
 ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 
รายงาน และ งบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560  
(วนัจดัตั้งกองทรัสตฯ์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็  
อินดสัเทรียล โกรท 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์                  
เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท (กองทรัสตฯ์) ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทาง
การเงินท่ีส าคญัส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสตฯ์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและ                  
กระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสตฯ์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท                  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค           
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ          
จากกองทรัสตฯ์ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วน         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ             
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกองทรัสตฯ์ 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่
พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ฯต่องบการเงิน 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์พิจารณาวา่
จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่             
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์รับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสตฯ์ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ ์
การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทรัสตฯ์หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรัสตฯ์  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด                
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง          
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน            
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความ               
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทรัสตฯ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูจ้ดัการ
กองทรัสตฯ์ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทรัสตฯ์
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะ          
ตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน 
หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป          
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งหยดุการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2561 

 



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 7 2,140,000,000        
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8, 16 135,627,905           
ลูกหน้ี
   จากการใหเ้ช่าและบริการ 9, 16 2,743,857               
   จากดอกเบ้ีย 16 7,588                      
   จากกรมสรรพากร 15,078,000             
สินทรัพยอ่ื์น 131,153                  
รวมสินทรัพย์ 2,293,588,503        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบดุล
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560

หนีสิ้น
เจา้หน้ี
   จากดอกเบ้ีย 407,342                  
   อ่ืน 16 100,739,421           
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16 953,973                  
เงินมดัจาํรับจากค่าเช่า 16 50,220,500             
เงินกูย้มืระยะยาว 10 590,000,000           
รวมหนีสิ้น 742,321,236           
สินทรัพย์สุทธิ 1,551,267,267        
สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนจดทะเบียน
   หน่วยทรัสต ์155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ10 บาท 1,550,000,000        
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์
   หน่วยทรัสต ์155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ10 บาท 11 1,550,000,000        
กาํไรสะสม 12 1,267,267               
สินทรัพย์สุทธิ 1,551,267,267        

-                              
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0081                  
คาํนวณจากจาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 155,000,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบดุล (ต่อ)



(หน่วย: บาท)
สาํหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560
(วนัจดัตั้งกองทรัสตฯ์)

หมายเหตุ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
รายได้จากเงินลงทุน
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 16 2,808,287                                
รายไดด้อกเบ้ีย 16 72,003                                     
รายไดอ่ื้น 300                                          
รวมรายได้ 2,880,590                                
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 13.1, 16 293,713                                   
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 13.2, 16 145,404                                   
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13.3 16,973                                     
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตฯ์ 13.4, 16 36,296                                     
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 13.5, 16 48,399                                     
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 407,865                                   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 257,331                                   
ตน้ทุนทางการเงิน 407,342                                   
รวมค่าใช้จ่าย 1,613,323                                
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,267,267                                
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,267,267                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่22 ธันวาคม 2560 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2560

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกําไรขาดทุน



(หน่วย: บาท)
สาํหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560
(วนัจดัตั้งกองทรัสตฯ์)

หมายเหตุ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,267,267                                
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,267,267                                
การเพิม่ขึน้ของทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 1,550,000,000                         
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 1,551,267,267                         
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -                                               
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 1,551,267,267                         

-                                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่22 ธันวาคม 2560 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2560



(หน่วย: บาท)
สาํหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560
(วนัจดัตั้งกองทรัสตฯ์)

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,267,267                                
ปรับกระทบรายการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:
   การซ้ือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (2,140,000,000)                        
   ตน้ทุนทางการเงิน 407,342                                   
   การเพิ่มข้ึนในลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ (2,743,857)                               
   การเพิ่มข้ึนในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย (7,588)                                      
   การเพิ่มข้ึนในลูกหน้ีจากกรมสรรพากร (15,078,000)                             
   การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (131,153)                                  
   การเพิ่มข้ึนในเจา้หน้ีอ่ืน 100,739,421                            
   การเพิ่มข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 953,973                                   
   การเพิ่มข้ึนในเงินมดัจาํรับจากค่าเช่า 50,220,500                              
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (2,004,372,095)                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่22 ธันวาคม 2560 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2560

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกระแสเงินสด



(หน่วย: บาท)
สาํหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560
(วนัจดัตั้งกองทรัสตฯ์)

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ 1,550,000,000                         
เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะยาว 590,000,000                            
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,140,000,000                         
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้สุทธิ 135,627,905                            
เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด -                                               
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8) 135,627,905                            

