ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
รายงาน และ งบการเงินระหว่างกาล
31 มีนาคม 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรี ยล โกรท
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 งบกําไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญสําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถามบุคลากร ซึ่ง
ส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบ
ทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

รัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2561

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพ ย์
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 31 มีนาคม 2561: 2,140 ล้านบาท,
31 ธันวาคม 2560: 2,140 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 31 มีนาคม 2561: 88 ล้านบาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากการให้เช่าและบริ การ
จากดอกเบี้ย
จากกรมสรรพากร
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

7, 15
8, 15
15

2,140,000

2,140,000

88,247
1,179

135,628

205
14,839
2,835
2,247,305

2,744
8
15,078
131
2,293,589

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากดอกเบี้ย
อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจํารับจากค่าเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพ ย์สุทธิ
สิ นทรัพ ย์สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ 155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กําไรสะสม
สิ นทรัพ ย์สุทธิ

15
15
15, 16.3
9

10
11

สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
คํานวณจากจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (พันหน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

136
18,434
5,310
50,221
590,000
664,101
1,583,204

407
100,740
954
50,221
590,000
742,322
1,551,267

1,550,000

1,550,000

1,550,000
33,204
1,583,204
10.2142
155,000

1,550,000
1,267
1,551,267
10.0081
155,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรีย ล โกรท
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ
รายได้ จากเงินลงทุน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นโครงการ
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
กําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมรายการกําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561

15
15

43,528
103
43,631

12.1, 15
12.2, 15
12.3
12.4, 15
12.5, 15

2,582
1,276
153
562
621
300
95
6,110
11,699
31,932
5
5
31,937

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรีย ล โกรท
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพ ย์ สุทธิระหว่ างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
สิ นทรัพ ย์ สุทธิปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

31,932
5
31,937
31,937
1,551,267
1,583,204

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรีย ล โกรท
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน:
การซื้ อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
การลดลงในลูกหนี้ จากการให้เช่าและบริ การ
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้ จากดอกเบี้ย
การลดลงในลูกหนี้ จากกรมสรรพากร
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์อื่น
การลดลงในเจ้าหนี้ อื่น
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

31,937

(98,552)
10,310
6,110
2,744
(197)
239
(2,704)
(82,306)
4,356
(5)
(128,068)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรีย ล โกรท
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุ ทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 7)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(6,381)
(6,381)
(134,449)
135,628
1,179
-

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพ ย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรีย ล โกรท
งบประกอบรายละเอีย ดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
การแสดงรายละเอีย ดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/
โฉนดเลขที่

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

อาคารโรงงาน/
พื้นที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

ที่ต้งั

คลังสิ นค้าเลขที่

ร้อยละของ

ร้อยละของ

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(พันบาท)

(ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพ ย์
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ อาคารคลังห้ องเย็น และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพ ย์ ที่เกีย่ วกับการทําความเย็น
157963

21-1-97.80

โครงการแปซิ ฟิค ห้องเย็น

6, 7

804,700

36.12

804,700

37.60

-

544,200

24.42

544,200

25.43

-

192,100

8.62

192,100

8.98

โครงการทิพย์ 7

PD2

599,000

26.88

599,000

27.99

128498

ถนนเลียบคลองส่ งนํ้าชลหารพิจิตร ตําบลบางปลา

PD4

128499

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

PD5

2,140,000

96.04

2,140,000

100.00

ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
85905

16-1-97

โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิ ฟิค
ถนนสุ วินทวงศ์ ตําบลคลองนครเนื่องเขต
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ และอาคารคลังสินค้ า
85904

12-2-56

โครงการดาต้าเชฟ
ถนนสุ วินทวงศ์ ตําบลคลองนครเนื่องเขต
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

128496, 144679

34-3-79.20

128500

PD6

3572

PD7

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/
ผูอ้ อกตราสาร
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากประจํา
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร อาร์ เอช บี จํากัด
ธนาคาร อาร์ เอช บี จํากัด
รวมเงินฝากประจํา
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

วันครบกําหนด

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

31 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561
1 สิ งหาคม 2561
1 สิ งหาคม 2561

1.15
1.25
1.45
1.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

31 มีนาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ร้อยละของ
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าเงินลงทุน
(พันบาท)
(พันบาท)
(ร้อยละ)

8,000
30,000
10,310
39,937
88,247
88,247
2,228,247

8,000
30,000
10,310
39,937
88,247
88,247
2,228,247

0.36
1.35
0.46
1.79
3.96
3.96
100.00

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
ราคาทุน
(พันบาท)

2,140,000

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

2,140,000

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

100.00

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด
อัตราส่ วนการเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานต่ อ
มูลค่ าสิ นทรัพ ย์ สุทธิถัวเฉลีย่ ระหว่ างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมทีส่ ํ าคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด (พันบาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ย
ระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้ อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)
* จํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้ อขายเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ด้วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภท ณ วันสิ้ นงวดโดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10.0081
0.2061
0.2061
10.2142

2.03

1,583,204
0.74
2.77
1,572,547

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
1.

ลักษณะของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรียล โกรท
ทรั สต์เพื่อการลงทุ นในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
(“กองทรัสต์ฯ”) เป็ นกองทรัสต์ฯตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ที่ก่อตั้งขึ้น
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ระหว่างบริ ษทั เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะ
ผูก้ ่ อตั้งทรั สต์ และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น ไทยพาณิ ชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตี ของกองทรั สต์ฯ
กองทรั ส ต์ฯ ได้จัด ตั้งโดยไม่ มี ก าํ หนดอายุข องกองทรั ส ต์ฯ และเป็ นกองทรั ส ต์ฯ ประเภทไม่ รั บ ซื้ อ คื น
หน่ ว ยทรั ส ต์จ ากผู ถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ กองทรั ส ต์ฯ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการนําเงิ น ที่ ไ ด้จ ากการจัด จําหน่ า ย
หน่วยทรัสต์และเงินที่ได้รับจากการกูย้ มื สถาบันการเงินไปลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงสิ ทธิ การเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์) และทรัพย์สินอื่นอันเป็ นส่ วน
ควบหรื อเครื่ องอุปกรณ์ ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยกองทรัสต์ฯได้ลงทุ นครั้งแรกในกรรมสิ ทธิ์ ใน
ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิ ทธิ์ ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทําความเย็นในโครงการแปซิ ฟิค
ห้อ งเย็น และโครงการเจดับ เบิ้ ลยูดี แปซิ ฟิ ค และกรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิน และอาคารคลังสิ น ค้าในโครงการ
ดาต้าเซฟ 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 จํากัด ทําหน้าที่ เป็ นผูจ้ ดั การกองทรั ส ต์ฯ โดยมี บ ริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์
จัดการกองทุ น ไทยพาณิ ชย์ จํากัด ทําหน้าที่ เป็ นทรั สตี ข องกองทรั สต์ฯ และบริ ษ ทั งานสมบู รณ์ จํากัด
ทําหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการทิพย์ 7

2.

นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
กองทรัสต์ฯมีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดังนี้
(1) ผูจ้ ดั การกองทรั ส ต์ฯ จะจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนให้ ผูถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ไม่ น้อ ยกว่าร้ อ ยละ 90 ของ
กําไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์น้ นั
ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี ) ทั้งนี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปี บัญชี
เว้นแต่กรณี ที่กองทรัสต์ฯมีการเพิ่มทุน กองทรัสต์ฯอาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครั้ง
ต่อรอบปี บัญชีได้เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึงถือหน่วยทรัสต์เดิม

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กําไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งแล้วข้างต้น ให้หมายถึง กําไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1) การหักกําไรที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ฯ รวมทั้งการปรับปรุ งด้วยรายการอื่นตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ฯ
(2) การหักด้วยรายการเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้ เงินกูย้ ืมหรื อภาระผูกพันจากการกูย้ ืมเงินของ
กองทรั สต์ฯ ตามวงเงิ นที่ ได้ระบุ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ ชวนหรื อ แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณี ที่กองทรัสต์ฯมีกาํ ไรสะสมที่อา้ งอิงจากกําไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วในแต่ละปี ของกองทรัสต์ฯ
ตามข้อมูลข้างต้นในรอบระยะเวลาบัญชี ใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯอาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู ้ ือ
หน่วยทรัสต์จากกําไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
(3) ในกรณี ที่กองทรัสต์ฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่ วยทรัสต์มีมูลค่า
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น
และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวด
ถัดไป
3.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

3.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยกองทรัสต์ฯ เลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ฯได้แสดงรายการใน
งบดุ ล งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น งบกํา ไรขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ
งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ สําคัญในรู ปแบบเช่ นเดี ยวกับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้ นเพื่ อให้ขอ้ มู ลเพิ่มเติ มจากงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่
22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรั สต์) ถึ งวัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึ งเน้น
การให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื่ อไม่ ให้ขอ้ มูลที่ นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับ
ข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไปกับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงิ น ระหว่างกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ ก องทรั ส ต์ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้สําหรั บ งบการเงิ น ที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ

5.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

6.

