
 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
30 กนัยายน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็     
อินดสัเทรียล โกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด
และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท                
ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี                      
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ                
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้            
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 

รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2562 



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน: 30 กนัยายน 2562: 6,311 ลา้นบาท,

31 ธนัวาคม 2561: 2,242 ลา้นบาท) 6 6,562,858            2,406,719            

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน: 30 กนัยายน 2562: 164 ลา้นบาท,

31 ธนัวาคม 2561: 81 ลา้นบาท) 164,731               80,706                 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7, 16 46,652                 19,852                 

ลูกหนี

   จากการให้เช่าและบริการ 8, 16 5,938                   312                      

   จากดอกเบีย 16 158                      360                      

   จากกรมสรรพากร -                          1,054                   

รายไดที้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 576                      7,382                   

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 3,064                   -                          

สินทรัพยอื์น 1,835                   663                      

รวมสินทรัพย์ 6,785,812            2,517,048            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบดุล

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิน

เจา้หนี

   จากดอกเบีย 2,887                   408                      

   อืน 16 2,418                   2,235                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหนีสิน 16, 17.4 14,076                 7,022                   

เงินมดัจาํรับจากค่าเช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 16, 17.3 114,992               55,580                 

เงินกูย้มืระยะยาว 9 1,670,625            698,000               

รวมหนสิีน 1,804,998            763,245               

สินทรัพย์สุทธิ 4,980,814            1,753,803            

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10 4,669,375            1,550,000            

กาํไรสะสม 11 311,439               203,803               

สินทรัพย์สุทธิ 4,980,814            1,753,803            

-                          -                          

สินทรัพยสุ์ทธิตอ่หน่วย (บาท) 11.6852               11.3148               

จาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด/ปี (พนัหน่วย) 426,250               155,000               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562



ณ วนัที 30 กันยายน 2562

30 กนัยายน 2562

อาคารโรงงานเลขที/ ร้อยละของ ร้อยละของ

พนืที ทีตงั คลงัสินคา้เลขที/หมายเลขถงั ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กรรมสิทธิในทีดิน อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิทธิในสังหาริมทรัพย์ทีเกียวกับการทําความเย็น

157963 21-1-97.80 โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็  6, 7 804,700              953,000              14.17                  804,700              936,200              37.64                  

ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร

85905 16-1-97 โครงการเจดบัเบิลยดีู แปซิฟิค - 544,200              558,100              8.30                    544,200              542,900              21.83                  

ถนนสุวินทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนืองเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

โครงการเจดบัเบิลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพมิเติม) - 101,519              136,600              2.03                    101,519              101,519              4.08                    

ถนนสุวินทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนืองเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

กรรมสิทธิในทีดินและอาคารคลังสินค้า

85904 12-2-56 โครงการดาตา้เชฟ - 192,100              204,300              3.04                    192,100              198,100              7.96                    

ถนนสุวินทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนืองเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

128496, 144679 34-3-79.20 โครงการทิพย ์7 PD2 599,000              641,800              9.54                    599,000              628,000              25.25                  

128498 ถนนเลียบคลองส่งนาํชลหารพิจิตร ตาํบลบางปลา PD4

128499 อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ PD5

128500 PD6

3572 PD7

140207, 162282 35-3-21.10 โครงการทิพย ์8 TIP8-A 998,000              998,000              14.83                  -                          -                          -                          

162283 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี TIP8-B

140208 จงัหวดัสมุทรปราการ TIP8-C

140201 TIP8-D

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ประเภทเงินลงทุน/

โฉนดเลขที

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)



ณ วนัที 30 กันยายน 2562

30 กนัยายน 2562

อาคารโรงงานเลขที/ ร้อยละของ ร้อยละของ

พนืที ทีตงั คลงัสินคา้เลขที/หมายเลขถงั ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)

สิทธิการเช่าในทดีินและอาคารคลังสินค้า

30670 15-0-61 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี - 300,000              300,000              4.46                    -                          -                          -                          

