ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
รายงาน และ งบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรี ยล โกรท
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (กองทรัสต์ฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทาง
การเงินที่สาคัญสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานและ
กระแสเงินสดสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกองทรัสต์ฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุ
ในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้ อมูลอื่น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ฯ
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่
พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ ฯต่ องบการเงิน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯพิจารณาว่า
จาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสต์ฯในการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินการต่อเนื่องเว้นแต่มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทรัสต์ฯหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกองทรัสต์ฯ
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
แต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ
มีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทรัสต์ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯจัดทา
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• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ฯ และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทรัสต์ฯ
ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะ
ต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทรัสต์ฯต้องหยุดการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯในเรื่ องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

รัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2561
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ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพ ย์
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
2,140,000,000
7
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
135,627,905
8, 16
ลูกหนี้
จากการให้เช่าและบริ การ
2,743,857
9, 16
จากดอกเบี้ย
7,588
16
จากกรมสรรพากร
15,078,000
สิ นทรัพย์อื่น
131,153
2,293,588,503
รวมสิ นทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 2560
หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้
จากดอกเบี้ย
407,342
อื่น
100,739,421
16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
953,973
16
เงินมัดจํารับจากค่าเช่า
50,220,500
16
เงินกูย้ มื ระยะยาว
590,000,000
10
742,321,236
รวมหนีส้ ิ น
1,551,267,267
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ10 บาท
1,550,000,000
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ 155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ10 บาท
1,550,000,000
11
กําไรสะสม
1,267,267
12
1,551,267,267
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)
10.0081
คํานวณจากจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)
155,000,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ฯ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ)
หมายเหตุ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายได้ จากเงินลงทุน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
2,808,287
16
รายได้ดอกเบี้ย
72,003
16
รายได้อื่น
300
2,880,590
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
293,713
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
13.1, 16
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
145,404
13.2, 16
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
16,973
13.3
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ
36,296
13.4, 16
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
48,399
13.5, 16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
407,865
ค่าใช้จ่ายอื่น
257,331
ต้นทุนทางการเงิน
407,342
1,613,323
รวมค่ าใช้ จ่าย
1,267,267
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
1,267,267
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ฯ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ)
หมายเหตุ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
1,267,267
1,267,267
การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิม่ ขึน้ ของทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
1,550,000,000
11
1,551,267,267
การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพ ย์ สุทธิระหว่ างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
1,551,267,267
สิ นทรัพ ย์ สุทธิปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ฯ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน
1,267,267
ปรับกระทบรายการเพิม่ ขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
การซื้ อเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(2,140,000,000)
ต้นทุนทางการเงิน
407,342
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ
(2,743,857)
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
(7,588)
(15,078,000)
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากกรมสรรพากร
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์อื่น
(131,153)
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น
100,739,421
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
953,973
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจํารับจากค่าเช่า
50,220,500
(2,004,372,095)
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ฯ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
1,550,000,000
เงินสดรับจากการกูย้ มื เงินระยะยาว
590,000,000
2,140,000,000
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
135,627,905
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
135,627,905
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ประเภทเงินลงทุน/
โฉนดเลขที่

พื้นที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

ที่ต้ งั

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ อาคารคลังห้ องเย็น และกรรมสิ ทธิ์ในสั งหาริมทรัพย์ ที่เกีย่ วกับการทําความเย็น
157963
21-1-97.80 โครงการแปซิ ฟิค ห้องเย็น
ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
85905
16-1-97
โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
ถนนสุวินทวงศ์ ตําบลคลองนครเนื่ องเขต
อําเภอเมืองฉะเชิ งเทรา จังหวัดฉะเชิ งเทรา
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ และอาคารคลังสินค้า
85904
12-2-56
โครงการดาต้าเชฟ
ถนนสุวินทวงศ์ ตําบลคลองนครเนื่ องเขต
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิ งเทรา
128496, 144679
34-3-79.20 โครงการทิพย์ 7
128498
ถนนเลียบคลองส่งนํ้าชลหารพิจิตร ตําบลบางปลา
128499
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
128500
3572
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