-                                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่22 ธันวาคม 2560 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2560

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกระแสเงินสด (ต่อ)



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

31 ธนัวาคม 2560
อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ

พ้ืนท่ี ท่ีตั้ง คลงัสินคา้เลขท่ี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(ไร่-งาน-ตร.วา) (บาท) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กรรมสิทธิ์ในท่ีดนิ อาคารคลังห้องเยน็ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เก่ียวกับการทําความเยน็

157963 21-1-97.80 โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็  6, 7 804,700,000    38                    
ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร

85905 16-1-97 โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค - 544,200,000    25                    
ถนนสุวินทวงศ ์ตาํบลคลองนครเน่ืองเขต 
อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

กรรมสิทธิ์ในท่ีดนิและอาคารคลังสินค้า
85904 12-2-56 โครงการดาตา้เชฟ - 192,100,000    9                      

ถนนสุวินทวงศ ์ตาํบลคลองนครเน่ืองเขต 
อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

128496, 144679 34-3-79.20 โครงการทิพย ์7 PD2 599,000,000    28                    
128498 ถนนเลียบคลองส่งนํ้าชลหารพิจิตร ตาํบลบางปลา PD4
128499 อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ PD5
128500 PD6

3572 PD7
รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2,140,000,000 100                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/
โฉนดเลขท่ี



(หน่วย: บาท)
สาํหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560
(วนัจดัตั้งกองทรัสตฯ์)

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -                                             
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.0081                                   
รวมรายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 0.0081                                   
บวก: การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10.0000                                 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 10.0081                                 

อัตราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ
   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 0.08

อัตราส่วนทางการเงนิท่ีสําคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เติมท่ีสําคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (บาท) 1,551,267,267
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.11
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
   ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.19
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด
   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 82.77
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (บาท) 1,551,267,267

* มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร
   และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
ข้อมูลทางการเงนิท่ีสําคญั
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560



1 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่22 ธันวาคม 2560 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็  
อนิดัสเทรียล โกรท 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  
(“กองทรัสต์ฯ”) เป็นกองทรัสต์ฯตามพระราชบัญญั ติทรัสต์ เพื่ อ ธุรกรรมในตลาดทุน  พ .ศ . 2550 
(“พระราชบญัญติัฯ”) ท่ีก่อตั้งข้ึนตามสัญญาก่อตั้งทรัสตล์งวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ระหว่างบริษทั เอไอเอม็ 
รีท แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั                 
ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ กองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งโดยไม่มีก าหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็น
กองทรัสตฯ์ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยทรัสตจ์ากผูถื้อหน่วยทรัสต ์กองทรัสตฯ์มีวตัถุประสงคใ์นการน าเงิน        
ท่ีไดจ้ากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสตแ์ละเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้มืสถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั
ประเภทอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย)์ และ
ทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วนควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยกองทรัสตฯ์ไดล้งทุนคร้ัง
แรกในกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารคลงัหอ้งเยน็ และกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ใน
โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ และโครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค และกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้
ในโครงการดาตา้เซฟ และโครงการทิพย ์7 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ  ากัด ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย ์             
จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ฯ และบริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด                
ท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์7  

2.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 กองทรัสตฯ์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัน้ี  

(1) ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ
ท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์นั้ น ได้แก่ 
ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้ งน้ี ผูจ้ดัการ
กองทรัสตฯ์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี เวน้แต่กรณีท่ี
กองทรัสตฯ์มีการเพิ่มทุน กองทรัสตฯ์อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชีได้
เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต์ซ่ึงถือหน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเร่ิมจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรัสตฯ์หากกองทรัสตฯ์มีก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีดงักล่าว) 
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 ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถึง ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(1)  การหักก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของ
กองทรัสตฯ์ รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(2)  การหักดว้ยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินท่ีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวนหรือแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ฯมีก าไรสะสมท่ีอา้งอิงจากก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรัสตฯ์
ตามขอ้มูลขา้งตน้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อ
หน่วยทรัสตจ์ากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่        
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสตมี์มูลค่า   
ต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 
และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวด
ถดัไป 

3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี       
พ.ศ. 2547 และจัดท าข้ึนตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  106               
เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทรัสตฯ์ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  

ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

5.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รับรู้ในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า  

รายไดด้อกเบ้ียบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2  การวดัค่าเงินลงทุน 