ตาํบลบางกะดี  อาํเภอเมืองปทุมธานี

จงัหวดัปทุมธานี

สิทธิการเช่าในทดีิน อาคารคลังสินค้า และถังเก็บสารเคมีเหลว

10036, 10037 9-62-15 โครงการเอสซีซี P1-P9, P301-P326 2,771,058           2,771,058           41.19                  -                          -                          -                          

12381, 12726 ตาํบลปากคลองบางปลากด (ตาํบลบางปลากด) P401-P411

15311, 15870 อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 501-504, C1-C11

9355, 11537 จงัหวดัสมุทรปราการ WH14, WH15

WH19

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 6,310,577           6,562,858           97.56                  2,241,519           2,406,719           96.76                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ประเภทเงินลงทุน/

โฉนดเลขที

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)



ณ วนัที 30 กนัยายน 2562

ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบีย ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์

หุ้นกู้

บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 14 มีนาคม 2562 1.60 -                               -                               -                               49,000                     49,000                     1.97                         

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 1 มีนาคม 2562 1.86 -                               -                               -                               20,006                     20,006                     0.80                         

รวมหุ้นกู้ -                               -                               -                               69,006                     69,006                     2.77                         

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิดภทัร ตราสารหนีพลสั -                               -                               -                               11,687                     11,700                     0.47                         

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั 49,902                     50,052                     0.74                         -                               -                               -                               

กองทุนเปิดทหารไทยธนเพมิพนู 79,425                     79,607                     1.18                         -                               -                               -                               

กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์ 35,088                     35,072                     0.52                         -                               -                               -                               

รวมหน่วยลงทุน 164,415                   164,731                   2.44                         11,687                     11,700                     0.47                         

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 164,415                   164,731                   2.44                         80,693                     80,706                     3.24                         

รวมเงนิลงทุน 6,474,992                6,727,589                100.00                     2,322,212                2,487,425                100.00                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ประเภทเงินลงทุน/

ผูอ้อกตราสาร

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากเงนิลงทุน

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 16 102,148               43,792                 

รายไดด้อกเบีย 16 174                      164                      

รวมรายได้ 102,322               43,956                 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 13.1, 16 5,060                   2,724                   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 13.2, 16 2,462                   1,346                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13.3 320                      156                      

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 13.4, 16 3,170                   575                      

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 13.5, 16 6,658                   694                      

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 901                      460                      

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 92                        -                          

ค่าใชจ่้ายอืน 518                      554                      

ตน้ทุนทางการเงิน 15,010                 6,246                   

รวมค่าใช้จ่าย 34,191                 12,755                 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 68,131                 31,201                 

รายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

กาํไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 212                      3                          

กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 51                        8                          

กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 72,840                 165,200               

รวมรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน 73,103                 165,211               

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 141,234               196,412               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากเงนิลงทุน

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 16 195,219               131,025               

รายไดด้อกเบีย 16 319                      453                      

รวมรายได้ 195,538               131,478               

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 13.1, 16 10,970                 7,941                   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 13.2, 16 5,363                   3,926                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13.3 627                      463                      

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 13.4, 16 4,322                   1,708                   

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 13.5, 16 9,304                   2,106                   

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,580                   1,063                   

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 92                        -                          

ค่าใชจ่้ายอืน 1,348                   1,450                   

ตน้ทุนทางการเงิน 31,038                 18,534                 

รวมค่าใช้จ่าย 64,644                 37,191                 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 130,894               94,287                 

รายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

กาํไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 394                      8                          

กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 182                      8                          

กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 72,840                 165,200               

รวมรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน 73,416                 165,216               

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 204,310               259,503               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบกาํไรขาดทุน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 130,894               94,287                 

กาํไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 394                      8                          

กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 182                      8                          

กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 72,840                 165,200               

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 204,310               259,503               

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10 3,119,375            -                          

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 (96,674)               (58,699)               

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 3,227,011            200,804               

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 1,753,803            1,551,267            

