
วารสารนักลงทนุสัมพนัธ ์
ฉบับที ่3  ไตรมาส 3 ปี 2561  

กองทุนบัวหลวง 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหารมิทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

 สารจากบริษัทจัดการ 

หน้าท่ี 01/04 

สรุปผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 กรกฏาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561) 

•  รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2561 เท่ำกับ 141.30 ล้ำนบำท  
•  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2561 เท่ำกับ 76.70 ล้ำนบำท 
•  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 เท่ำกับ 3,698.25 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 10.0277 บำทต่อหน่วย 
        หมายเหตุ : ตัวเลขรวมภายในเอกสารอาจไม่เท่ากับผลรวมภายในตารางเนื่องจากการปัดเศษตัวเลข 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
        ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 

          ผลกำรด ำเนินงำนของกองทรัสต์ในไตรมำสที่ 3 ปี 2561 กองทรัสต์มีรำยได้รวม และ รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ อยู่ที่ 141.30 ล้ำนบำท 
และ 76.70 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
         ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรกำรลงทุนด้ำนอสังหำริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมบัวหลวง จ ำกัด ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์
เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (“กองทรัสต์”) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2561 ได้มีมติให้ลดทุนช ำระแล้วของ
กองทรัสต์ โดยกำรลดมูลค่ำของหน่วยทรัสต์ ในอัตรำ 0.1843 บำทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งเกิดจำกกำรที่กองทรัสต์ มีรำยกำรขำดทุนสุทธิที่ยังไม่
เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน ตำมรอบระยะเวลำกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
ผู้จัดกำรกองทรัสต์จึงพิจำรณำจ่ำยคืนสภำพคล่องส่วนเกินให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบกำรลดทุน 



วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ - ฉบับท่ี 3   ไตรมาส 3 ปี 2561 หน้าท่ี 02/04 

ผลการด าเนินงาน 

(ล้านบาท) ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561 QoQ 

รายได้รวม 143.67 141.30 (1.64%) 
  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  134.91 133.28 (1.21%) 
  รายได้ดอกเบี้ย 0.50 0.80 60.00% 
  รายได้อื่น 8.26 7.22 (12.59%) 

ค่าใช้จ่ายรวม 64.15 64.60 0.70% 
  ต้นทุนการเช่าและบริการ 38.63 39.55 2.38% 

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและ

อสังหาริมทรัพย์ 
15.31 14.71 (3.92%) 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.33 0.35 6.06% 
  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ าหน่าย 0.13 0.13 - 
  ต้นทุนทางการเงิน 9.75 9.86 1.13% 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 79.51 76.70 (3.53%) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - (78.85) N/A 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 79.51 (2.15) (102.70%) 

รายได้รวม 
รำยได้รวมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2561 เท่ำกับ 141.30 ล้ำนบำท ลดลง 
1.64% จำกไตรมำส 2 ปี 2561 
• รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 133.28 ล้ำนบำท ลดลง 1.21% จำก

ไตรมำสก่อน โดยมีสำเหตุหลักจำก รำยได้ค่ำสำธำรณูปโภคท่ีเรียก
เ ก็ บจำกผู้ เ ช่ ำลดลง  ซ่ึ ง สอดคล้ อ งกับค่ ำ ใ ช้ จ่ ำย เกี่ ย วกั บ
สำธำรณูปโภคท่ีลดลงเช่นเดียวกัน  

• รำยได้ดอกเบี้ย 0.80 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 60.00% จำกไตรมำสก่อน 
โดยมีสำเหตุหลักจำกรำยได้ดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำท่ีเพิ่มขึ้น 

• รำยได้อื่น 7.22 ล้ำนบำท ลดลง 12.59% จำกไตรมำสก่อน โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกรำยได้ค่ำบริกำรเครื่องปรับอำกำศนอกเวลำท่ี
ลดลง 

ค่าใช้จ่ายรวม 
ค่ำใช้จ่ำยรวมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2561 เท่ำกับ 64.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
0.70% จำกไตรมำส 2 ปี 2561 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
• ต้นทุนกำรเช่ำและบริกำร 39.55 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2.38% จำก    

ไตรมำสก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกต้นทุนค่ำด ำเนินงำนท่ีเพิ่ม
สูงขึ้นจำกกำรประกำศปรับขึ้นค่ำแรงขั้นต่ ำ 

• ค่ ำ ธ ร ร ม เ นียมและค่ ำ ใ ช้ จ่ ำย ในกำ รบริ หำ รกอ ง ทุนแล ะ
อสังหำริมทรัพย์ 14.71 ล้ำนบำท ลดลง 3.92% จำกไตรมำสก่อน  

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 0.35 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6.06% จำกไตรมำส
ก่อน 

• ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชีตัดจ ำหน่ำย 0.13 ล้ำนบำท เท่ำกับ          
ไตรมำสก่อน 

