
 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็     
อินดสัเทรียล โกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563                 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็                     
อินดสัเทรียล โกรท (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้            
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 
 

รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2563 
 



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 6 227,574               184,439               

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 7 6,649,200 6,649,200            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8, 17 48,854                 74,358                 

ลูกหนีจากดอกเบียคา้งรับ 17 -                          4                          

ลูกหนีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 9, 17 5,325                   2,792                   

รายไดที้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,118                   2,867                   

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 2,591                   2,905                   

สินทรัพยอื์น 2,290                   745                      

รวมสินทรัพย์ 6,944,952            6,917,310            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิน

เจา้หนีจากดอกเบียคา้งจ่าย 5,449                   4,466                   

เจา้หนีอืน 17 3,064                   1,250                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหนีสิน 17, 18.4 25,574                 21,309                 

เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 17, 18.3 115,910               114,992               

เงินกูย้มืระยะยาว 10 1,670,625            1,670,625            

รวมหนสิีน 1,820,622            1,812,642            

สินทรัพย์สุทธิ 5,124,330            5,104,668            

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 4,669,375            4,669,375            

กาํไรสะสม 12 454,955               435,293               

สินทรัพย์สุทธิ 5,124,330            5,104,668            

-                          -                          

สินทรัพยสุ์ทธิตอ่หน่วย (บาท) 12.0218               11.9757               

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด/ปี (พนัหน่วย) 426,250               426,250               

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 กองทรัสตมี์ค่าใชจ่้ายทเีกียวขอ้งกบัการจดัตงักองหรือระดมทุนทีทยอยตดัจ่ายคงเหลือ 3 ลา้นบาท หากตอ้งรับรู้

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวทงัจาํนวน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจะเหลือเท่ากบั 5,122 ลา้นบาท และมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยคงเหลือ 12.0158 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดค้่าเช่าและบริการ 17 142,458               46,535                 

รายไดด้อกเบีย 17 28                        44                        

รวมรายได้ 142,486               46,579                 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 14.1, 17 6,511                   2,973                   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 14.2, 17 3,148                   1,459                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 14.3 330                      154                      

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 14.4, 17 5,127                   576                      

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 14.5, 17 10,467                 1,323                   

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 388                      339                      

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 157                      -                          

ค่าใชจ่้ายอืน 276                      440                      

ตน้ทุนทางการเงิน 16,672                 8,063                   

รวมค่าใช้จ่าย 43,076                 15,327                 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 99,410                 31,252                 

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 141                      159                      

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (37)                      44                        

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 104                      203                      

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 99,514                 31,455                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดค้่าเช่าและบริการ 17 284,906               93,071                 

รายไดด้อกเบีย 17 55                        145                      

รวมรายได้ 284,961               93,216                 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 14.1, 17 13,021                 5,910                   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 14.2, 17 6,293                   2,901                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 14.3 724                      307                      

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 14.4, 17 10,207                 1,152                   

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 14.5, 17 20,934                 2,646                   

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 779                      679                      

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 314                      -                          

ค่าใชจ่้ายอืน 736                      830                      

ตน้ทุนทางการเงิน 35,328                 16,028                 

รวมค่าใช้จ่าย 88,336                 30,453                 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 196,625               62,763                 

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 422                      182                      

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,877)                 131                      

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (2,455)                 313                      

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 194,170               63,076                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562

การเพิมขึน (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 196,625               62,763                 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 422                      182                      

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,877)                 131                      

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด 194,170               63,076                 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 13 (174,508)             (59,009)               

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 19,662                 4,067                   

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้งวด 5,104,668            1,753,803            

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสินงวด 5,124,330            1,757,870            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 194,170               63,076                 

ปรับกระทบรายการเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   ซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (379,532)             (138,188)             

   ขายและรับชาํระเงินคืนทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 333,942               124,032               

   การรับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          (622)                    

   ตน้ทุนทางการเงิน 35,328                 16,028                 

   ลูกหนีจากดอกเบียคา้งรับเพมิขึน 4                         197                      

   ลูกหนีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ (เพมิขึน) ลดลง (2,533)                 312                      

   ลูกหนีจากกรมสรรพากรลดลง -                          1,054                   

   รายไดที้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเพมิขึน (6,251)                 (4,575)                 

   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีลดลง 314                      -                          

   สินทรัพยอื์นเพมิขึน (1,545)                 (1,062)                 