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 4,980,814            1,752,071            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 204,310               259,503               

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:

   การซือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (4,069,058)          -                          

   การซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (291,002)             (309,482)             

   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 208,668               222,833               

   การรับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,115)                 (58)                      

   ตน้ทุนทางการเงิน 31,038                 18,534                 

   การ (เพิมขึน) ลดลงในลูกหนีจากการใหเ้ช่าและบริการ (5,626)                 2,744                   

   การ (เพิมขึน) ลดลงในลูกหนีจากดอกเบีย 202                      (102)                    

   การลดลงในลูกหนีจากกรมสรรพากร 1,054                   15,078                 

   การเพิมขึนในรายไดที้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (7,435)                 (5,141)                 

   การเพิมขึนในค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี (3,064)                 -                          

   การเพิมขึนในสินทรัพยอื์น (1,172)                 (798)                    

   การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีอืน 183                      (98,208)               

   การเพิมขึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหนีสิน 7,054                   5,609                   

   การเพิมขึนในเงินมดัจาํรับจากค่าเช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 59,412                 -                          

   กาํไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (394)                    (8)                        

   กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (182)                    (8)                        

   กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (72,840)               (165,200)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (3,939,967)          (54,704)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ 3,119,375            -                          

เงินสดรับจากการกูย้ืมเงินระยะยาว 972,625               -                          

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (96,674)               (58,699)               

ดอกเบียจ่าย (28,559)               (18,737)               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 3,966,767            (77,436)               

เงินสดและเงนิฝากธนาคารเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 26,800                 (132,140)             

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 19,852                 135,628               

เงินสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 7) 46,652                 3,488                   

-                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)

2562 2561

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 11.3148               10.0081               

เพิม: การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 0.0198                 -                          

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.6243                 0.6083                 

   กาํไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 0.0018                 0.0001                 

   กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 0.0008                 -                          

   กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 0.3474                 1.0658                 

รวมรายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 0.9743                 1.6742                 

หกั: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.6237)               (0.3787)               

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 11.6852               11.3036               

-                      

อตัราส่วนการเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ

   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลยีระหว่างงวด (ร้อยละ) 8.54 16.23

อตัราส่วนทางการเงนิทีสําคญัและข้อมูลประกอบเพมิเติมทีสําคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 4,980,814 1,752,071

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 2.70 2.33

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลีย

   ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 8.17 8.22

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 166.25 5.50                     

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (พนับาท) 2,392,565 1,599,068

* จาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุนคาํนวณโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั

   ดว้ยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภท ณ วนัสินงวดโดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

ข้อมูลทางการเงนิทีสําคญั

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 

1. ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็                            
อนิดัสเทรียล โกรท 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  
(“กองทรัสตฯ์”) เป็นกองทรัสต์ฯตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งขึ้น
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสตล์งวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งบริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะ
ผูก่้อตั้ งทรัสต์ และบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด  ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ 
กองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งโดยไม่มีก าหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็นกองทรัสต์ฯประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยทรัสต์จากผูถื้อหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ฯมีวตัถุประสงค์ในการน าเงินท่ีได้จากการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสตแ์ละเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้ืมสถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัประเภทอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย)์ และทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วน
ควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยกองทรัสตฯ์ไดล้งทุนคร้ังแรกในโครงการแปซิฟิค 
ห้องเยน็ โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการดาตา้เซฟ และโครงการทิพย ์7 ต่อมาในเดือนธันวาคม 
2561 กองทรัสต์ฯได้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) และในเดือน
สิงหาคม 2562 กองทรัสต์ฯได้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ เอสซีซี โครงการทิพย์ 8 และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี โดยมีรายละเอียดการลงทุนดงัน้ี 

อสังหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสังหาริมทรัพย ์

โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ จงัหวดัสมุทรสาคร กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ 
และกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 

โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ 
และกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 

โครงการดาตา้เซฟ จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 

โครงการทิพย ์7 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 

โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค                  
(ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคารคลงัห้องเยน็  
 และกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 