  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสตฯ์มีสิทธิในเงินลงทุน  

  ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนทั้งส้ินท่ีกองทรัสต์ฯจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุน
นั้น 

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

  เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา  

  ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีได้ซ้ือ
อสังหาริมทรัพยม์าโดยใชร้าคาทุนจากการซ้ืออสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว และจะก าหนดราคายติุธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย                
(ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบ
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ)  

  ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยถื์อเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 
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5.3 ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 

  ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญประเมิน
โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายหุน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ 

5.4  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกองทรัสต์ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนได้เสียของ
กองทรัสตฯ์ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
กองทรัสต์ฯ หรือถูกกองทรัสต์ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบักองทรัสตฯ์ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ ทรัสตี และบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์และทรัสตี และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทรัสต์ฯ ผูบ้ริหารส าคญัและกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทรัสตฯ์ 

 ความสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (ถือหน่วยทรัสตท์ั้งส้ิน
ร้อยละ 10) 

บริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์  
บริษทั งานสมบูรณ์ จ ากดั  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์7 
บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์

ของโครงการทิพย ์7 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ทรัสตี 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของทรัสตี 
บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 

5.5 การแบ่งปันส่วนทุน 

  กองทรัสตฯ์บนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
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5.6 ภาษีเงินได้ 

  กองทรัสต์ฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจากกองทรัสต์ฯได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
ประเทศไทย 

5.7  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทรัสตฯ์ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทรัสต์ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

  ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสตฯ์จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯ
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและ            
การประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงใน           
หมายเหตุประกอบงบการเงินผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 กองทรัสต์ฯวดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบดุลดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงมีฐานอา้งอิงจาก
ราคาทุนในงวดบญัชีแรกและราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ/หรือท่ีปรึกษาทางการเงินในปี
ถดัๆไป โดยมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวใชว้ิธีการพิจารณาจากรายได ้เน่ืองจากไม่มีราคาในตลาดท่ีสามารถใช้
เทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์            
ไดแ้ก่ อตัราการใชพ้ื้นท่ี อตัราคิดลด อตัราค่าเช่าพื้นท่ี อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และอตัราการข้ึนค่าเช่า 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบดุล ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ใน
แบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต  สภาพ
คล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การ
เปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ี
แสดงอยูใ่นงบดุล และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

7. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ราคาทุน(1) มูลค่ายติุธรรม 

โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ 805 805 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 544 544 
โครงการดาตา้เซฟ 192 192 
โครงการทิพย ์7 599 599 
รวม 2,140 2,140 

(1) ราคาทุนท่ีลงทุนในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 
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7.1 ข้อมูลเกีย่วกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสตฯ์ไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยจ์  านวน 
เงินรวม 2,140 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย 

ก. โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ 

กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิใน
สังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวกับการท าความเย็นในโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น จ านวน 2 อาคาร ตั้ งอยู่ท่ี             
ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เน้ือท่ีดินรวมประมาณ 21 ไร่ พื้นท่ีให้เช่าของ
อาคาร 17,562 ตารางเมตร 

ข. โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 

 กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิใน
สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ในโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค จ านวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ท่ี
ถนนสุวินทวงศ์ ต  าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เน้ือท่ีดินรวม
ประมาณ 16 ไร่ พื้นท่ีใหเ้ช่าของอาคาร 10,058 ตารางเมตร  

ค. โครงการดาตา้เซฟ 

กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ จ านวน 1 อาคาร ตั้งอยูท่ี่ถนนสุวินทวงศ ์
ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เน้ือท่ีดินรวมประมาณ 13 ไร่ พื้นท่ี
ใหเ้ช่าของอาคาร 9,288 ตารางเมตร  

ง. โครงการทิพย ์7 

กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ จ านวน 5 อาคาร ตั้งอยูท่ี่ถนนเลียบคลอง
ส่งน ้ าชลหารพิจิตร ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เน้ือท่ีดินรวมประมาณ 35 ไร่ 
พื้นท่ีใหเ้ช่าของอาคาร 21,651 ตารางเมตร  

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์จ านวน 2,140 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 138 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ           
ถัวเฉล่ียระหว่างงวดในงบการเงิน ทั้ งน้ี การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินท่ีได้จากการ                    
จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จ  านวน 1,550 ล้านบาท และเงินท่ีได้รับจากการกู้ยืมสถาบันการเงินจ านวน                   
590 ลา้นบาท 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค และโครงการทิพย ์7 
ไดจ้ดจ านองค ้าประกนัวงเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 
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7.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากับ           
ราคาทุนท่ีลงทุนในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯเช่ือว่าราคาดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรม              
ท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากเป็นราคาท่ีมีการแลกเปล่ียนจริงล่าสุด และเกิดข้ึนใกลว้นัส้ินงวดบญัชี 