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ยอดคงเหลื อ ของเงิ น ลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 และ 31 ธั น วาคม 2560
มีรายละเอียดดังนี้

โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น
โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
โครงการดาต้าเซฟ
โครงการทิพย์ 7
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(1)

31 มีนาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน(1)
805
805
544
544
192
192
599
599
2,140
2,140

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน(1)
มูลค่ายุติธรรม
805
805
544
544
192
192
599
599
2,140
2,140

ราคาทุนที่ลงทุนในวันที่ 26 ธันวาคม 2560
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯได้เข้าทําสัญญาจะซื้ อจะขายเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน
เงินรวม 2,140 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
ก. โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น
กองทรัสต์ฯลงทุนในกรรมสิ ทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิ ทธิ์ใน
สั งหาริ ม ทรั พ ย์ที่ เกี่ ย วกับ การทําความเย็น ในโครงการแปซิ ฟิ ค ห้ อ งเย็น จํานวน 2 อาคาร ตั้งอยู่ที่
ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้ อที่ดินรวมประมาณ 21 ไร่ พื้นที่ ให้เช่าของ
อาคาร 17,562 ตารางเมตร
ข. โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
กองทรัสต์ฯลงทุนในกรรมสิ ทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิ ทธิ์ใน
สังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ ยวกับการทําความเย็นในโครงการเจดับเบิ้ ลยูดี แปซิ ฟิค จํานวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ที่
ถนนสุ วิน ทวงศ์ ตําบลคลองนครเนื่ องเขต อําเภอเมื อ งฉะเชิ งเทรา จังหวัดฉะเชิ งเทรา เนื้ อที่ ดินรวม
ประมาณ 16 ไร่ พื้นที่ให้เช่าของอาคาร 10,058 ตารางเมตร
ค. โครงการดาต้าเซฟ
กองทรัสต์ฯลงทุนในกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน และอาคารคลังสิ นค้า จํานวน 1 อาคาร ตั้งอยูท่ ี่ถนนสุ วินทวงศ์
ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้ อที่ดินรวมประมาณ 13 ไร่ พื้นที่
ให้เช่าของอาคาร 9,288 ตารางเมตร
ง. โครงการทิพย์ 7
กองทรัสต์ฯลงทุนในกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน และอาคารคลังสิ นค้า จํานวน 5 อาคาร ตั้งอยูท่ ี่ถนนเลียบคลอง
ส่ งนํ้าชลหารพิจิตร ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้ อที่ดินรวมประมาณ 35 ไร่
พื้นที่ให้เช่าของอาคาร 21,651 ตารางเมตร
กองทรัสต์ฯไม่มีการซื้อขายเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
กองทรัสต์ฯลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 2,140 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 138 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ถวั เฉลี่ยของงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึ ง
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ทั้งนี้ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ด ัง กล่ า วเป็ นเงิ น ที่ ไ ด้จ ากการจัด จํา หน่ าย
หน่วยทรัสต์จาํ นวน 1,550 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจากการกูย้ มื สถาบันการเงินจํานวน 590 ล้านบาท
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของโครงการแปซิ ฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิ ฟิค และโครงการทิพย์ 7
ได้จดจํานองคํ้าประกันวงเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 9

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.2 รายละเอียดการให้ เช่ าอสั งหาริมทรัพย์ และสั งหาริมทรัพย์
โครงการ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น
โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
โครงการดาต้าเซฟ
โครงการทิพย์ 7
(1)
(2)

7.

ผูเ้ ช่า
บริ ษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จํากัด
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จํากัด
บริ ษทั ดาต้าเซฟ จํากัด
ผูเ้ ช่ารายย่อยจํานวน 5 ราย

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

อายุสัญญาเช่า (ปี )
10
10
10
2-3

กองทรัสต์ฯมีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี
สําหรับสัญญาเช่าที่จะครบกําหนดปี 2561 เป็ นสัญญากับผูเ้ ช่ารายหนึ่ง กองทรัสต์ฯมีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 2 ครั้ง
ครั้งละ 3 ปี

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯมีเงินสดและเงินฝากธนาคารดังนี้
31 มีนาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
ยอดคงเหลือ
(พันบาท)
(ร้อยละ)
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

8.