โครงการเอสซีซี จงัหวดัสมุทรปราการ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน ถงัเก็บสารเคมีเหลว 
อาคารคลงัสินคา้ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีระยะเวลา
การเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2592) 

โครงการทิพย ์8 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 

โครงการสวนอุตสาหกรรม 
 บางกะดี 

จงัหวดัปทุมธานี สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2592) 
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 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย ์             
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด  ท าหน้าท่ี เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ฯ บริษัท งานสมบูรณ์  จ ากัด                    
บริษทั สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) และบริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์7-8 โครงการเอสซีซี และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตามล าดบั 

2.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 กองทรัสตฯ์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัน้ี  

(1) ผูจ้ัดการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 ของ                 
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้น 
ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้ งน้ี 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี 
เวน้แต่กรณีท่ีกองทรัสตฯ์มีการเพิ่มทุน กองทรัสต์ฯอาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ัง
ต่อรอบปีบญัชีไดเ้พื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสต์เดิม 

 ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถึง ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(1)  การหักก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของ
กองทรัสตฯ์ รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(2)  การหักด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ีเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินท่ีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนหรือแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ฯมีก าไรสะสมท่ีอา้งอิงจากก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรัสต์ฯ
ตามขอ้มูลขา้งตน้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อ
หน่วยทรัสตจ์ากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยก็ได ้

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่        
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์มีมูลค่า    
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 
และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวด
ถดัไป 
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3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

3.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยกองทรัสต์ฯ เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ฯได้แสดง
รายการในงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์
สุทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                       
31 ธนัวาคม 2561 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย            
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  1 มกราคม  2562 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่ง
มอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทรัสตฯ์ 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
 หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ              
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชี
กบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบั
ใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ี
มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันผู ้จัดการกองทรัสต์ฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม           
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบันผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ณ  วันท่ี  30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน(1) มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน(1) มูลค่ายติุธรรม 
โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ 804,700 953,000 804,700 936,200 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 544,200 558,100 544,200 542,900 
โครงการดาตา้เซฟ 192,100 204,300 192,100 198,100 
โครงการทิพย ์7 599,000 641,800 599,000 628,000 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค                  

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) 101,519 136,600 101,519 101,519 
โครงการเอสซีซี 2,771,058 2,771,058 - - 
โครงการทิพย ์8 998,000 998,000 - - 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 300,000 300,000 - - 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 6,310,577 6,562,858 2,241,519 2,406,719 

(1) ราคาทุนท่ีลงทุนในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 ยกเวน้โครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) เป็นราคาท่ีลงทุน
ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 และโครงการเอสซีซี โครงการทิพย ์8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นราคาท่ี
ลงทุนในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน                     

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับปี                                 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด/ปี 2,406,719 2,140,000 
ซ้ือเพิ่ม 4,069,058 101,519 
รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 14,241 - 
รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 72,840 165,200 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด/ปี 6,562,858 2,406,719 
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6.1 ข้อมูลเกีย่วกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯได้เขา้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จ านวน เงินรวม 2,140 ลา้นบาท              
ซ่ึงประกอบดว้ย โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค โครงการดาตา้เซฟ และโครงการทิพย ์7 

ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯได้เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค              
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) เป็นจ านวนเงิน 102 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง)  

ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 กองทรัสตฯ์ไดเ้ขา้ลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ครงการเอสซีซี โครงการทิพย ์8 และ 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นจ านวนเงิน 4,069 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง)  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี               
แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม) โครงการทิพย ์7  โครงการทิพย ์8 และโครงการดาตา้เซฟ ไดจ้ดจ านอง            
ค ้าประกันวงเงินกูย้ืมกับสถาบนัการเงินและกองทรัสต์ฯได้น าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการ              
เอสซีซี และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีไปจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจกบัสถาบนัการเงิน
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 