7.3 รายละเอยีดการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 

โครงการ ผูเ้ช่า อายสุัญญาเช่า (ปี) 
ปีท่ีครบก าหนด
สัญญาเช่า 

โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ ากดั 10 2570(1) 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จ ากดั 10 2570(1) 
โครงการดาตา้เซฟ บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 10 2570 
โครงการทิพย ์7 ผูเ้ช่ารายยอ่ยจ านวน 5 ราย 2 - 3 2561(2) - 2563 
(1) กองทรัสตฯ์มีสิทธิในการต่อสญัญาเช่าออกไปอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี 
(2) ส าหรับสัญญาเช่าท่ีจะครบก าหนดปี 2561 เป็นสัญญากบัผูเ้ช่ารายหน่ึง กองทรัสตฯ์มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 2 คร้ัง 

คร้ังละ 3 ปี 

8. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตฯ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือ                               อตัราดอกเบ้ียต่อปี             
 (พนับาท) (ร้อยละ) 

เงินฝากธนาคาร   
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์   
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 135,628 0.375 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 135,628  

9. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจาก
วนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ  31 ธนัวาคม 2560 

คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน     2,744 
รวม  2,744 
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10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 
   31 ธนัวาคม 2560 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  590,000 
รวม  590,000 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 590 ล้านบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 5 ปี 

 เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

 ภายใตส้ัญญากูย้มืเงิน กองทรัสตฯ์จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงินในเร่ือง Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio และ Interest 
Bearing Debt to EBITDA Ratio เป็นตน้ 

11. ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

  เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งกองทรัสต์ฯมีทุนจดทะเบียน 1,550 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยทรัสตจ์  านวน 155 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท ทั้งน้ีกองทรัสตฯ์ไดเ้รียกและ
ไดรั้บช าระเงินทุนดงักล่าวทั้งจ านวน 

12. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับรอบระยะเวลา                              

ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 
(วนัจดัตั้งกองทรัสตฯ์)                    

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ก าไรสะสมตน้งวด - 
บวก: การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 1,267 
ก าไรสะสมปลายงวด 1,267 
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13. ค่าใช้จ่าย 

13.1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

(2) ค่าธรรมเนียมในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ฯไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ี
ไดม้าของกองทรัสตฯ์ในแต่ละคราว และค่าธรรมเนียมในการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสตฯ์ 
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างทรัพยสิ์นท่ีจ าหน่ายไปของกองทรัสตฯ์ในแต่ละคราว 
และราคาประเมินท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

13.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตี 

 ทรัสตีของกองทรัสต์ฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ซ่ึง
ค านวณโดยผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ และรับรองโดยทรัสตี ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

13.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์คิดเป็นรายเดือนตามท่ีจ่ายจริง 

13.4 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ 

 ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตฯ์ (อตัราดงักล่าว       
ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ฯ ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็น
อตัราไม่เกินร้อยละ 2.75 ของรายไดสุ้ทธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 4.00 ของก าไรจากการ
ด าเนินงานส าหรับทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตฯ์  

(3) ค่านายหนา้ในการท่ีผูเ้ช่ารายยอ่ยต่อสัญญาเช่าและบริการ และค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่ารายยอ่ย
รายใหม่ส าหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์ว่าง โดยค านวณเป็นอตัราไม่เกิน 1 เดือนของอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาเช่าและสญัญาบริการท่ีกองทรัสตฯ์จะไดรั้บจากผูเ้ช่ารายยอ่ย 
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13.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

 กองทรัสต์ฯมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ  เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง                        
ค่าประกนัภยั และ ภาษีโรงเรือน เป็นตน้ 