อาคารโรงงาน/
คลังสิ นค้าเลขที่

31 ธันวาคม 2560
ร้อยละของ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)
(ร้อยละ)

6, 7

804,700,000

38

-

544,200,000

25

-

192,100,000

9

PD2
PD4
PD5
PD6
PD7

599,000,000

28

2,140,000,000

100

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ฯ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด
อัตราส่ วนการเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานต่ อ
มูลค่ าสิ นทรัพ ย์ สุทธิถัวเฉลีย่ ระหว่ างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมที่สําคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด (บาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ย
ระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (บาท)
* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร
และคํานวณโดยใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยูใ่ นระหว่างงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

0.0081
0.0081
10.0000
10.0081

0.08

1,551,267,267
0.11
0.19
82.77
1,551,267,267

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ฯ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ลักษณะของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรียล โกรท
ทรั สต์เพื่ อการลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พย์ เอไอเอ็ ม อิ นดัสเทรี ยล โกรท
(“กองทรั ส ต์ ฯ ”) เป็ นกองทรั ส ต์ ฯ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ท รั ส ต์ เ พื่ อ ธุ ร กรรมในตลาดทุ น พ.ศ. 2550
(“พระราชบัญญัติฯ”) ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ระหว่างบริ ษทั เอไอเอ็ม
รี ท แมนเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด
ในฐานะทรั ส ตี ข องกองทรั ส ต์ฯ กองทรั ส ต์ฯ ได้จ ัด ตั้งโดยไม่ มี ก าหนดอายุข องกองทรั ส ต์ฯ และเป็ น
กองทรัสต์ฯประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยทรัสต์จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ฯมีวตั ถุประสงค์ในการนาเงิน
ที่ได้จากการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์และเงินที่ได้รับจากการกูย้ มื สถาบันการเงินไปลงทุนในทรัพย์สินหลัก
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงสิ ทธิ การเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์) และ
ทรัพย์สินอื่นอันเป็ นส่ วนควบหรื อเครื่ องอุปกรณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยกองทรัสต์ฯได้ลงทุนครั้ง
แรกในกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิ ทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทาความเย็นใน
โครงการแปซิ ฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิ ฟิค และกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสิ นค้า
ในโครงการดาต้าเซฟ และโครงการทิพย์ 7
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและให้เริ่ มซื้อขายได้ต้ งั แต่วนั ที่ 9 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
บริ ษ ัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้น ท์ จ ากัด ท าหน้าที่ เป็ นผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ฯ โดยมี บ ริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์
จัด การกองทุ น ไทยพาณิ ชย์ จากัด ท าหน้าที่ เป็ นทรั สตี ของกองทรั สต์ฯ และบริ ษ ัท งานสมบู รณ์ จากัด
ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการทิพย์ 7

2.

นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
กองทรัสต์ฯมีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดังนี้
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุ ทธิ
ที่ ปรั บปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ ตอบแทนที่ จะจ่ ายให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์น้ ัน ได้แก่
ประโยชน์ ตอบแทนสาหรั บรอบปี บัญชี และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี ) ทั้งนี้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปี บัญชี เว้นแต่กรณี ที่
กองทรัสต์ฯมีการเพิ่มทุน กองทรัสต์ฯอาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครั้งต่อรอบปี บัญชีได้
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ซ่ ึ งถือหน่ วยทรัสต์เดิ ม (โดยจะเริ่ มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต์ฯหากกองทรัสต์ฯมีกาไรเพียงพอที่จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว)
1

กาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งแล้วข้างต้น ให้หมายถึง กาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1) การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ฯ รวมทั้งการปรับปรุ งด้วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ฯ
(2) การหักด้วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมหรื อภาระผูกพันจากการกูย้ ืมเงินของ
กองทรั สต์ฯ ตามวงเงิน ที่ ได้ระบุ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนัง สื อชี้ ชวนหรื อแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณี ที่กองทรัสต์ฯมีกาไรสะสมที่อา้ งอิงจากกาไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วในแต่ละปี ของกองทรัสต์ฯ
ตามข้อมูลข้างต้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ฯอาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู ้ ือ
หน่วยทรัสต์จากกาไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
(3) ในกรณี ที่กองทรัสต์ฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่ วยทรัสต์มีมูลค่า
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น
และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวด
ถัดไป
3.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ น นี้ จัด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 และจัด ท าขึ้ นตามหลัก เกณฑ์ แ ละรู ปแบบที่ ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 106
เรื่ อง การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงินฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่กองทรัสต์ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวดปั จจุ บ ัน สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบ
การเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับปรั บปรุ งจะไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ

5.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

5.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากการให้เช่ าและบริ การจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบี้ยบันทึกเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.2 การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทรัสต์ฯมีสิทธิในเงินลงทุน
ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้ อเงินลงทุนทั้งสิ้ นที่กองทรัสต์ฯจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุน
นั้น
เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่ อมราคา
ผูจ้ ดั การกองทรั สต์ฯกาหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุน ดังกล่าว ณ วันที่ ในงบการเงินงวดแรกที่ ได้ซ้ื อ
อสังหาริ มทรัพย์มาโดยใช้ราคาทุนจากการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว และจะกาหนดราคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดถัดไปโดยใช้ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความ
เห็ น ชอบจากสมาคมนัก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทยและสมาคมผูป้ ระเมิ น ค่ าทรั พ ย์สิ น แห่ งประเทศไทย
(ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ)
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ถือเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุน
3

5.3 ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ าและบริการ
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญประเมิน
โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า
5.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน กับ กองทรั สต์ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ ลงทุ น ในส่ วนได้เสี ยของ
กองทรัสต์ฯตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุม
กองทรัสต์ฯ หรื อถูกกองทรัสต์ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับกองทรัสต์ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ทรัสตี และบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯและทรัสตี และบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อกองทรั สต์ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ และกรรมการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของกองทรัสต์ฯ
ความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
บริษัทและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั งานสมบูรณ์ จากัด
บริ ษทั ทิพย์โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จากัด
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จากัด
บริ ษทั ดาต้าเซฟ จากัด

ความสั มพันธ์
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (ถือหน่วยทรัสต์ท้ งั สิ้ น
ร้อยละ 10)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการทิพย์ 7
กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของโครงการทิพย์ 7
ทรัสตี
บริ ษทั ใหญ่ของทรัสตี
บริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
บริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
บริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่

5.5 การแบ่ งปันส่ วนทุน
กองทรัสต์ฯบันทึกลดกาไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน
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5.6 ภาษีเงินได้
กองทรั ส ต์ฯ ไม่ มี ภ าระภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ คคล เนื่ องจากกองทรั ส ต์ฯ ได้รับ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ คคลใน
ประเทศไทย
5.7 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทรัสต์ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กองทรั สต์ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ คการประเมิ น มูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ มู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั งเกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่าจะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสต์ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ในบางสถานการณ์ ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ ฯ
จ าเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การประมาณการดังกล่ าวนี้ ส่ งผลกระทบต่ อจ านวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อข้อมู ลที่ แ สดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
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มูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
กองทรัสต์ฯวัดมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ งมีฐานอ้างอิงจาก
ราคาทุนในงวดบัญชี แรกและราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและ/หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ในปี
ถัดๆไป โดยมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้วิธีการพิจารณาจากรายได้ เนื่ องจากไม่มีราคาในตลาดที่สามารถใช้
เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ได้แก่ อัตราการใช้พ้นื ที่ อัตราคิดลด อัตราค่าเช่าพื้นที่ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราการขึ้นค่าเช่า
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ ของลู ก หนี้ ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ฯ จ าเป็ นต้องใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงินใน
อดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบดุล ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมื อทางการเงิ น ดังกล่ าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจาลองการประเมิ น มู ลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ ใช้ใน
แบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต สภาพ
คล่ อง ข้อมู ลความสัมพัน ธ์ และการเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ าของเครื่ องมื อทางการเงิ น ในระยะยาว การ
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่
แสดงอยูใ่ นงบดุล และการเปิ ดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
7.

เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น
โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
โครงการดาต้าเซฟ
โครงการทิพย์ 7
รวม
(1)

ราคาทุน(1)
805
544
192
599
2,140

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
805
544
192
599
2,140

ราคาทุนที่ลงทุนในวันที่ 26 ธันวาคม 2560
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7.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯได้เข้าทาสัญญาจะซื้ อจะขายเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จานวน
เงินรวม 2,140 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
ก. โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น
กองทรัสต์ฯลงทุนในกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิ ทธิ์ ใน
สั งหาริ ม ทรั พ ย์ที่ เกี่ ย วกับ การท าความเย็น ในโครงการแปซิ ฟิ ค ห้ อ งเย็น จ านวน 2 อาคาร ตั้งอยู่ที่
ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้ อที่ดินรวมประมาณ 21 ไร่ พื้นที่ให้เช่าของ
อาคาร 17,562 ตารางเมตร
ข. โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
กองทรัสต์ฯลงทุนในกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิ ทธิ์ ใน
สังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ ยวกับการทาความเย็นในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิ ฟิค จานวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ที่
ถนนสุ วิน ทวงศ์ ตาบลคลองนครเนื่ องเขต อาเภอเมื องฉะเชิ งเทรา จังหวัดฉะเชิ งเทรา เนื้ อที่ ดิน รวม
ประมาณ 16 ไร่ พื้นที่ให้เช่าของอาคาร 10,058 ตารางเมตร
ค. โครงการดาต้าเซฟ
กองทรัสต์ฯลงทุนในกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน และอาคารคลังสิ นค้า จานวน 1 อาคาร ตั้งอยูท่ ี่ถนนสุ วินทวงศ์
ตาบลคลองนครเนื่องเขต อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ดินรวมประมาณ 13 ไร่ พื้นที่
ให้เช่าของอาคาร 9,288 ตารางเมตร
ง. โครงการทิพย์ 7
กองทรัสต์ฯลงทุนในกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน และอาคารคลังสิ นค้า จานวน 5 อาคาร ตั้งอยูท่ ี่ถนนเลียบคลอง
ส่ งน้ าชลหารพิจิตร ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้ อที่ดินรวมประมาณ 35 ไร่
พื้นที่ให้เช่าของอาคาร 21,651 ตารางเมตร
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่จานวน 2,140 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 138 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัว เฉลี่ ย ระหว่ างงวดในงบการเงิ น ทั้ง นี้ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ดัง กล่ าวเป็ นเงิ น ที่ ไ ด้จ ากการ
จัด จ าหน่ ายหน่ ว ยทรั ส ต์จ านวน 1,550 ล้านบาท และเงิ น ที่ ไ ด้รั บ จากการกู้ยืม สถาบัน การเงิ น จ านวน
590 ล้านบาท
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของโครงการแปซิ ฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิ ฟิค และโครงการทิพย์ 7
ได้จดจานองค้ าประกันวงเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10
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7.2 มูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรั สต์ฯประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพ ย์เท่ากับ
ราคาทุ น ที่ ลงทุ น ในวัน ที่ 26 ธัน วาคม 2560 ผูจ้ ดั การกองทรั สต์ฯเชื่ อว่าราคาดังกล่าวเป็ นมูลค่ายุติธรรม
ที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็ นราคาที่มีการแลกเปลี่ยนจริ งล่าสุ ด และเกิดขึ้นใกล้วนั สิ้ นงวดบัญชี
7.3 รายละเอียดการให้ เช่ าอสั งหาริมทรัพย์ และสั งหาริมทรัพย์
โครงการ
โครงการแปซิ ฟิค ห้องเย็น
โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิ ฟิค
โครงการดาต้าเซฟ
โครงการทิพย์ 7
(1)
(2)

8.