กองทรัสต์ฯลงทุนในอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 4,069 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 170 ต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถวัเฉล่ียส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (30 กนัยายน 2561: ไม่มี) 

6.2 รายละเอยีดการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562 

โครงการ ผูเ้ช่า อายสัุญญาเช่า (ปี) 
ปีท่ีครบก าหนด
สัญญาเช่า 

โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ บริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จ ากดั 10 2570(1) 

โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค จ ากดั 10 2570(1) 
โครงการดาตา้เซฟ บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 10             2570    
โครงการทิพย ์7 ผูเ้ช่ารายยอ่ยจ านวน 5 ราย 3 2562 - 2564(2) 
โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค  
 (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค จ ากดั 9 2570(1) 
โครงการเอสซีซี ผูเ้ช่ารายยอ่ย 8 ราย 1 - 10 2563 - 2572(1) 
โครงการทิพย ์8 ผูเ้ช่ารายยอ่ย 3 ราย 3             2564(3) 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี บริษทั โตชิบา ไทยแลนด ์จ ากดั 0.40             2562 
(1) กองทรัสต์ฯมีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี (ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยูดี 

แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพ่ิมเติม) และโครงการเอสซีซี เฉพาะคลงัสินคา้) 
(2) กองทรัสตฯ์มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหน่ึงออกไปอีก 1 คร้ัง เป็นเวลา 3 ปี (ส าหรับโครงการทิพย ์7) 
(3) ผูเ้ช่ารายหน่ึงมีสิทธิในการต่อสัญญาเช่ากบักองทรัสต์ฯออกไปอีก 2 คร้ัง เป็นเวลา 3 ปี และผูเ้ช่าอีกรายหน่ึงมีสิทธิในการต่อ

สัญญาเช่ากบักองทรัสตฯ์ออกไปอีก 1 คร้ัง เป็นเวลา 1 ปี (ส าหรับโครงการทิพย ์8) 
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6.3 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทรัสต์ฯได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ไม่รวมเงินฝาก
ธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงินเป็นจ านวนเงิน 4,569 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 190.96 
ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (30 กนัยายน 2561: 305.82 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 
19.12 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด)  

7. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตฯ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงัน้ี 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ยอดคงเหลือ                               
อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี             ยอดคงเหลือ                               
อตัราดอกเบ้ีย

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

เงินฝากธนาคาร     
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 46,652 0.375 19,852 0.375 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 46,652  19,852  

8. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561             
แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,542 - 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน    3,396 312 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 5,938 312 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 
  30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,670,625 698,000 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,670,625 698,000 

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

 เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน  108 ล้านบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 4 ปี 

 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน  973 ล้านบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ทุกไตรมาสในระยะเวลา 10 ปี และเร่ิมจ่ายคร้ังแรกในเดือนสิงหาคมปี 2565 

 เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และการน าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ไปจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 

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

10. ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

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

 ในระหว่างปี 2562 กองทรัสตฯ์ไดเ้สนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนโดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมและ
ประชาชนทัว่ไปจ านวนรวม 271.25 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 11.5 
บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 3,119 ล้านบาท และในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 กองทรัสต์ฯได้รับช าระค่า
หน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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รายการของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสตส์รุปไดด้งัน้ี 

 มูลค่า 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 หน่วยทรัสต ์ จ านวนหน่วย จ านวนเงิน จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 
 (บาท) (พนัหน่วย) (พนับาท) (พนัหน่วย) (พนับาท) 

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์     
ตน้งวด/ปี 10.0 155,000 1,550,000 155,000 1,550,000 
เพิ่มทุนในระหวา่งงวด 11.5 271,250 3,119,375 - - 
ปลายงวด/ปี  426,250 4,669,375 155,000 1,550,000 

11. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                                    

30 กนัยายน 2562 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                    

31 ธนัวาคม 2561 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 126,725 1,267 
ก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยส์ะสม 51 - 
ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยส์ะสม 6 - 
ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน                       
อสังหาริมทรัพยส์ะสม 165,200 - 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ะสม (88,179) - 
ก าไรสะสมตน้งวด/ปี 203,803 1,267 
บวก: การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 204,310 290,715 
หกั: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ (96,674) (88,179) 