• ต้นทุนทำงกำรเงิน 9.86 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1.13% จำกไตรมำสก่อน 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหารมิทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
กองทรัสต์มีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 76.70 ล้ำนบำท ลดลง 3.53% จำก
ไตรมำส 2  ปี  2561 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก รำยได้ค่ำบริกำร
เครื่องปรับอำกำศนอกเวลำท่ีลดลง และ กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่ำ
ด ำเนินงำนท่ีเพิ่มสูงขึ้น จำกกำรประกำศปรับขึ้นค่ำแรงขั้นต่ ำ 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 
ในไตรมำสนี้ กองทรัสต์รับรู้ขำดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงิน
ลงทุน ซึ่งรำยกำรขำดทุนดังกล่ำวเป็นรำยกำรทำงบัญชี จำกกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมส ำหรับเงินลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ใหม่  จำก             
ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินอิสระ ด้วยวิธีพิจำรณำจำกรำยได้ (Income 
Approach) จ ำนวน 78.85 ล้ำนบำท โดยท่ีมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับเงินลงทุน
ในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ใหม่อยู่ท่ี 4,491 ล้ำนบำท 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 
กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด ำเนินงำน ลดลงเท่ำกับ 2.15 ล้ำนบำท 
ลดลง 102.70% จำกไตรมำส 2 ปี 2561 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรท่ี 
กองทรัสต์รับรู้รำยกำรขำดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน 
78.85 ล้ำนบำท  

หมายเหตุ : ตัวเลขรวมภายในเอกสารอาจไม่เท่ากับผลรวมภายในตารางเน่ืองจากการปัดเศษตัวเลข 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

หมายเหตุ : ตัวเลขรวมภายในเอกสารอาจไม่เท่ากับผลรวมภายในตารางเน่ืองจากการปัดเศษตัวเลข 

(ล้านบาท) 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 
สินทรัพย์รวม 4,975.14 4,854.21 

  เงินลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 4,569.85 4,491.00 

  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝำก 
สถำบันกำรเงิน 

306.85 269.19 

  สินทรัพย์อื่น 98.44 94.01 
หน้ีสินรวม 1,162.85 1,155.96 

  

เจ้ำหน้ี, ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย และ รำยได้ค่ำ
เช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ 

131.99 124.99 

  เงินมัดจ ำค่ำเช่ำและบริกำร 109.27 109.44 

  เงินกู้ยืมระยำว 920.00 920.00 

  หน้ีสินอื่น 1.59 1.53 
สินทรัพย์สุทธ ิ 3,812.29 3,698.25 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 3,688.00 3,688.00 
ก าไรสะสม 124.29 10.25 
สินทรัพย์สุทธ ิ 3,812.29 3,698.25 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.3370 10.0277 

หน้ีสินรวม 
หนี้ สินรวม มีจ ำนวน 1 ,155 .96 ล้ำนบำท ซึ่ ง
ประกอบด้วย เจ้ำหนี้ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย และ รำยได้
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ จ ำนวน 124.99 
ล้ำนบำท เงินมัดจ ำค่ำเช่ำและบริกำร จ ำนวน 109.44 
ล้ำนบำท เงินกู้ยืมระยำว จ ำนวน 920.00 ล้ำนบำท 
และหน้ีสินอื่น จ ำนวน 1.53 ล้ำนบำท 

สินทรัพย์สุทธ ิ
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 
เท่ำกับ 3,698.25 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 10.0277 
บำทต่อหน่วย 

สินทรัพย์รวม 
สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ มีจ ำนวน 4,854.21 ล้ำน
บำท ซึ่ งประกอบด้วย เงินลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ จ ำนวน 4,491.00 ล้ำนบำท เงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 
จ ำนวน 269.19 ล้ำนบำท และ สินทรัพย์อื่น จ ำนวน 
94.01 ล้ำนบำท 

ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

ครั้งที ่ ผลการด าเนินการ 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน  

(บาท / หน่วย) 

1 6 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 มิถุนายน 2561                       0.3034 

ประวัติการลดทุนช าระแล้ว 

ครั้งที ่
เงินลดทุน  
(บาท / หน่วย) 

1 0.1843 

ก าหนดการลดทุนช าระแล้ว ครั้งท่ี 1 
วันขึ้นเครื่องหมำย XN 23 พ.ย. 2561 

วันปิดสมุดทะเบียน 27 พ.ย. 2561 

วันจ่ำยเงินเฉล่ียคืนจำกกำรลดทุนช ำระแล้ว 11 ธ.ค. 2561 

มูลค่ำหน่วยที่ลดลง (บำทต่อหน่วย) 0.1843 

มูลค่ำหน่วยที่ตรำไว้ก่อนกำรลดทุน(บำทต่อหน่วย) 10.0000 

มูลค่ำหน่วยที่ตรำไว้หลังกำรลดทุน(บำทต่อหน่วย) 9.8157 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหารมิทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 



หน้าท่ี 04/04 

สรุปข้อมูลกองทรัสต์ 

ชื่อกองทรัสต์/ตัวย่อในการซื้อขาย  ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ   
(B-WORK)                            

สินทรัพย ์ ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำในที่ดินและอำคำรประเภท ส ำนักงำนเป็นระยะเวลำ 30 ปี  
นับจำกวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำใน  
1) โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 (ถนนรัชดำภิเษก) และ  
2) โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 (ถนนพัฒนำกำร)  

อายุกองทรัสต์  ไม่มีก ำหนดอำยุกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด 

ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

จ านวนหน่วย 368.8 ล้ำนหน่วย 

ราคาพาร์ต่อหน่วย 10.00 บำท 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหารมิทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
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