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สารจากบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
	 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง	ออฟฟิศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (“บริษัทจัดการ”) ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ได้ให้การตอบรับเป็นอย่างด ี
ต่อการเปิดเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2561 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

ทั้งนี้ กองทรัสต์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 และ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 
เป็นระยะเวลา 30 ปี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 และเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สำาหรับผลการดำาเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมและรายได้จากการลงทุนสุทธิ อยู่ที่ 81.76 ล้านบาท และ 44.78 ล้านบาท 
ตามลำาดับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำากัด

สรุปผลการดำาเนินงาน (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561)

•  รายได้รวม สำาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 81.76 ล้านบาท 

•  รายได้จากการลงทุนสุทธิ สำาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 44.78 ล้านบาท

•  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 3,732.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.1214 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ : กองทรัสต์จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนั้น งบการเงินไตรมาส 1 จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ตัวเลขรวมภายในเอกสารอาจไม่เท่ากับผลรวมภายในตาราง
เนื่องจากการปัดเศษตัวเลข

ผลการดำาเนินงานทางการเงิน

รายได้รวม
รายได้รวมสำาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 81.76 ล้านบาท
โดยมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 78.78 ล้านบาท รายได ้
ดอกเบี้ย 0.33 ล้านบาท และรายได้อื่น 2.66 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายรวมสำาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 36.98 ล้าน 
บาท โดยเป็นต้นทุนการเช่าและบริการ 21.78 ล้านบาท ค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและอสังหา- 
ริมทรัพย์ 8.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.19 ล้าน
บาท ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำาหน่าย 0.06 ล้านบาท 
และต้นทุนทางการเงิน 5.57 ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ในไตรมาส 1 ปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 
44.78 ล้านบาท

(หน่วย:	ล้านบาท)	 ไตรมาส	1	ปี	2561(1)

รายได้รวม 81.76

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  78.78
รายได้ดอกเบี้ย  0.33

รายได้อื่น 2.66

ค่าใช้จ่ายรวม 36.98

ต้นทุนการเช่าและบริการ 21.78

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารกองทุนและอสังหาริมทรัพย์

8.40

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.19

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำาหน่าย 0.06

ต้นทุนทางการเงิน 5.57

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 44.78

กำาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน -

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน 44.78

(1) กองทรัสต์จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนั้น งบการเงินไตรมาสแรก จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2561 กองทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 และ อาคารทรู 
ทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเริ่มรับรู้รายได้จากเงินลงทุน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
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(หน่วย:	ล้านบาท)	 31	มีนาคม	2561

สินทรัพย์รวม 4,874.48

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  4,569.85

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากสถาบันการเงิน 212.82

สินทรัพย์อื่น  91.81

หนี้สินรวม 1,141.70

เจ้าหนี้, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า

111.45

เงินมัดจำาค่าเช่าและบริการ 	108.53

เงินกู้ยืมระยาว 	920.00

หนี้สินอื่น 1.72

สินทรัพย์สุทธิ 3,732.78

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 3,688.00

กำาไรสะสม 44.78

สินทรัพย์สุทธิ 3,732.78

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.1214

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ มีจำานวน 4,874.48 ล้านบาท 
ซึ่งประกอบด้วย เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
จำานวน 4,569.85 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และ
เงินฝากสถาบันการเงิน จำานวน 212.82 ล้านบาท และ 
สินทรัพย์อื่น จำานวน 91.81 ล้านบาท 

หนี้สินรวมมีจำานวน 1,141.70 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 
เจ้าหนี้, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
รับล่วงหน้า จำานวน 111.45 ล้านบาท เงินมัดจำาค่าเช่าและ
บริการ จำานวน 108.53 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยาว จำานวน 
920.00 ล้านบาท และหนี้สินอื่น จำานวน 1.72 ล้านบาท

สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 
3,732.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.1214 บาทต่อหน่วย

สรุปข้อมูลกองทรัสต์ B-WORK

ชื่อกองทรัสต์/ตัวย่อในการซื้อขาย ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)

สินทรัพย์ที่ลงทุนในครั้งแรก ลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารประเภท 
 สำานักงานเป็นระยะเวลา 30 ปี
 นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าใน
 1) โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 (ถนนรัชดาภิเษก) และ
 2) โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (ถนนพัฒนาการ)

อายุกองทรัสต์ ไม่มีกำาหนดอายุกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด

ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด

ผู้บริหารโครงการ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำากัด

มูลค่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ไม่เกิน 3,688 ล้านบาท

จำานวนหน่วยที่เสนอขาย ไม่เกิน 368.8 ล้านหน่วย

ราคาต่อหน่วย 10.00 บาท

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง	จำากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถ.สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-674-6488 กด 8
โทรสาร : 02-697-5955
อีเมล์ : marketing@bblam.co.th