   เจา้หนีอืนเพมิขึน (ลดลง) 1,814                   (1,319)                 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสํารองหนีสินเพมิขึน 4,265                   1,415                   

   เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่าเพมิขึน 918                      -                          

   กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (422)                    (182)                    

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,877                   (131)                    

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 183,349               60,035                 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (174,508)             (59,009)               

ดอกเบียจา่ย (34,345)               (14,705)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (208,853)             (73,714)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (25,504)               (13,679)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 74,358                 19,852                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด (หมายเหตุ 8) 48,854                 6,173                   

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563



อาคารโรงงานเลขที/ ร้อยละของ ร้อยละของ

พนืทีให้เช่า ทีตงั คลงัสินคา้เลขที/หมายเลขถงั ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กรรมสิทธิในทีดิน อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิทธิในสังหาริมทรัพย์ทีเกยีวกับการทําความเย็น

157963 17,562.00 ตร.ม. โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็  6, 7 804,700              953,000              13.86                  804,700              953,000              13.94                  

ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร

85905 10,058.00 ตร.ม. โครงการเจดบัเบิลยดีู แปซิฟิค - 544,200              558,100              8.11                    544,200              558,100              8.17                    

ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนืองเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

2,708.40 ตร.ม. โครงการเจดบัเบิลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพมิเติม) - 101,519              136,600              1.99                    101,519              136,600              2.00                    

ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนืองเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

กรรมสิทธิในทีดินและอาคารคลังสินค้า

85904 9,288.00 ตร.ม. โครงการดาตา้เชฟ - 192,100              204,300              2.97                    192,100              204,300              2.99                    

ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนืองเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

128496, 144679 21,651.10 ตร.ม. โครงการทิพย ์7 PD2 599,000              641,800              9.33                    599,000              641,800              9.39                    

128498 ถนนเลียบคลองส่งนาํชลหารพิจิตร ตาํบลบางปลา PD4

128499 อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ PD5

128500 PD6

3572 PD7

140207, 162282 34,692.60 ตร.ม. โครงการทิพย ์8 TIP8-A 998,000              991,400              14.42                  998,000              991,400              14.51                  

162283 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี TIP8-B

140208 จงัหวดัสมุทรปราการ TIP8-C

140201 TIP8-D

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

โฉนดเลขที

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

31 ธนัวาคม 2562

(ตรวจสอบแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

30 มิถุนายน 2563



อาคารโรงงานเลขที/ ร้อยละของ ร้อยละของ

พนืทีให้เช่า ทีตงั คลงัสินคา้เลขที/หมายเลขถงั ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)

สิทธิการเช่าในทีดินและอาคารคลังสินค้า

30670 14,600.00 ตร.ม. โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี - 300,000              330,000              4.80                    300,000              330,000              4.83                    

ตาํบลบางกะดี  อาํเภอเมืองปทุมธานี

จงัหวดัปทุมธานี

สิทธิการเช่าในทีดิน อาคารคลังสินค้า และถังเก็บสารเคมีเหลว

10036, 10037 16,726.00 ตร.ม. และ โครงการเอสซีซี P1-P9, P301-P326 2,771,057           2,834,000           41.21                  2,771,057           2,834,000           41.47                  

12381, 12726 85,580.00 กิโลลิตร ตาํบลปากคลองบางปลากด (ตาํบลบางปลากด) P401-P411

15311, 15870 อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 501-504, C1-C11

9355, 11537 จงัหวดัสมุทรปราการ WH14, WH15

(ตราจองเลขที 432-437, 443, 614, 442 
/4/5

) WH19

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 6,310,576           6,649,200           96.69                  6,310,576           6,649,200           97.30                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ประเภทเงินลงทุน/

โฉนดเลขที

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562



ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั 10,218                   10,307                   0.15                          19,978                   20,115                   0.29                       

กองทุนเปิดทหารไทยธนเพมิพนู 42,688                   41,271                   0.60                          79,425                   79,990                   1.17                       

กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์ 17,783                   16,647                   0.24                          35,087                   35,270                   0.52                       

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพมิทรัพย์ -                            -                            -                            49,000                   49,064                   0.72                       

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 159,234                 159,349                 2.32                          -                            -                            -                            

รวมหน่วยลงทุน 229,923                 227,574                 3.31                       183,490                 184,439                 2.70                       

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 229,923                 227,574                 3.31                       183,490                 184,439                 2.70                       

