
 ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็     
อินดสัเทรียล โกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563                    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็                              
อินดสัเทรียล โกรท (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เป็นผูรั้บผิดชอบ                                     
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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



2 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2563 



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 6 255,226                  184,439                  
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 7 7,154,611 6,649,200               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8, 17 51,112                    74,358                    
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ 17 31                           4                             
ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 9, 17 3,658                      2,792                      
รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 24                           2,867                      
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 2,431                      2,905                      
สินทรัพยอ่ื์น 2,537                      745                         
รวมสินทรัพย์ 7,469,630               6,917,310               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้น
เจา้หน้ีจากดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,956                      4,466                      
เจา้หน้ีอ่ืน 17 3,836                      1,250                      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหน้ีสิน 17, 18.4 28,662                    21,309                    
เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 17, 18.3 132,448                  114,992                  
เงินกูย้มืระยะยาว 10 2,149,588               1,670,625               
รวมหนีสิ้น 2,319,490               1,812,642               
สินทรัพย์สุทธิ 5,150,140               5,104,668               
สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 4,669,375               4,669,375               
กาํไรสะสม 12 480,765                  435,293                  
สินทรัพย์สุทธิ 5,150,140               5,104,668               

-                              -                              
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 12.0824                  11.9757                  
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด/ปี (พนัหน่วย) 426,250                  426,250                  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กองทรัสตฯ์มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกองหรือระดมทุนท่ีทยอยตดัจ่ายคงเหลือ 2 ลา้นบาท หากตอ้งรับรู้
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั้งจาํนวน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจะเหลือเท่ากบั 5,148 ลา้นบาท และมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยคงเหลือ 12.0767 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563



อาคารโรงงานเลขที่/ ร้อยละของ ร้อยละของ
พื้นที่ให้เช่า ที่ตั้ง คลงัสินคา้เลขที่/หมายเลขถงั ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทําความเย็น
17,562.00 ตร.ม. โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็  6, 7 804,700              936,500              12.64                  804,700              953,000              13.94                  

ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร
10,058.00 ตร.ม. โครงการเจดบัเบิ้ลยดูี แปซิฟิค - 544,200              542,500              7.32                    544,200              558,100              8.17                    

ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนื่องเขต 
อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

2,708.40 ตร.ม. โครงการเจดบัเบิ้ลยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) - 101,519              137,700              1.86                    101,519              136,600              2.00                    
ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนื่องเขต 
อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า
9,288.00 ตร.ม. โครงการดาตา้เชฟ - 192,100              200,100              2.70                    192,100              204,300              2.99                    

ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนื่องเขต 
อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

21,651.10 ตร.ม. โครงการทิพย ์7 PD2 599,000              632,800              8.54                    599,000              641,800              9.39                    
ถนนเลียบคลองส่งนํ้าชลหารพิจิตร ตาํบลบางปลา PD4
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ PD5

PD6
PD7

34,692.60 ตร.ม. โครงการทิพย ์8 TIP8-A 998,000              1,086,400           14.66                  998,000              991,400              14.51                  
ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี TIP8-B
จงัหวดัสมุทรปราการ TIP8-C

TIP8-D

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

128500
3572

140207, 162282
162283
140208
140201

157963

85905

85904

128496, 144679
128498
128499

โฉนดเลขที่

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
31 ธนัวาคม 2562
(ตรวจสอบแลว้)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

30 กนัยายน 2563



อาคารโรงงานเลขที่/ ร้อยละของ ร้อยละของ
พื้นที่ให้เช่า ที่ตั้ง คลงัสินคา้เลขที่/หมายเลขถงั ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงาน และสํานักงาน 
17,120.00 ตร.ม. โครงการชีวาทยั อมตะซิตี้ 7/374-7/378 474,611              474,611              6.41                    -                         -                         -                         

ตาํบลมาบยางพร  อาํเภอปลวกแดง 7/422-7/426
จงัหวดัระยอง

สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารคลังสินค้า
14,600.00 ตร.ม. โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี - 300,000              329,000              4.44                    300,000              330,000              4.83                    

ตาํบลบางกะดี  อาํเภอเมืองปทุมธานี
จงัหวดัปทุมธานี

สิทธิการเช่าในที่ดิน อาคารคลังสินค้า และถังเก็บสารเคมีเหลว
16,726.00 ตร.ม. และ โครงการเอสซีซี P1-P9, P301-P326 2,771,057           2,815,000           37.99                  2,771,057           2,834,000           41.47                  

85,580.00 กิโลลิตร ตาํบลปากคลองบางปลากด (ตาํบลบางปลากด) P401-P411
อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 501-504, C1-C11
จงัหวดัสมุทรปราการ WH14, WH15