ผูเ้ ช่า
บริ ษทั แปซิ ฟิค ห้องเย็น จากัด
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี แปซิ ฟิค จากัด
บริ ษทั ดาต้าเซฟ จากัด
ผูเ้ ช่ารายย่อยจานวน 5 ราย

อายุสัญญาเช่า (ปี )
10
10
10
2-3

ปี ที่ครบกาหนด
สัญญาเช่า
2570(1)
2570(1)
2570
2561(2) - 2563

กองทรัสต์ฯมีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี
สาหรับสัญญาเช่าที่จะครบกาหนดปี 2561 เป็ นสัญญากับผูเ้ ช่ารายหนึ่ ง กองทรัสต์ฯมีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 2 ครั้ง
ครั้งละ 3 ปี

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯมีเงินสดและเงินฝากธนาคารดังนี้
31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(พันบาท)
(ร้อยละ)
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

9.

135,628
135,628

0.375

ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ าและบริการ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ จากการให้เช่าและบริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหนี้ คงค้างนับจาก
วันที่ถึงกาหนดชาระได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
2,744
2,744
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10. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
590,000
590,000

เมื่ อวัน ที่ 26 ธัน วาคม 2560 กองทรั ส ต์ฯ ได้กู้ยืม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น แห่ งหนึ่ งจานวน 590 ล้านบาท
เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยทุกเดือนและ
ชาระคืนเงินต้นในคราวเดียวเมื่อครบ 5 ปี
เงินกูย้ มื ดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7
ภายใต้สัญญากูย้ มื เงิน กองทรัสต์ฯจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เช่น การดารงอัตราส่ วนทางการเงินในเรื่ อง Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio และ Interest
Bearing Debt to EBITDA Ratio เป็ นต้น
11. ส่ วนของผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เมื่ อวัน ที่ 22 ธัน วาคม 2560 ผู จ้ ัด การกองทรั ส ต์ฯ ได้จ ัด ตั้งกองทรั ส ต์ฯ มี ทุ น จดทะเบี ยน 1,550 ล้านบาท
ประกอบด้วยหน่วยทรัสต์จานวน 155 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ทั้งนี้กองทรัสต์ฯได้เรี ยกและ
ได้รับชาระเงินทุนดังกล่าวทั้งจานวน
12. กาไรสะสม

กาไรสะสมต้นงวด
บวก: การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
กาไรสะสมปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,267
1,267
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13. ค่ าใช้ จ่าย
13.1 ค่ าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ ฯ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ (อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรื อภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน) จากกองทรัสต์ฯตามรายละเอียดดังนี้
(1)

ค่ าธรรมเนี ย มพื้ น ฐาน ช าระเป็ นรายเดื อ นและค านวณเป็ นอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.75 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

(2)

ค่าธรรมเนี ยมในการได้มาซึ่ งทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯไม่เกิ นร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่
ได้มาของกองทรัสต์ฯในแต่ละคราว และค่าธรรมเนียมในการจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างทรัพย์สินที่จาหน่ายไปของกองทรัสต์ฯในแต่ละคราว
และราคาประเมินที่จดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่อยู่ในบัญชี รายชื่ อที่ ได้รับความเห็ นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.