1,179
1,179

31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
ยอดคงเหลือ
(พันบาท)
(ร้อยละ)

0.375

135,628
135,628

0.375

ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ าและบริการ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ จากการให้เช่าและบริ การ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แยกตาม
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ

31 มีนาคม 2561
-

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
2,744
2,744
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

31 มีนาคม 2561
590,000
590,000

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

เมื่ อ วัน ที่ 26 ธัน วาคม 2560 กองทรั ส ต์ฯ ได้กู้ยืม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น แห่ งหนึ่ งจํานวน 590 ล้านบาท
เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ลบอัตราคงที่ ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและ
ชําระคืนเงินต้นในคราวเดียวเมื่อครบ 5 ปี
เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6
ภายใต้สัญญากูย้ มื เงิน กองทรัสต์ฯจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เช่น การดํารงอัตราส่ วนทางการเงินในเรื่ อง Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio และ Interest
Bearing Debt to EBITDA Ratio เป็ นต้น
10. ส่ วนของผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เมื่ อ วัน ที่ 22 ธัน วาคม 2560 ผูจ้ ดั การกองทรั ส ต์ฯได้จดั ตั้งกองทรั ส ต์ฯมี ทุ น จดทะเบี ยน 1,550 ล้านบาท
ประกอบด้วยหน่วยทรัสต์จาํ นวน 155 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ทั้งนี้ กองทรัสต์ฯได้เรี ยก
และได้รับชําระเงินทุนดังกล่าวทั้งจํานวน
11. กําไรสะสม

กําไรสะสมต้นงวด
บวก: การเพิม่ ขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
กําไรสะสมปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561
1,267
31,937
33,204

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม
2560 (วันจัดตั้ง
กองทรัสต์)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,267
1,267
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. ค่ าใช้ จ่าย
12.1 ค่ าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ ฯ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ (อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) จากกองทรัสต์ฯตามรายละเอียดดังนี้
(1)

ค่ าธรรมเนี ย มพื้ น ฐาน ชําระเป็ นรายเดื อ นและคํานวณเป็ นอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.75 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

(2)

ค่ าธรรมเนี ยมในการได้มาซึ่ งทรั พ ย์สิน ของกองทรั สต์ฯ ไม่ เกิ น ร้ อยละ 3.00 ของมู ล ค่ าทรั พ ย์สิ น
ที่ ไ ด้ม าของกองทรั ส ต์ฯ ในแต่ ล ะคราว และค่ าธรรมเนี ย มในการจําหน่ า ยไปซึ่ งทรั พ ย์สิ น ของ
กองทรัสต์ฯ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่ต่าํ กว่าระหว่างทรัพย์สินที่จาํ หน่ ายไปของกองทรัสต์ฯ
ในแต่ละคราว และราคาประเมินที่จดั ทําโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่อยู่ในบัญชี รายชื่อที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

12.2 ค่ าธรรมเนียมทรัสตี
ทรั สตี ข องกองทรั ส ต์ฯ จะได้รับ ค่ าตอบแทนเป็ นรายเดื อ นในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 1.00 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ (อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ซึ่ง
คํานวณโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ และรับรองโดยทรัสตี ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
12.3 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ คิดเป็ นรายเดือนตามที่จ่ายจริ ง
12.4 ค่ าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ ฯ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนี ยมการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ (อัตราดังกล่าว
ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน) จากกองทรัสต์ฯตามรายละเอียดดังนี้
(1)

ค่าธรรมเนี ยมการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ ชําระเป็ นรายเดือนและคํานวณเป็ น
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.75 ของรายได้สุทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ

(2)

ค่าธรรมเนี ยมพิเศษ ชําระเป็ นรายเดือนและคํานวณเป็ นอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ของกําไรจากการ
ดําเนินงานสําหรับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ

(3)