(ตราจองเลขที่ 432-437, 443, 614, 442 /4/5) WH19
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 6,785,187           7,154,611           96.56                  6,310,576           6,649,200           97.30                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10036, 10037
12381, 12726
15311, 15870
9355, 11537

30670

15000

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
ประเภทเงินลงทุน/

โฉนดเลขที่

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562



ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบี้ย ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

หน่วยลงทุน
กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั  -  - 63                         152                       -                            19,978                  20,115                  0.29                      
กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพนู  -  - 18,741                  17,325                  0.23                      79,425                  79,990                  1.17                      
กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์  -  - 11,214                  10,078                  0.14                      35,087                  35,270                  0.52                      
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์  -  - 95,000                  95,046                  1.28                      49,000                  49,064                  0.72                      
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน  -  - 119,440                119,625                1.61                      -                            -                            -                            

รวมหน่วยลงทุน 244,458                242,226                3.26                      183,490                184,439                2.70                      
เงนิฝากประจําที่มีอายุเกิน 3 เดือนนับจากวนัที่ได้มา

ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 24 มีนาคม 2564 0.45 13,000                  13,000                  0.18                      -                            -                            -                            
รวมเงนิฝากประจําที่มีอายุเกิน 3 เดือนนับจากวนัที่ได้มา 13,000                  13,000                  0.18                      -                            -                            -                            

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 257,458                255,226                3.44                      183,490                184,439                2.70                      
รวมเงนิลงทุน 7,042,645             7,409,837             100.00                  6,494,066             6,833,639             100.00                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผูอ้อกตราสาร

31 ธนัวาคม 256230 กนัยายน 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
ประเภทเงินลงทุน/

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2563 2562

รายได้
รายไดค้่าเช่าและบริการ 17 147,319               102,148               
รายไดด้อกเบ้ีย 17 29                       174                      
รวมรายได้ 147,348               102,322               
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 14.1, 17 7,081                   5,060                   
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 14.2, 17 3,261                   2,462                   
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 14.3 333                      320                      
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 14.4, 17 5,421                   3,170                   
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 14.5, 17 10,586                 6,658                   
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4,027                   901                      
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 159                      92                       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 909                      518                      
ตน้ทุนทางการเงิน 18,938                 15,010                 
รวมค่าใช้จ่าย 50,715                 34,191                 
กําไรจากการลงทุนสุทธิ 96,633                 68,131                 
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 65                       212                      
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 80                       51                       
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 18,543                 72,840                 
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 18,688                 73,103                 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 115,321               141,234               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2563 2562

รายได้
รายไดค้่าเช่าและบริการ 17 432,225               195,219               
รายไดด้อกเบ้ีย 17 84                       319                      
รวมรายได้ 432,309               195,538               
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 14.1, 17 20,102                 10,970                 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 14.2, 17 9,554                   5,363                   
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 14.3 1,057                   627                      
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 14.4, 17 15,628                 4,322                   
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 14.5, 17 31,520                 9,304                   
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4,806                   1,580                   
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 473                      92                       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,645                   1,348                   
ตน้ทุนทางการเงิน 54,266                 31,038                 
รวมค่าใช้จ่าย 139,051               64,644                 
กําไรจากการลงทุนสุทธิ 293,258               130,894               
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 487                      394                      
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,797)                 182                      
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 18,543                 72,840                 
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 16,233                 73,416                 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 309,491               204,310               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2563 2562

การเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด
กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 293,258               130,894               
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 487                      394                      
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,797)                 182                      
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 18,543                 72,840                 
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด 309,491               204,310               
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 -                          3,119,375            
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 13 (264,019)             (96,674)               
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 45,472                 3,227,011            
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้งวด 5,104,668            1,753,803            
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันส้ินงวด 5,150,140            4,980,814            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 309,491               204,310               
ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:
   ซ้ือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (474,611)             (4,069,058)          
   ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (545,531)             (291,002)             
   ขายและรับชาํระเงินคืนทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 472,434               208,668               
   การรับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          (1,115)                 
   ตน้ทุนทางการเงิน 54,266                 31,038                 
   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (27)                      202                      
   ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับเพ่ิมข้ึน (866)                    (5,626)                 
   ลูกหน้ีจากกรมสรรพากรลดลง -                          1,054                   
   รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเพ่ิมข้ึน (9,414)                 (7,435)                 
   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 474                      (3,064)                 
   สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (1,792)                 (1,172)                 
   เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 2,586                   183                      
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 7,353                   7,054                   
   เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่าเพ่ิมข้ึน 17,456                 59,412                 
   กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (487)                    (394)                    
   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,797                   (182)                    
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (18,543)               (72,840)               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (184,414)             (3,939,967)          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ -                          3,119,375            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 886,963               972,625               
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (408,000)             -                          
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (264,019)             (96,674)               
ดอกเบ้ียจ่าย (53,776)               (28,559)               
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 161,168               3,966,767            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (23,246)               26,800                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 74,358                 19,852                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด (หมายเหตุ 8) 51,112                 46,652                 

