สทุธจิำกเงนิลงทนุ 0.38 (0.18) N/A (6.86) N/A 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการ
ด าเนนิงาน 

86.30 83.28 3.6% 73.88 16.8% 
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ผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2565 

รายไดร้วม 

รำยไดร้วมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2565 เท่ำกับ 147.76 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

และเพิม่ขึน้ 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน (QoQ) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

• รำยไดค้่ำเช่ำ 57.57 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.5% YoY และ 2.2% QoQ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรปรับขึน้ค่ำเช่ำตำม

สัญญำเช่ำดว้ยวธิีกำรรับรูร้ำยไดด้ว้ยวธิีเสน้ตรง  

• รำยไดค้่ำบรกิำร 87.27 ลำ้นบำท ลดลง 0.4% YoY แต่เพิม่ขึน้ 1.5% QoQ โดยประกอบดว้ย 

o รำยไดจ้ำกสัญญำบรกิำรพื้นที่ 67.84 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.1% YoY และ 3.0% QoQ โดยมีสำเหตุหลักจำก

กำรปรับขึน้ค่ำบรกิำรตำมสัญญำบรกิำร ดว้ยวธิีกำรรับรูร้ำยไดด้ว้ยวธิีเสน้ตรง  

o รำยไดค้่ำสำธำรณูปโภค 19.26 ลำ้นบำท ลดลง 8.4% YoY และ 2.2% QoQ ซึง่สอดคลอ้งกับค่ำใชจ้่ำย

สำธำรณูปโภคที่ลดลงเช่นเดียวกัน 

o รำยไดค้่ำที่จอดรถ 0.17 ลำ้นบำท ลดลง 78.5% YoY และ 59.8% QoQ  

• ดอกเบี้ยรับ 0.19 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 83.9% YoY แต่ลดลง 6.1% QoQ เนื่องจำกก ำไรจำกกำรตัดจ ำหน่ำยส่วนต ่ำ

จำกเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ (พันธบัตร) ที่ถูกรับรูอ้ยู่ในรำยไดอ้ื่น ตำมนโยบำยกำรบัญช ี

• รำยไดอ้ืน่ 2.73 ลำ้นบำท ลดลง 2.8% YoY แต่เพิม่ขึน้ 13.1% QoQ  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ค่ำใชจ้่ำยรวมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2565 เท่ำกับ 61.84 ลำ้นบำท ลดลง 2.2% YoY และ 3.7% QoQ โดยมีรำยละเอียด 

ดังนี้  

• ตน้ทุนกำรเช่ำและบรกิำร 31.31 ลำ้นบำท ลดลง 6.3% YoY และ 10.4% QoQ โดยมีสำเหตุหลักจำกค่ำใชจ้่ำยใน

กำรซ่อมบ ำรุงอำคำรในไตรมำส 1 ปี 2565 ที่ลดลง 

• คำ่ธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทรัสตแ์ละอสงัหำรมิทรัพย ์19.81 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1.9% YoY และ 4.9% 

QoQ โดยมีสำเหตุหลักจำกตน้ทุนค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรอสังหำรมิทรัพย์ที่เพิม่ขึน้ 

• ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 1.05 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 72.9% YoY และ 184.8% QoQ เนื่องจำกค่ำใชจ่้ำยอำกรแสตมป์ 

ส ำหรับสัญญำใหม่ 

• คำ่ใชจ่้ำยรอกำรตัดบัญชตัีดจ ำหน่ำย 0.13 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น และไตรมำสก่อน 

• ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 9.55 ลำ้นบำท ลดลง 1.0% YoY และ 3.1% QoQ เนื่องจำกกองทรัสตม์กีำรช ำระคนืเงนิตน้ของวงเงนิ

กูจ้ ำนวน 25.3 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1 ปี 2565 

ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ

กองทรัสตม์กี ำไรจำกกำรลงทุนสทุธ ิ85.92 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.0% YoY และ 6.4% QoQ โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรปรับขึน้คำ่เชำ่

และคำ่บรกิำร ดว้ยวธิกีำรรับรูร้ำยไดด้ว้ยวธิเีสน้ตรง และตน้ทนุกำรเชำ่และบรกิำรทีล่ดลง  

รายการก าไร (ขาดทนุ) สุทธจิากเงนิลงทุน 

กองทรัสต์รับก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนจ ำนวน 0.38 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ

อสงัหำรมิทรัพยต์ำมมลูคำ่ยตุธิรรม ซึง่เป็นผลจำกกำรปรับปรุงรำยไดค้ำ้งรับภำยใตส้ญัญำเชำ่ด ำเนนิงำนในไตรมำสนี้ 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2565 กองทรัสตร์ับรูก้ำรเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน 86.30 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.6% YoY  

และ 16.8% QoQ ตำมล ำดับ 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(ลา้นบาท) 31-ม.ีค.-65 31-ธ.ค.-64 

สนิทรพัยร์วม 5,066.82 5,067.00 

  เงนิลงทนุในสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรัพยต์ำมมูลคำ่ยตุธิรรม 4,629.60 4,629.23 

  เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ 375.35 381.24 

  สนิทรัพยอ์ืน่ 61.87 56.53 

หนีส้นิรวม 1,122.49 1,138.36 

  
เจำ้หนี้ คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย และ รำยไดค้ำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรับ
ลว่งหนำ้ 

94.65 109.41 

  เงนิมัดจ ำคำ่เชำ่และบรกิำร 129.52 107.10 

  เงนิกูย้มืระยำว 894.70 920.00 

  หนี้สนิอืน่ 3.62 1.84 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,944.32 3,928.64 

ทนุทีไ่ดร้ับจำกผูถ้อืหน่วยทรัสต ์ 3,620.03 3,620.03 

ก ำไรสะสม 324.29 308.61 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,944.32 3,928.64 

สนิทรพัยสุ์ทธติอ่หนว่ยลงทุน 10.6950 10.6525 

สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์มีจ ำนวน 5,066.82 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบดว้ย เงินลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ตำม 

มูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 4,629.60 ลำ้นบำท เงนิลงทุนในหลักทรัพย์และเงนิฝำกสถำบันกำรเงนิจ ำนวน 375.35 ลำ้นบำท และ  

สนิทรัพยอ์ืน่จ ำนวน 61.87 ลำ้นบำท  

หนี้สนิรวมมจี ำนวน 1,122.49 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ย เจำ้หนี้ ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย และรำยไดค้ำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรบัลว่งหนำ้  

จ ำนวน 94.65 ลำ้นบำท เงนิมัดจ ำค่ำเชำ่และบรกิำรจ ำนวน 129.52 ลำ้นบำท เงนิกูย้มืระยำวจ ำนวน 894.70 ลำ้นบำท และ 

หนี้สนิอืน่จ ำนวน 3.62 ลำ้นบำท 

สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 เทำ่กับ 3,944.32 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 10.6950 บำทต่อหน่วย 


