
 ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
31 มีนาคม 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็     
อินดสัเทรียล โกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบกาํไรขาดทุน                        
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก               
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากร ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบ
ทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้            ความ
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2561 



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม
   (ราคาทุน: 31 มีนาคม 2561: 2,140 ลา้นบาท,
      31 ธนัวาคม 2560: 2,140 ลา้นบาท) 6 2,140,000            2,140,000            
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม
   (ราคาทุน: 31 มีนาคม 2561: 88 ลา้นบาท) 88,247                 -                           
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7, 15 1,179                   135,628               
ลูกหน้ี
   จากการใหเ้ช่าและบริการ 8, 15 -                           2,744                   
   จากดอกเบ้ีย 15 205                      8                          
   จากกรมสรรพากร 14,839                 15,078                 
สินทรัพยอ่ื์น 2,835                   131                      
รวมสินทรัพย์ 2,247,305            2,293,589            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบดุล
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสิน
เจา้หน้ี
   จากดอกเบ้ีย 136                      407                      
   อ่ืน 15 18,434                 100,740               
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15 5,310                   954                      
เงินมดัจาํรับจากค่าเช่า 15, 16.3 50,221                 50,221                 
เงินกูย้มืระยะยาว 9 590,000               590,000               
รวมหน้ีสิน 664,101               742,322               
สินทรัพย์สุทธิ 1,583,204            1,551,267            
สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนจดทะเบียน
   หน่วยทรัสต ์155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 1,550,000            1,550,000            
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์
   หน่วยทรัสต ์155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 10 1,550,000            1,550,000            
กาํไรสะสม 11 33,204                 1,267                   
สินทรัพย์สุทธิ 1,583,204            1,551,267            

-                           -                           
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.2142               10.0081               
คาํนวณจากจาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (พนัหน่วย) 155,000               155,000               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบดุล (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561

รายได้จากเงินลงทุน
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 15 43,528                                 
รายไดด้อกเบ้ีย 15 103                                      
รวมรายได้ 43,631                                 
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 12.1, 15 2,582                                   
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12.2, 15 1,276                                   
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12.3 153                                      
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตฯ์ 12.4, 15 562                                      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 12.5, 15 621                                      
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 300                                      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 95                                        
ตน้ทุนทางการเงิน 6,110                                   
รวมค่าใช้จ่าย 11,699                                 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 31,932                                 
รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 5                                          
รวมรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 5                                          
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 31,937                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี
31 มีนาคม 2561

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 31,932                                 
กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 5                                          
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 31,937                                 
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 31,937                                 
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 1,551,267                            
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 1,583,204                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี
31 มีนาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 31,937                                 
ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:
   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (98,552)                               
   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 10,310                                 
   ตน้ทุนทางการเงิน 6,110                                   
   การลดลงในลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 2,744                                   
   การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย (197)                                     
   การลดลงในลูกหน้ีจากกรมสรรพากร 239                                      
   การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (2,704)                                 
   การลดลงในเจา้หน้ีอ่ืน (82,306)                               
   การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,356                                   
   กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (5)                                         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (128,068)                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี
31 มีนาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่าย (6,381)                                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (6,381)                                 
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (134,449)                             
เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 135,628                               
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 7) 1,179                                   

-                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561



ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561

อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
พื้นที่ ที่ตั้ง คลงัสินคา้เลขที่ มูลคา่ยตุิธรรม มูลคา่เงินลงทุน มูลคา่ยตุิธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทําความเยน็
157963 21-1-97.80 โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็  6, 7 804,700               36.12                   804,700               37.60                   

ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร
85905 16-1-97 โครงการเจดบัเบิ้ลยดูี แปซิฟิค - 544,200               24.42                   544,200               25.43                   

ถนนสุวินทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนื่องเขต 
อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

กรรมสิทธิ์ในที่ดนิและอาคารคลงัสินค้า
85904 12-2-56 โครงการดาตา้เชฟ - 192,100               8.62                     192,100               8.98                     

ถนนสุวินทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนื่องเขต 
อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

128496, 144679 34-3-79.20 โครงการทิพย ์7 PD2 599,000               26.88                   599,000               27.99                   
128498 ถนนเลียบคลองส่งนํ้าชลหารพิจิตร ตาํบลบางปลา PD4
128499 อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ PD5
128500 PD6

3572 PD7
รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2,140,000            96.04                   2,140,000            100.00                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน 

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/
โฉนดเลขที่

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)



ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบี้ย ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินฝากประจํา
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 31 พฤษภาคม 2561 1.15 8,000                     8,000                     0.36                       -                             -                             -                             
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 31 พฤษภาคม 2561 1.25 30,000                   30,000                   1.35                       -                             -                             -                             
ธนาคาร อาร์ เอช บี จาํกดั 1 สิงหาคม 2561 1.45 10,310                   10,310                   0.46                       -                             -                             -                             
ธนาคาร อาร์ เอช บี จาํกดั 1 สิงหาคม 2561 1.45 39,937                   39,937                   1.79                       -                             -                             -                             

รวมเงินฝากประจํา 88,247                   88,247                   3.96                       -                             -                             -                             
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 88,247                   88,247                   3.96                       -                             -                             -                             
รวมเงินลงทุน 2,228,247              2,228,247              100.00                   2,140,000              2,140,000              100.00                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผูอ้อกตราสาร

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
ประเภทเงินลงทุน/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี
31 มีนาคม 2561

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 10.0081                                  
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.2061                                    
รวมรายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 0.2061                                    
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 10.2142                                  

อัตราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ
   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 2.03

อัตราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เติมทีสํ่าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 1,583,204
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.74
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
   ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 2.77
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด
   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* -                                              
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 1,572,547

* จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
   ดว้ยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภท ณ วนัส้ินงวดโดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

1. ลักษณะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็  
อินดสัเทรียล โกรท 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
(“กองทรัสตฯ์”) เป็นกองทรัสตฯ์ตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งข้ึน
ตามสญัญาก่อตั้งทรัสตล์งวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งบริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในฐานะ
ผูก่้อตั้ งทรัสต์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ 
กองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งโดยไม่มีกาํหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็นกองทรัสต์ฯประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยทรัสต์จากผูถื้อหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ฯมีวตัถุประสงค์ในการนําเงินท่ีได้จากการจัดจาํหน่าย
หน่วยทรัสตแ์ละเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้มืสถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัประเภทอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย)์ และทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วน
ควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยกองทรัสต์ฯไดล้งทุนคร้ังแรกในกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการทาํความเยน็ในโครงการแปซิฟิค 
ห้องเย็น และโครงการเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟิค และกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ในโครงการ                 
ดาตา้เซฟ และโครงการทิพย ์7 

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

 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จาํกัด ทําหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย ์             
จดัการกองทุน ไทยพาณิชย  ์จาํกดั ทาํหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ฯ และบริษทั งานสมบูรณ์ จาํกัด                
ทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์7  

2.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 กองทรัสตฯ์มีนโยบายจ่ายประโยชนต์อบแทน ดงัน้ี  

(1) ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ                 
กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้น 
ไดแ้ก่ ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้งน้ี 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี 
เวน้แต่กรณีท่ีกองทรัสตฯ์มีการเพ่ิมทุน กองทรัสตฯ์อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ัง
ต่อรอบปีบญัชีไดเ้พ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตเ์ดิม 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถึง กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(1)  การหักกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของ

กองทรัสตฯ์ รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(2)  การหักดว้ยรายการเงินสํารองเพื่อการชาํระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินท่ีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวนหรือแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์มีกาํไรสะสมท่ีอา้งอิงจากกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรัสต์ฯ
ตามขอ้มูลขา้งตน้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อ
หน่วยทรัสตจ์ากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่        
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์มีมูลค่า   
ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 
และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อนาํไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะให้มีการจ่ายในงวด
ถดัไป 

3. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 
3.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

โดยกองทรัสตฯ์ เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม กองทรัสตฯ์ไดแ้สดงรายการใน
งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ                    
งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญัในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี                
22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตั้ งกองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้น                
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบั
ขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินสําหรับ 
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย           
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมี             
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่าง          
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทรัสตฯ์ 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

6. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ณ  วัน ท่ี  31 มีนาคม  2561 และ  31 ธันวาคม  2560                    
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 ราคาทุน(1) มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน(1) มูลค่ายุติธรรม 

โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ 805 805 805 805 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 544 544 544 544 
โครงการดาตา้เซฟ 192 192 192 192 
โครงการทิพย ์7 599 599 599 599 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 2,140 2,140 2,140 2,140 
(1) ราคาทุนท่ีลงทุนในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

6.1 ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 
เงินรวม 2,140 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย 

ก. โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ 

กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิใน
สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกับการทําความเย็นในโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น จาํนวน 2 อาคาร ตั้ งอยู่ท่ี             
ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เน้ือท่ีดินรวมประมาณ 21 ไร่ พ้ืนท่ีให้เช่าของ
อาคาร 17,562 ตารางเมตร 