รวมเงินลงทุน 6,540,499              6,876,774              100.00                   6,494,066              6,833,639              100.00                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ประเภทเงินลงทุน

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดัสเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลท่ัวไปของกองทรัสต์ฯ 

 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 กองทรัสต์ฯได้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการทิพย์ 8 โครงการเอสซีซี 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 
โครงการทิพย ์8 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการเอสซีซี จงัหวดัสมุทรปราการ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน ถงัเก็บสารเคมีเหลว 

อาคารคลงัสินคา้ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีระยะเวลา
การเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2592) 

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 

 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2563 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯไดมี้มติอนุมติัการเขา้ลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภท
กรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 670 ลา้นบาท โดยการการกูย้มืเงินเพิ่มเติม  

1.2   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ผูจ้ ัดการ
กองทรัสตฯ์ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

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 
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(2) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ฯมีก าไรสะสมท่ีอา้งอิงจากก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรัสต์ฯ
ตามขอ้มูลขา้งตน้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อ
หน่วยทรัสตจ์ากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยก็ได ้

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่        
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์มีมูลค่า    
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 
และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวด
ถดัไป 

3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทรัสตฯ์เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ตามท่ีก าหนด
ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล อยา่งไรก็ตาม กองทรัสตฯ์ไดแ้สดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย           
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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4. แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ก่อนงวดปัจจุบัน กองทรัสต์ฯจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐาน                
การบญัชีฉบบัท่ี 106  เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน แต่เม่ือมาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลท าใหม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบัติทางบญัชี”)  น้ีขึ้นเพื่อบังคบัใช้กับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อ          
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามประกาศของ ก.ล.ต. (“กิจการ”) 

แนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้กิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีโดยไม่อ้างอิงถึงมาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดไว ้ส่วน
เร่ืองท่ีแนวปฏิบัติไม่ได้ก าหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย            
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

แนวปฏิบัติทางบัญชีได้ก าหนดหลักการบัญชีเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของรายการ                  
ต่าง ๆ เช่น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึง
เคร่ืองมือทางการเงิน โดยแนวปฏิบติัทางบัญชีได้ก าหนดให้สินทรัพยท์างการเงินทุกประเภทแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และรายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหักออกจากส่วน
ของเจา้ของ นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้ าหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการน าเสนอ
งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบัติทางบัญชีมีข้อก าหนดบางประการท่ี
แตกต่างไปจากข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบัติตาม โดยในการ
เปล่ียนมาใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดให้กิจการปรับปรุงงบการเงิน
ยอ้นหลงั หรือ ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรกกบัก าไร
สะสม ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีน้ีโดยไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ และมีการอนุโลม
ให้รายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียท่ีเดิมกิจการอาจไดเ้คยบนัทึกเป็นรายการรอตดัจ่ายไวแ้ละตดั
จ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 โดยให้กิจการทยอยตดัต่อไปไดต้าม
ระยะเวลาคงเหลือ  
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การน าแนวปฏิบติัทางบัญชีมาถือปฏิบติัในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯท่ีเป็น
สาระส าคญั ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  

- กองทรัสต์ฯไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงิน เช่น อตัราส่วนทางการเงิน ตามรูปแบบท่ีเดิมก าหนดไว้
ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

- กองทรัสต์ฯเลือกตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้ นก่อนวนัท่ี                     
1 มกราคม 2563 ต่อไป โดยมียอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียรอตดับญัชี ณ วนัท่ี                    
1 มกราคม 2563 จ านวน 3 ลา้นบาท และมีอายุคงเหลืออีก 4 ปี 8 เดือนนับจากวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ทั้ งน้ี ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้นหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
กองทรัสตฯ์ จะแสดงค่าใชจ่้ายดงักล่าวหกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย  

5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

6. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือน                     

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับปี                                 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562  
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 184,439 80,707 
ซ้ือเงินลงทุน 379,532 366,002 
จ าหน่าย/รับช าระเงินคืนทุน (333,520) (264,198) 
รับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 1,336 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (2,877) 592 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 227,574 184,439 
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กองทรัสต์ฯมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลสั กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุน
เปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวนรวม 68 ลา้นบาท (จากเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจ านวนรวมทั้งหมด 228 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
ได้ประกาศการยกเลิกกองทุนข้างตน้ระหว่างวนัท่ี 26 - 27 มีนาคม 2563 และได้ด าเนินการตามขั้นตอน         
การเลิกกองทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวแสดง
ตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนประกาศล่าสุด คือ วนัท่ี 24 หรือ 25 มีนาคม 2563 
หลังปรับปรุงด้วยเงินคืนทุนท่ีได้รับในระหว่างงวด ปัจจุบันกองทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการช าระบัญชี                
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนในท่ีสุดขึ้นอยูก่บัจ านวนเงินท่ีกองทุนเหล่านั้นจะไดรั้บจากการช าระบญัชี 

7. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                              
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562  

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

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) 101,519 136,600 101,519 136,600 
โครงการทิพย ์8 998,000 991,400 998,000 991,400 
กลุ่มสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย ์     
โครงการเอสซีซี 2,771,057 2,834,000 2,771,057 2,834,000 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 300,000 330,000 300,000 330,000 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 6,310,576 6,649,200 6,310,576 6,649,200 

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

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือน                     

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับปี                                 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562  

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด/ปี 6,649,200 2,406,719 
ซ้ือเงินลงทุน - 4,069,058 
รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - 15,148 
รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - 158,275 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด/ปี 6,649,200 6,649,200 

7.1 ข้อมูลเกีย่วกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตฯ์ไดเ้ขา้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ โครงการ            
เจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค โครงการดาตา้เซฟ และโครงการทิพย ์7 เป็นจ านวนเงิน 2,140 ลา้นบาท               

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

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี               
แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม) โครงการทิพย ์7 โครงการทิพย ์8 และโครงการดาตา้เซฟ ได้จดจ านอง            
ค ้าประกันวงเงินกูย้ืมกับสถาบนัการเงินและกองทรัสต์ฯได้น าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการ              
เอสซีซี และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีไปจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจกบัสถาบนัการเงิน
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 

7.2 ข้อมูลเกีย่วกบัซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และหลกัทรัพย์ 

กองทรัสตฯ์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งงวดไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็น
จ านวนเงิน 713 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.94 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด                   
(30 มิถุนายน 2562: 262 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 14.93 ของมูลค่าสินทรัพยถ์วัเฉล่ียระหวา่งงวด) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

8.    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ดงัต่อไปน้ี 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ยอดคงเหลือ                               
อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี             ยอดคงเหลือ                               
อตัราดอกเบ้ีย

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

เงินฝากธนาคาร     
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 48,854 0.05 - 0.10 74,358 0.375 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 48,854  74,358  

9. ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562      
แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,802 269 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน    2,523 2,523 
รวมลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,325 2,792 

10. เงินกู้ยืมระยะยาว 
  (หน่วย: พนับาท) 

  30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,670,625 1,670,625 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,670,625 1,670,625 

 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 
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 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 7 

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

11. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

  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 และในวันท่ี  7 สิงหาคม 2562 กองทรัสต์ฯได้รับช าระ                
ค่าหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

 รายการของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสตส์รุปไดด้งัน้ี 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562  

 
มูลค่า

หน่วยทรัสต ์
จ านวน
หน่วย จ านวนเงิน 

มูลค่า
หน่วยทรัสต ์

จ านวน
หน่วย จ านวนเงิน 

 (บาท) (พนัหน่วย) (พนับาท) (บาท) (พนัหน่วย) (พนับาท) 

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์       
ตน้งวด/ปี 10.0 - 11.5 426,250 4,669,375 10.0 155,000 1,550,000 
เพ่ิมทุนในระหว่างงวด  - - 11.5 271,250 3,119,375 
ปลายงวด/ปี  426,250 4,669,375  426,250 4,669,375 
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12. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                                    

30 มิถุนายน 2563 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                    

31 ธนัวาคม 2562  

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 435,293 203,803 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 196,625 226,849 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 422 630 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ 
 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (2,877) 592 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ 
 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - 158,275 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ (174,508) (154,856) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 454,955 435,293 

13. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั จากผลการด าเนินงานส าหรับงวด อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (พนับาท) 
13 พฤษภาคม 2563 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ถึง 31 มีนาคม 2563 0.2047 87,254 
27 กุมภาพนัธ์ 2563 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 

ถึง 31 ธันวาคม 2562 0.2047 87,254 
ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 0.4094 174,508 

7 พฤษภาคม 2562 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
ถึง 31 มีนาคม 2562 0.1822 28,241 

26 กุมภาพนัธ์ 2562 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 
ถึง 31 ธันวาคม 2561 0.1985 30,768 