ก าไรสะสมปลายงวด/ปี 311,439 203,803 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั ผลการด าเนินงานส าหรับงวด อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (พนับาท) 
26 กุมภาพนัธ์ 2562 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 0.1985 30,768 
7 พฤษภาคม 2562 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 0.1822 28,241 
12 กรกฎาคม 2562 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 เมษายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 0.2430 37,665 
ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 0.6237 96,674 

14 พฤษภาคม 2561 ก าไรสะสมตั้งแต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560  
 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึง 31 มีนาคม 2561 0.1926 29,853 

7 สิงหาคม 2561 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  
 1 เมษายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 0.1861 28,846 

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 0.3787 58,699 

13. ค่าใช้จ่าย 

13.1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

(2) ค่าธรรมเนียมในการได้มาซ่ึงทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สิน         
ท่ีได้มาของกองทรัสต์ฯในแต่ละคราว และค่าธรรมเนียมในการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ฯ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างทรัพยสิ์นท่ีจ าหน่ายไปของกองทรัสต์ฯ
ในแต่ละคราว และราคาประเมินท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตี 

 ทรัสตีของกองทรัสต์ฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ซ่ึง
ค านวณโดยผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ และรับรองโดยทรัสตี ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

13.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์คิดเป็นรายเดือนตามท่ีจ่ายจริง 

13.4 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าว       
ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็น
อตัราไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปี ของรายไดสุ้ทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของก าไรจาก
การด าเนินงานส าหรับทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตฯ์  

(3) ค่านายหนา้ในการท่ีผูเ้ช่ารายย่อยต่อสัญญาเช่าและบริการ และค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อ ย
รายใหม่ส าหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์ว่าง โดยค านวณเป็นอตัราไม่เกิน 1 เดือนของอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีกองทรัสตฯ์จะไดรั้บจากผูเ้ช่ารายยอ่ย 

13.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

 กองทรัสต์ฯมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ  เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง                             
ค่าประกนัภยั ภาษีโรงเรือน และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ เป็นตน้ 

14. การรับประกนัการจ่ายช าระค่าเช่า 

การรับประกันค่าเช่าส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  โครงการเจดับเบิ้ลยูดี  แปซิฟิค  โครงการ             
ดาตา้เซฟ และโครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ยอมผูกพนัตนในฐานะผูรั้บประกนัรายไดท่ี้กองทรัสต์ฯ
จะได้รับจากผูเ้ช่าและในฐานะลูกหน้ีร่วมกับผูเ้ช่า ตามวงเงินและระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นและสัญญาตกลงกระท าการ โดยตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าทรัพยสิ์น หากผู ้
เช่าไม่ช าระค่าเช่าหรือช าระค่าเช่าไม่ครบเต็มจ านวนตามท่ีระบุในสัญญาเช่าทรัพยสิ์น บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี 
อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ตกลงจะช าระค่าเช่าส่วนท่ีผูเ้ช่าไม่ไดช้ าระหรือช าระไม่ครบเต็มจ านวน
ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรัสตฯ์จนครบเตม็จ านวนค่าเช่าตามท่ีระบุในสัญญา 
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15. มาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จ ากดั ตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสตฯ์เป็น
รายไตรมาส หากมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ฯเขา้ลงทุนคร้ังแรกในโครงการ
ทิพย ์7 เป็นจ านวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปี
นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2563) และตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่า
เช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสต์ฯเป็นรายไตรมาสในโครงการทิพย ์8 ภายในระยะเวลา 2 ปี 
นับตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (ส้ินสุดเดือน สิงหาคม 2564) โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ี
กองทรัสตฯ์คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด ตกลงท่ีช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่
กองทรัสต์ฯเป็นรายไตรมาส ในกรณีท่ีผูเ้ช่าพื้นท่ีตามสัญญาเช่าฉบับเดิมไม่ได้ด าเนินการต่ออายุสัญญา
ดงักล่าวหรือไม่ไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการลูกคา้ฉบบัใหม่กบักองทรัสต์ฯเม่ือครบก าหนดอายุสัญญาเช่าฉบบั
เดิม และหากมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีไดรั้บจริงในปีใดมีจ านวนนอ้ยกว่าค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า
(ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2565) โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯ คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ี
ระบุสัญญา 