ข. โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 

 กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิใน
สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการทาํความเยน็ในโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค จาํนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ท่ี
ถนนสุวินทวงศ์ ตาํบลคลองนครเน่ืองเขต อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เน้ือท่ีดินรวม
ประมาณ 16 ไร่ พ้ืนท่ีใหเ้ช่าของอาคาร 10,058 ตารางเมตร  

ค. โครงการดาตา้เซฟ 

กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ จาํนวน 1 อาคาร ตั้งอยูท่ี่ถนนสุวินทวงศ ์
ตาํบลคลองนครเน่ืองเขต อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เน้ือท่ีดินรวมประมาณ 13 ไร่ พ้ืนท่ี
ใหเ้ช่าของอาคาร 9,288 ตารางเมตร  

ง. โครงการทิพย ์7 

กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ จาํนวน 5 อาคาร ตั้งอยูท่ี่ถนนเลียบคลอง
ส่งนํ้ าชลหารพิจิตร ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เน้ือท่ีดินรวมประมาณ 35 ไร่ 
พ้ืนท่ีใหเ้ช่าของอาคาร 21,651 ตารางเมตร  

กองทรัสตฯ์ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยส์าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

กองทรัสต์ฯลงทุนในอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 2,140 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 138 ต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถวัเฉล่ียของงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสต์) ถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทั้ งน้ี การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินท่ีได้จากการจัดจาํหน่าย
หน่วยทรัสตจ์าํนวน 1,550 ลา้นบาท และเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้มืสถาบนัการเงินจาํนวน 590 ลา้นบาท 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค และโครงการทิพย ์7 
ไดจ้ดจาํนองคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 
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6.2 รายละเอียดการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 

โครงการ ผูเ้ช่า อายสัุญญาเช่า (ปี) 
ปีท่ีครบกาํหนด
สญัญาเช่า 

โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จาํกดั 10 2570(1) 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จาํกดั 10 2570(1) 
โครงการดาตา้เซฟ บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 10 2570 
โครงการทิพย ์7 ผูเ้ช่ารายยอ่ยจาํนวน 5 ราย 2 - 3 2561(2) - 2563 
(1) กองทรัสตฯ์มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี 
(2) สาํหรับสัญญาเช่าท่ีจะครบกาํหนดปี 2561 เป็นสัญญากบัผูเ้ช่ารายหน่ึง กองทรัสตฯ์มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 2 คร้ัง 

คร้ังละ 3 ปี 

7. เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตฯ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงัน้ี 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือ     
อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี          ยอดคงเหลือ     
อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี          
 (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) 

เงินฝากธนาคาร   
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 1,179 0.375 135,628 0.375 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,179  135,628  

8. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 แยกตาม
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคา้งชาํระ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน    - 2,744 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ - 2,744 
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9. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
  (หน่วย: พนับาท) 

  31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 590,000 590,000 
เงินกูย้มืระยะยาว 590,000 590,000 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจาํนวน 590 ล้านบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ชาํระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 5 ปี 

 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 

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

10. ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

  เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯได้จดัตั้ งกองทรัสต์ฯมีทุนจดทะเบียน 1,550 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยทรัสตจ์าํนวน 155 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท ทั้งน้ีกองทรัสตฯ์ไดเ้รียก
และไดรั้บชาํระเงินทุนดงักล่าวทั้งจาํนวน 

11. กําไรสะสม 
(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี               

31 มีนาคม 2561 

สาํหรับรอบระยะเวลา      
ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 

2560 (วนัจดัตั้ง            
กองทรัสต)์              

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
กาํไรสะสมตน้งวด 1,267 - 
บวก: การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 31,937 1,267 
กาํไรสะสมปลายงวด 33,204 1,267 
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12. ค่าใช้จ่าย 

12.1 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ฯ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน ชําระเป็นรายเดือนและคาํนวณเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

(2) ค่าธรรมเนียมในการได้มาซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ฯไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์น         
ท่ีได้มาของกองทรัสต์ฯในแต่ละคราว และค่าธรรมเนียมในการจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ฯ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างทรัพยสิ์นท่ีจาํหน่ายไปของกองทรัสตฯ์
ในแต่ละคราว และราคาประเมินท่ีจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

12.2 ค่าธรรมเนียมทรัสต ี

 ทรัสตีของกองทรัสต์ฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ซ่ึง
คาํนวณโดยผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ และรับรองโดยทรัสตี ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

12.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์คิดเป็นรายเดือนตามท่ีจ่ายจริง 