14. การรับประกนัการจ่ายช าระค่าเช่า 

การรับประกันค่าเช่าส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟิค และโครงการ             
ดาตา้เซฟ 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ยอมผกูพนัตนในฐานะผูรั้บประกนัรายไดท่ี้กองทรัสตฯ์
จะได้รับจากผูเ้ช่าและในฐานะลูกหน้ีร่วมกับผูเ้ช่า ตามวงเงินและระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นและสัญญาตกลงกระท าการ โดยตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าทรัพยสิ์น หากผู ้
เช่าไม่ช าระค่าเช่าหรือช าระค่าเช่าไม่ครบเต็มจ านวนตามท่ีระบุในสัญญาเช่าทรัพยสิ์น บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี 
อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ตกลงจะช าระค่าเช่าส่วนท่ีผูเ้ช่าไม่ไดช้ าระหรือช าระไม่ครบเต็มจ านวน
ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรัสตฯ์จนครบเตม็จ านวนค่าเช่าตามท่ีระบุในสญัญา 

15. มาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จ ากดั ตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสตฯ์เป็น
รายไตรมาส หากมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ฯเขา้ลงทุนคร้ังแรกในโครงการ
ทิพย ์7 เป็นจ านวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวจ้ะ
เป็นไปตามท่ีระบุในสญัญา 
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16. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสตฯ์ และบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
  ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่                  

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560  
(วนัจดัตั้งกองทรัสตฯ์) 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ  2,808 อตัราตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย  72 อตัราตลาด 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์   
ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน  294 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.1 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี  145 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.2 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตฯ์   
 ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกั 
  ของกองทรัสตฯ์ 

15 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.4 

 ค่าธรรมเนียมพิเศษ 21 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.4 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ 36 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.5 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 

เงนิฝากธนาคาร  
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135,628 

ลูกหนีจ้ากให้เช่าและบริการ  
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,744 

ลูกหนีจ้ากดอกเบีย้  
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 

เจ้าหนีอ่ื้น  
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,687 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 484 

เงนิมัดจ ารับจากค่าเช่า  
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,916 
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17. ภาระผูกพนั 

17.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 

17.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคตท่ีตอ้ง
จ่ายช าระภายใน 1 ปี เป็นจ านวนประมาณ 0.2 ลา้นบาท 

18. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสตฯ์ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสตฯ์ด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการพื้นท่ี
อสังหาริมทรัพยท่ี์ได้ลงทุนไปและด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย 
กองทรัสตฯ์ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึง
วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้ น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตาม
ส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในระหว่างงวด กองทรัสตฯ์มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 2 ลา้นบาท 
ซ่ึงมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

19.     เคร่ืองมือทางการเงิน 

19.1   นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทรัสตฯ์ตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจากการ         
ให้เช่าและบริการ ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย ลูกหน้ีจากกรมสรรพากร เจา้หน้ีจากดอกเบ้ีย เจา้หน้ีอ่ืน ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย            
เงินมดัจ ารับจากค่าเช่าและเงินกูย้มืระยะยาว กองทรัสตฯ์ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 กองทรัสตฯ์มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและเงินฝากและเงินกูย้มืระยะยาว 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัรา
ตลาดและมีระยะเวลาครบก าหนดระยะสั้น ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียจึงอยูใ่นระดบัต ่า 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ีภายใน          
1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรา 
ดอกเบ้ีย          

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 136 - 136 0.375 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะยาว - 590 - 590 MLR - อตัราคงท่ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กองทรัสตฯ์มีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีการเรียกเก็บค่าเงินเช่าพื้นท่ีและบริการล่วงหน้าและก าหนดให ้                    
มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกองทรัสตฯ์จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหาย             
ท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ นอกจากน้ี กองทรัสตฯ์ยงัไดรั้บประกนัการจ่ายช าระค่าเช่าและมีมาตรการ
ลดความเส่ียงในการสูญเสียรายไดค่้าเช่าและค่าบริการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 และ 15 จ  านวนเงินสูงสุด
ท่ีกองทรัสตฯ์อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการซ่ึง
แสดงอยูใ่นงบดุล  

19.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงินมูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคา
ตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทรัสตฯ์จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด กองทรัสตฯ์ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 2,140 2,140 
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กองทรัสต์ฯประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 เป็นจ านวน 2,140 ลา้นบาทเท่ากบัราคาทุนท่ีลงทุนในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ         
เช่ือว่าราคาดงักล่าวเป็นมูลค่ายติุธรรมท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากเป็นราคาท่ีมีการแลกเปล่ียนจริงล่าสุด และเกิดข้ึน
ใกลว้นัส้ินงวดบญัชี  

20. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของกองทรัสต์ฯ  คือ การด ารงไว้ซ่ึงความสามารถใน                   
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทรัสตฯ์ 

21.  การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู ้จัดการกองทรัสต์ฯ เม่ือวันท่ี                               
27 กมุภาพนัธ์ 2561 