บริษทั สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) ตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าท่ีได้รับจากอาคารท่ีเช่าประเภท            
ถงัเก็บสารเคมีเหลวท่ีไดรั้บจริงให้แก่กองทรัสตฯ์เป็นรายไตรมาส หากในปีใดมีจ านวนนอ้ยกว่าค่าเช่ารวม
ต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ส้ินสุดเดือน
สิงหาคม 2565)โดยค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์ คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุสัญญา 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

16. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กองทรัสตฯ์มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (1) 
บริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์  
บริษทั งานสมบูรณ์ จ ากดั  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการทิพย ์7 และโครงการทิพย ์8 
บริษทั ทิพยโ์ฮลดิ้ง จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์อง 

 โครงการทิพย ์7 และโครงการทิพย ์8 
บริษทั สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการเอสซีซี 
บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากดั ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ทรัสตี 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของทรัสตี 
บริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (1) 
บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (1) 
บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (1) 
บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ท ์ บริษทัยอ่ยของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการเอสซีซี 
บริษทั โตชิบา ไทยแลนด ์จ ากดั ผูถื้อหุ้นร่วมกนักบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการ 

 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
(1)  บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (ถือหน่วยทรัสตท์ั้งส้ินร้อยละ 10) ตั้งแต่วนั

จดัตั้งกองทรัสต์ฯ และถือหน่วยทรัสต์ในสัดส่วนลดลงภายหลงัการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562) จึงส้ินสุดการเป็น                
ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ท่ีถือหน่วยทรัสตร้์อยละ 10 นบัแต่วนัดงักล่าว 
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รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯ และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน                            

ส าหรับงวดเกา้เดือน      
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน                             

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 40,927 32,699 111,812 98,097 อตัราตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 158 7 182 48 อตัราตลาด 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์      
ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน 5,060 2,724 10,970 7,941 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.1 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 2,462 1,346 5,363 3,926 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.2 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์      
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ 1,521 233 1,988 692 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.4 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 1,649 342 2,334 1,016 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.4 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ 
 ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 851 554 2,011 1,663 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.5 
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 3,359 - 3,359 - ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.5 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินฝากธนาคาร   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 46,652 19,852 

ลูกหนีจ้ากให้เช่าและบริการ   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั - 312 

ลูกหนีจ้ากดอกเบีย้   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 158 1 

เจ้าหนีอ่ื้น   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 669 1,908 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 9,146 3,856 

เงินมัดจ ารับจากค่าเช่าและเงินประกันรายได้ค่าเช่า   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 5,018 45,275 
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17. ภาระผูกพนั 

17.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหต ุ13 

17.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงจะต้องจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการในอนาคตท่ีตอ้งจ่ายช าระภายใน 1 ปี เป็นจ านวนประมาณ 22 ลา้นบาท และ
ใน 2 - 30 ปีข้างหน้า (ส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2592) เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ ากว่าปีละ 22 ล้านบาท                           
(31 ธนัวาคม 2561: 0.2 ลา้นบาท) 

17.3  กองทรัสตฯ์จะตอ้งส่งมอบดอกผลสุทธิจากเงินมดัจ ารับจากค่าเช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่าของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามหมายเหตุ 16 ให้แก่ผูเ้ช่าและคู่สัญญาในจ านวนเท่ากบัท่ีกองทรัสต์ฯไดรั้บ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี                 
30 กนัยายน 2562 มียอดท่ีตอ้งช าระในอนาคตจ านวนประมาณ 1.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 0.6 ลา้นบาท) 