13.2 ค่ าธรรมเนียมทรัสตี
ทรั ส ตี ข องกองทรั ส ต์ฯ จะได้รับ ค่ าตอบแทนเป็ นรายเดื อนในอัตราไม่ เกิ น ร้ อยละ 1.00 ต่ อปี ของมู ลค่ า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ (อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน) ซึ่ง
คานวณโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ และรับรองโดยทรัสตี ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
13.3 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ คิดเป็ นรายเดือนตามที่จ่ายจริ ง
13.4 ค่ าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ฯ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนี ยมการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ (อัตราดังกล่าว
ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน) จากกองทรัสต์ฯตามรายละเอียดดังนี้
(1)

ค่าธรรมเนี ยมการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ ชาระเป็ นรายเดือนและคานวณเป็ น
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.75 ของรายได้สุทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ

(2)

ค่าธรรมเนี ยมพิเศษ ชาระเป็ นรายเดือนและคานวณเป็ นอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ของกาไรจากการ
ดาเนินงานสาหรับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ

(3)

ค่านายหน้าในการที่ผเู ้ ช่ารายย่อยต่อสัญญาเช่าและบริ การ และค่านายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่ารายย่อย
รายใหม่สาหรั บอสังหาริ มทรั พ ย์ที่ว่าง โดยคานวณเป็ นอัตราไม่ เกิ น 1 เดื อนของอัตราค่าเช่ าและ
ค่าบริ การตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่กองทรัสต์ฯจะได้รับจากผูเ้ ช่ารายย่อย

10

13.5 ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการ
กองทรั ส ต์ ฯ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น โครงการต่ า งๆ เช่ น ค่ า ดู แ ลระบบสาธารณู ปโภคส่ ว นกลาง
ค่าประกันภัย และ ภาษีโรงเรื อน เป็ นต้น
14. การรับประกันการจ่ ายชาระค่ าเช่ า
การรั บ ประกัน ค่ าเช่ าส าหรั บ โครงการแปซิ ฟิ ค ห้ อ งเย็น โครงการเจดับ เบิ้ ลยูดี แปซิ ฟิ ค และโครงการ
ดาต้าเซฟ
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ยอมผูกพันตนในฐานะผูร้ ับประกันรายได้ที่กองทรัสต์ฯ
จะได้รับ จากผูเ้ ช่ าและในฐานะลู ก หนี้ ร่ วมกับ ผูเ้ ช่ า ตามวงเงิ น และระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ในสัญ ญาเช่ า
ทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระทาการ โดยตลอดระยะเวลาที่ผเู ้ ช่าเป็ นผูเ้ ช่าภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน หากผู ้
เช่าไม่ชาระค่าเช่าหรื อชาระค่าเช่าไม่ครบเต็มจานวนตามที่ระบุในสัญญาเช่าทรัพย์สิน บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี
อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ตกลงจะชาระค่าเช่าส่ วนที่ผเู ้ ช่าไม่ได้ชาระหรื อชาระไม่ครบเต็มจานวน
ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ฯจนครบเต็มจานวนค่าเช่าตามที่ระบุในสัญญา
15. มาตรการลดความเสี่ ยงในการสู ญเสี ยรายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ
บริ ษทั ทิพย์โฮลดิ้ง จากัด ตกลงที่จะชาระส่ วนที่ขาดจากค่าเช่าและค่าบริ การรวมต่อปี ให้แก่กองทรัสต์ฯเป็ น
รายไตรมาส หากมีค่าเช่าและค่าบริ การที่ได้รับจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯเข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการ
ทิพย์ 7 เป็ นจานวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบริ การรวมต่อปี ที่กองทรัสต์ฯคาดการณ์ไว้ภายในระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วนั จดทะเบี ยนโอนกรรมสิ ทธิ โดยค่าเช่ าและค่าบริ การรวมต่อปี ที่กองทรัสต์ฯคาดการณ์ ไว้จะ
เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา
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16. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด กองทรั ส ต์ฯ มี รายการธุ รกิ จที่ ส าคัญ กับ บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯ และบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการ

2,808
72

นโยบายการกาหนดราคา
อัตราตามสัญญา
อัตราตลาด

294
145

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13.1
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13.2

15

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13.4

21
36

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13.4
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
เงินฝากธนาคาร
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีจ้ ากให้ เช่ าและบริการ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีจ้ ากดอกเบีย้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจารับจากค่ าเช่ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

135,628
2,744
8
60,687
484
39,916
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17. ภาระผูกพัน
17.1 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13
17.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซึ่ งจะต้องจ่ายค่าบริ การในอนาคตที่ตอ้ ง
จ่ายชาระภายใน 1 ปี เป็ นจานวนประมาณ 0.2 ล้านบาท
18. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของกองทรัสต์ฯที่ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
กองทรัสต์ฯดาเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การให้บริ การพื้นที่
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ลงทุ น ไปและด าเนิ น ธุ รกิ จ ในส่ วนงานหลัก ทางภู มิ ศาสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย
กองทรัสต์ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานซึ่ง
วัด มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที่ ใช้ในการวัด กาไรหรื อขาดทุ น จากการด าเนิ น งานในงบการเงิ น ดังนั้น
รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตาม
ส่ วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวนสองรายเป็ นจานวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท
ซึ่งมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
19. เครื่ องมือทางการเงิน
19.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของกองทรัสต์ฯตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ จากการ
ให้เช่าและบริ การ ลูกหนี้ จากดอกเบี้ย ลูกหนี้ จากกรมสรรพากร เจ้าหนี้ จากดอกเบี้ย เจ้าหนี้ อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจารับจากค่าเช่าและเงินกูย้ มื ระยะยาว กองทรัสต์ฯ มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
กองทรัสต์ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและเงินฝากและเงินกูย้ มื ระยะยาว
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาดและมีระยะเวลาครบกาหนดระยะสั้น ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยจึงอยูใ่ นระดับต่า
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สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

136

-

136

0.375

-

590

-

590

MLR - อัตราคงที่

ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทรัสต์ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ควบคุ มความเสี่ ยงนี้ โดยการก าหนดให้ มี การเรี ยกเก็บค่ าเงิ นเช่ าพื้ นที่ และบริ การล่ วงหน้าและก าหนดให้
มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกองทรัสต์ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหาย
ที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ กองทรัสต์ฯยังได้รับประกันการจ่ายชาระค่าเช่าและมีมาตรการ
ลดความเสี่ ยงในการสู ญเสี ยรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 และ 15 จานวนเงินสู งสุ ด
ที่กองทรัสต์ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อ คือ มูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ จากการให้เช่าและบริ การซึ่ ง
แสดงอยูใ่ นงบดุล
19.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงินมูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคา
ตลาดล่าสุ ด หรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกองทรัสต์ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น สาหรับเงินกูย้ มื ระยะยาว
มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด กองทรัสต์ฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 กองทรั ส ต์ฯ มี สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ว ดั มู ล ค่ าด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมแยกแสดง
ตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

-

-

2,140

รวม
2,140
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กองทรัสต์ฯประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 เป็ นจานวน 2,140 ล้านบาทเท่ากับราคาทุนที่ลงทุนในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
เชื่อว่าราคาดังกล่าวเป็ นมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุด เนื่ องจากเป็ นราคาที่มีการแลกเปลี่ยนจริ งล่าสุ ด และเกิดขึ้น
ใกล้วนั สิ้ นงวดบัญชี
20. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการบริ ห ารจัด การทุ น ที่ ส าคัญ ของกองทรั ส ต์ ฯ คื อ การด ารงไว้ซ่ ึ งความสามารถใน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทรัสต์ฯ
21. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ น นี้ ได้ รั บ การอนุ ม ัติ ใ ห้ อ อกโดยคณะกรรมการบริ ษ ั ท ของผู ้จัด การกองทรั ส ต์ ฯ เมื่ อ วัน ที่
27 กุมภาพันธ์ 2561
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