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 0.3807 59,009 
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14. ค่าใช้จ่าย 

14.1 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 และราคาประเมินท่ีจัดท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือท่ีได้รับ             
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

14.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตี 

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

14.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์คิดเป็นรายเดือนตามท่ีจ่ายจริง 

14.4 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ (อตัราดงักล่ าว       
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 และค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อย
รายใหม่ส าหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์ว่าง โดยค านวณเป็นอตัราไม่เกิน 1 เดือนของอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีกองทรัสตฯ์จะไดรั้บจากผูเ้ช่ารายยอ่ย 
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14.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

 กองทรัสต์ฯมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ  เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง                             
ค่าประกนัภยั ภาษีโรงเรือน และค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินการ เป็นตน้ 

15. 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 

16. 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 
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17. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กองทรัสตฯ์มีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีส 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 มิถุนายน                            

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                       
วนัที่ 30 มิถุนายน                             

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 46,202 35,443 92,403 70,885 อตัราตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 28 13 55 24 อตัราตลาด 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์      
ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน 6,511 2,973 13,021 5,910 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.1 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,148 1,459 6,293 2,901 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.2 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์      
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ 2,471 234 4,941 467 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.4 

 ค่าธรรมเนียมพิเศษ 2,656 342 5,266 685 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.4 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ      
ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง 1,054 580 2,107 1,160 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.5 

ค่าใชจ่้ายอื่นในการด าเนินการ 5,824 - 11,647 - ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.5 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรัสต์ฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 48,854 74,358 

ลูกหนีจ้ากดอกเบีย้ค้างรับ   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั - 4 

ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 5,325 2,792 

เจ้าหนีอ่ื้น   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 2,671 710 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 9,974 9,970 

เงินมัดจ ารับจากผู้เช่าและเงินประกันรายได้ค่าเช่า   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 21,268 20,350 
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18. ภาระผูกพนั 

18.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหต ุ14 

18.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงจะต้องจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการในอนาคตท่ีตอ้งจ่ายช าระภายใน 1 ปี เป็นจ านวนประมาณ 22 ลา้นบาท และ
ใน 2 - 30 ปีขา้งหนา้ (ส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2592) เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ปีละ 22 ลา้นบาท                            

18.3  กองทรัสตฯ์จะตอ้งส่งมอบดอกผลสุทธิจากเงินมดัจ ารับจากค่าเช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่าของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามหมายเหตุ 17 ให้แก่ผูเ้ช่าและคู่สัญญาในจ านวนเท่ากบัท่ีกองทรัสต์ฯไดรั้บ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี                 
30 มิถุนายน 2563 มียอดท่ีตอ้งช าระในอนาคตจ านวนประมาณ 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 2 ลา้นบาท) 

18.4 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                   
ต่อ ๆ ไป 

(3) ส าหรับโครงการ แปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค และโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อสัญญา
ออกไปหรือในกรณีมีการเลิกสัญญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนดัสัญญาโดยความผิดของกองทรัสตฯ์ 
กองทรัสต์ฯตกลงจะคืนยอดคงเหลือของส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้ 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 าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค 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 มิถุนายน 2563 มียอดคงเหลือหน้ีสินจากการส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ี
ตอ้งจ่ายจ านวนประมาณ 7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 4 ลา้นบาท) 

19. 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 กองทรัสต์ฯมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 87 ลา้นบาท  
ซ่ึงมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (30 มิถุนายน 2562: จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ                   
64 ลา้นบาท) 
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20. ข้อมูลเกีย่วกบัระดับและวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตฯ์มีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม                   

ผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 

    
 กองทุนเปิด 227 - 159 68 227 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์าม                

มูลค่ายติุธรรม 
 

6,649 - - 6,649 6,649 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม                   

ผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 

    
 กองทุนเปิด 184 - 184 - 184 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์าม                

มูลค่ายติุธรรม 6,649 - - 6,649 6,649 

21.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

21.1 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุม
ได้มีมติอนุมัติการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 670 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน
ทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเต่ิมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการปรับ
โครงสร้างเงินกูย้ืมตามสัญญากูย้ืมเงินเดิม (Refinance) และการให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงิน
ดงักล่าว 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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21.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของผูจ้ัดการกองทรัสต์ฯคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563
คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในอตัรา 0.2100 บาท ต่อหน่วยทรัสต ์โดยก าหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2563 

22.  การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