12.4 ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ 

 ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตฯ์ (อตัราดงักล่าว       
ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีอ่ืนใดทาํนองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตฯ์ ชาํระเป็นรายเดือนและคาํนวณเป็น
อตัราไม่เกินร้อยละ 2.75 ของรายไดสุ้ทธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ชาํระเป็นรายเดือนและคาํนวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 4.00 ของกาํไรจากการ
ดาํเนินงานสาํหรับทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตฯ์  

(3) ค่านายหนา้ในการท่ีผูเ้ช่ารายยอ่ยต่อสัญญาเช่าและบริการ และค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่ารายยอ่ย
รายใหม่สําหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์ว่าง โดยคาํนวณเป็นอตัราไม่เกิน 1 เดือนของอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาเช่าและสญัญาบริการท่ีกองทรัสตฯ์จะไดรั้บจากผูเ้ช่ารายยอ่ย 
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12.5 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 
 กองทรัสต์ฯมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการต่างๆ  เช่น  ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง                    

ค่าประกนัภยั และภาษีโรงเรือน เป็นตน้ 
13. การรับประกันการจ่ายชําระค่าเช่า 

การรับประกันค่าเช่าสําหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟิค และโครงการ             
ดาตา้เซฟ 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ยอมผกูพนัตนในฐานะผูรั้บประกนัรายไดท่ี้กองทรัสตฯ์
จะได้รับจากผูเ้ช่าและในฐานะลูกหน้ีร่วมกับผูเ้ช่า ตามวงเงินและระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นและสัญญาตกลงกระทาํการ โดยตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าทรัพยสิ์น หากผู ้
เช่าไม่ชาํระค่าเช่าหรือชาํระค่าเช่าไม่ครบเต็มจาํนวนตามท่ีระบุในสัญญาเช่าทรัพยสิ์น บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี 
อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ตกลงจะชาํระค่าเช่าส่วนท่ีผูเ้ช่าไม่ไดช้าํระหรือชาํระไม่ครบเต็มจาํนวน
ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรัสตฯ์จนครบเตม็จาํนวนค่าเช่าตามท่ีระบุในสญัญา 

14. มาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จาํกดั ตกลงท่ีจะชาํระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีใหแ้ก่กองทรัสตฯ์เป็น
รายไตรมาส หากมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ฯเขา้ลงทุนคร้ังแรกในโครงการ
ทิพย ์7 เป็นจาํนวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวจ้ะ
เป็นไปตามท่ีระบุในสญัญา 

15. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 ในระหวา่งงวด กองทรัสตฯ์มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ความสัมพนัธ์ 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (ถือหน่วยทรัสตท์ั้งส้ิน

ร้อยละ 10)
บริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์
บริษทั งานสมบูรณ์ จาํกดั  ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์7
บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย์

ของโครงการทิพย ์7
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ทรัสตี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของทรัสตี
บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จาํกดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จาํกดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
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 รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสต์ฯ และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)

 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี           

31 มีนาคม 2561 นโยบายการกาํหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 32,699 อตัราตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 27 อตัราตลาด 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 
ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน 2,582 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12.1

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 1,276 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12.2
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตฯ์
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสตฯ์ 228 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12.4

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 334 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12.4
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 554 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12.5

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
เงนิฝากธนาคาร 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,179 135,628

ลูกหนีจ้ากให้เช่าและบริการ 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,744

ลูกหนีจ้ากดอกเบีย้ 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35 8

เจ้าหนีอ่ื้น 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,361 60,687

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,497 484

เงนิมดัจํารับจากค่าเช่า 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,916 39,916
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16. ภาระผูกพนั 

16.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 

16.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคตท่ีตอ้ง
จ่ายชาํระภายใน 1 ปี เป็นจาํนวนประมาณ 0.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 0.2 ลา้นบาท) 

16.3 กองทรัสตฯ์จะตอ้งส่งมอบดอกผลสุทธิจากเงินมดัจาํรับจากค่าเช่าของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามหมายเหตุ 15 
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าในจาํนวนเท่ากบัท่ีกองทรัสตฯ์ไดรั้บ 

17. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการพื้นท่ี
อสังหาริมทรัพยท่ี์ได้ลงทุนไปและดาํเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย 
กองทรัสตฯ์ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึง
วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้ น 
รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้ งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตาม
ส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในระหวา่งงวด กองทรัสตฯ์มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 29 ลา้นบาท 
ซ่ึงมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

18.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนสาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตั้ง
กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ในอตัรา 0.1926 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ โดยกาํหนดจ่ายประโยชน ์                
ตอบแทนในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 

19.  การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ เม่ือวนัท่ี                     
14 พฤษภาคม 2561 
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