17.4 ภายใตส้ัญญาเช่า กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีตอ้งจ่าย
ส าหรับอาคารห้องเย็นโครงการ แปซิฟิค ห้องเย็น  โครงการเจดับเบิ้ลยูดีแปซิฟิค โครงการเจดับเบิ้ลยูดี           
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) และ โครงการเอสซีซี ภาระผกูพนัดงักล่าวท าใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งส ารองเงินทุน
เพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป (เฉพาะโครงการเอสซีซี ตั้งแต่สิงหาคม 2562                    
เป็นตน้ไป) 

 ภาระผกูพนัดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) หากค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงมีจ านวนมากกว่าส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพร้อมกับ
ยอดคงเหลือจากปีก่อน ผูเ้ช่าหรือบริษัท สยามเฆมี จ ากัด  (มหาชน) ตกลงว่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
จ านวนท่ีมากกวา่ส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพร้อมกบัยอดคงเหลือดงักล่าว 

(2) หากค่าใช้จ่ายท่ี เกิดขึ้ นจริงมีจ านวนน้อยกว่าส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
กองทรัสต์ฯจะยกยอดคงเหลือนั้นไปเป็นส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาส าหรับปี
ต่อๆไป 

(3) ส าหรับโครงการ แปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยูดีแปซิฟิค และโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อสัญญา
ออกไปหรือในกรณีมีการเลิกสัญญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนดัสัญญาโดยความผิดของกองทรัสตฯ์ 
กองทรัสต์ฯตกลงจะคืนยอดคงเหลือของส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุ งรักษาทั้ งหมด 
(หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงระหวา่งท่ีสัญญามีผลบงัคบัใช)้  
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 ส าหรับโครงการเอสซีซี เม่ือครบก าหนดระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า และช่วง
ระยะเวลา 20 ปีนับแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า หรือในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าอนัเน่ืองมาจาก
เหตุผิดนัดสัญญาโดยความผิดของกองทรัสต์ฯ กองทรัสต์ฯตกลงจะคืนยอดคงเหลือของส ารอง
เงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมด (หลงัหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงระหวา่งช่วงระยะเวลา 
10 ปี นับตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า และช่วงระยะเวลา 20 ปี นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการ
เช่า หรือระหวา่งท่ีสัญญามีผลบงัคบัใช)้  

(4) ส าหรับโครงการ แปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยูดีแปซิฟิค และโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนดัผิดสัญญาโดยความผิดของ
ผูเ้ช่าตามท่ีระบุในสัญญา ผูเ้ช่าตกลงช าระเงินให้แก่กองทรัสต์ฯในจ านวนเท่ากบัส ารองเงินทุนเพื่อ
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตั้ งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าส้ินสุดลงไปจนครบระยะเวลาการเช่าหรือ
ระยะเวลาการเช่าท่ีไดมี้การต่ออายอุอกไป 

ส าหรับโครงการเอสซีซี ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาฉบับน้ีอันเน่ืองมาจากเหตุผิดนัดสัญญาโดย
ความผิดของบริษทั สยามเฆมี จ ากัด  (มหาชน) ตามท่ีระบุในสัญญา กองทรัสต์ฯจะไม่คืนส ารอง
เงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีคงเหลือ รวมทั้งยอดคงเหลือใด ๆ ให้แก่ บริษทั สยามเฆมี 
จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มียอดคงเหลือหน้ีสินจากการส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ี
ตอ้งจ่ายจ านวนประมาณ 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: ไม่มี) 

18. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกองทรัสต์ฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯด 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 96 ลา้นบาท 
ซ่ึงมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (30 กนัยายน 2561: จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 88 
ลา้นบาท) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯคร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 
2562  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ในอตัรา 0.1365 บาท ต่อหน่วยทรัสต ์โดยก าหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 

20.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ เม่ือวนัท่ี                            
12 พฤศจิกายน 2562 
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