ค่านายหน้าในการที่ผเู ้ ช่ารายย่อยต่อสัญญาเช่าและบริ การ และค่านายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่ารายย่อย
รายใหม่ สําหรั บอสังหาริ มทรั พ ย์ที่ ว่าง โดยคํานวณเป็ นอัตราไม่เกิ น 1 เดื อนของอัตราค่ าเช่ าและ
ค่าบริ การตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่กองทรัสต์ฯจะได้รับจากผูเ้ ช่ารายย่อย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12.5 ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินโครงการ
กองทรั ส ต์ ฯ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํา เนิ น โครงการต่ า งๆ เช่ น ค่ า ดู แ ลระบบสาธารณู ป โภคส่ ว นกลาง
ค่าประกันภัย และภาษีโรงเรื อน เป็ นต้น
13. การรับประกันการจ่ ายชําระค่าเช่ า
การรั บ ประกัน ค่ าเช่ าสําหรั บ โครงการแปซิ ฟิ ค ห้ องเย็น โครงการเจดับ เบิ้ ล ยูดี แปซิ ฟิ ค และโครงการ
ดาต้าเซฟ
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ยอมผูกพันตนในฐานะผูร้ ับประกันรายได้ที่กองทรัสต์ฯ
จะได้รับ จากผูเ้ ช่ าและในฐานะลู กหนี้ ร่ วมกับ ผูเ้ ช่ า ตามวงเงิ น และระยะเวลาที่ กาํ หนดไว้ในสัญ ญาเช่ า
ทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระทําการ โดยตลอดระยะเวลาที่ผเู ้ ช่าเป็ นผูเ้ ช่าภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน หากผู ้
เช่าไม่ชาํ ระค่าเช่าหรื อชําระค่าเช่ าไม่ครบเต็มจํานวนตามที่ระบุในสัญญาเช่าทรัพย์สิน บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี
อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ตกลงจะชําระค่าเช่ าส่ วนที่ผูเ้ ช่ าไม่ได้ชาํ ระหรื อชําระไม่ครบเต็มจํานวน
ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ฯจนครบเต็มจํานวนค่าเช่าตามที่ระบุในสัญญา
14. มาตรการลดความเสี่ ยงในการสู ญเสี ยรายได้ ค่าเช่ าและค่าบริการ
บริ ษทั ทิพย์โฮลดิ้ง จํากัด ตกลงที่จะชําระส่ วนที่ขาดจากค่าเช่าและค่าบริ การรวมต่อปี ให้แก่กองทรัสต์ฯเป็ น
รายไตรมาส หากมีค่าเช่ าและค่าบริ การที่ได้รับจากทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ฯเข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการ
ทิพย์ 7 เป็ นจํานวนน้อยกว่าค่าเช่ าและค่าบริ การรวมต่อปี ที่กองทรัสต์ฯคาดการณ์ไว้ภายในระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วนั จดทะเบี ยนโอนกรรมสิ ทธิ โดยค่าเช่ าและค่าบริ การรวมต่ อปี ที่ กองทรัสต์ฯคาดการณ์ ไว้จะ
เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา
15. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
ความสั มพันธ์
บริษทั และบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (ถือหน่วยทรัสต์ท้ งั สิ้ น
ร้อยละ 10)
บริ ษทั เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
บริ ษทั งานสมบูรณ์ จํากัด
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการทิพย์ 7
บริ ษทั ทิพย์โฮลดิ้ง จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของโครงการทิพย์ 7
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด ทรัสตี
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ใหญ่ของทรัสตี
บริ ษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จํากัด
บริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จํากัด
บริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
บริ ษทั ดาต้าเซฟ จํากัด
บริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯ และ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ

32,699
27

นโยบายการกําหนดราคา
อัตราตามสัญญา
อัตราตลาด

2,582
1,276

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12.1
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12.2

228
334
554

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12.4
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12.4
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12.5

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯมียอดคงเหลือที่ มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
31 มีนาคม 2561
เงินฝากธนาคาร
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีจ้ ากให้ เช่ าและบริการ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีจ้ ากดอกเบีย้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้างจ่ าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจํารับจากค่ าเช่ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560

1,179

135,628

-

2,744

35

8

17,361

60,687

4,497

484

39,916

39,916
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. ภาระผูกพัน
16.1 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12
16.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซึ่ งจะต้องจ่ายค่าบริ การในอนาคตที่ตอ้ ง
จ่ายชําระภายใน 1 ปี เป็ นจํานวนประมาณ 0.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 0.2 ล้านบาท)
16.3 กองทรัสต์ฯจะต้องส่ งมอบดอกผลสุ ทธิจากเงินมัดจํารับจากค่าเช่าของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุ 15
ให้แก่ผเู ้ ช่าในจํานวนเท่ากับที่กองทรัสต์ฯได้รับ
17. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่ นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของกองทรัสต์ฯที่ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
กองทรัสต์ฯดําเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดี ยว คือ การให้บริ การพื้นที่
อสั งหาริ มทรั พ ย์ที่ ได้ลงทุ น ไปและดําเนิ น ธุ รกิ จ ในส่ วนงานหลักทางภู มิ ศ าสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย
กองทรัสต์ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่ง
วัดมู ล ค่ าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ ที่ ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุ น จากการดําเนิ นงานในงบการเงิ น ดังนั้น
รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตาม
ส่ วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสองรายเป็ นจํานวนเงินประมาณ 29 ล้านบาท
ซึ่งมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
18. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับผลการดําเนิ นงานตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้ง
กองทรั สต์) ถึ งวัน ที่ 31 มี น าคม 2561 ในอัต รา 0.1926 บาท ต่ อหน่ วยทรั สต์ โดยกําหนดจ่ ายประโยชน์
ตอบแทนในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
19. การอนุมตั งิ บการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2561

10