-                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลท่ัวไปของกองทรัสต์ฯ 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
(“กองทรัสต์ฯ”) เป็นกองทรัสต์ฯตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งข้ึน
ตามสญัญาก่อตั้งทรัสตล์งวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งบริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะ
ผูก่้อตั้งทรัสต์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ 
กองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งโดยไม่มีก าหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็นกองทรัสต์ฯประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยทรัสต์จากผูถื้อหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ฯมีวตัถุประสงค์ในการน าเงินท่ีได้จากการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสตแ์ละเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้มืสถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัประเภทอสงัหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย)์ และทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วน
ควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยกองทรัสตฯ์ไดล้งทุนคร้ังแรกในโครงการแปซิฟิค 
ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค โครงการดาตา้เซฟ และโครงการทิพย ์7 ในเดือนธันวาคม 2561 
กองทรัสตฯ์ไดล้งทุนเพิ่มเติมในโครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ในเดือนสิงหาคม 2562 
กองทรัสตฯ์ไดล้งทุนเพิ่มเติมในโครงการทิพย ์8 โครงการเอสซีซี และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
และในเดือนสิงหาคม 2563 กองทรัสต์ฯไดล้งทุนเพิ่มเติมในโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี โดยมีรายละเอียด
การลงทุนดงัน้ี 

อสงัหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสงัหาริมทรัพย ์

โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ จงัหวดัสมุทรสาคร กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัหอ้งเยน็ 
และกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 

โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัหอ้งเยน็ 
และกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 

โครงการดาตา้เซฟ จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการทิพย ์7 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค                  

(ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคารคลงัห้องเยน็  

 และกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 
โครงการทิพย ์8 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารโรงงาน               

และส านกังาน 
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อสงัหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสงัหาริมทรัพย ์

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

โครงการสวนอุตสาหกรรม 
 บางกะดี 

จงัหวดัปทุมธานี สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2592) 

 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                    
บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด และบริษัท ชีวาทัย จ ากัด 
(มหาชน) ท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์7-8 โครงการเอสซีซี โครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี ตามล าดบั 

 ปัจจุบันกองทรัสต์ฯอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทสิทธิการเช่าของ
โครงการเจดบัเบ้ิลยูดี นวนคร ตามมติอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ 
เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2563 

1.2   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ผูจ้ดัการ
กองทรัสตฯ์ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯไดใ้ช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 กองทรัสตฯ์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัน้ี  

(1) ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ                 
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้น 
ไดแ้ก่ ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้งน้ี 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี  
เวน้แต่กรณีท่ีกองทรัสตฯ์มีการเพิ่มทุน กองทรัสตฯ์อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ัง
ต่อรอบปีบญัชีไดเ้พื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตเ์ดิม 
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 ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถึง ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(1)  การหักก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของ
กองทรัสตฯ์ รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(2)  การหักดว้ยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินท่ีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวนหรือแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ฯมีก าไรสะสมท่ีอา้งอิงจากก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรัสตฯ์
ตามขอ้มูลขา้งตน้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อ
หน่วยทรัสตจ์ากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่        
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์มีมูลค่า   
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 
และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวด
ถดัไป 

3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทรัสตฯ์เลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ตามท่ีก าหนด
ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล อยา่งไรกต็าม กองทรัสตฯ์ไดแ้สดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย           
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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4. แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ก่อนงวดปัจจุบัน กองทรัสต์ฯจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐาน                
การบญัชีฉบบัท่ี 106  เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน แต่เม่ือมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลท าใหม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  น้ีข้ึนเพื่อบงัคบัใช้กบักองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อ          
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศของ ก.ล.ต. (“กิจการ”) 

แนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้กิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีโดยไม่อ้างอิงถึงมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญ ชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดไว ้                  
ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัไม่ไดก้ าหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย           
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

แนวปฏิบัติทางบัญชีได้ก าหนดหลักการบัญชีเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่าของรายการ                  
ต่าง ๆ เช่น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึง
เคร่ืองมือทางการเงิน โดยแนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดให้สินทรัพยท์างการเงินทุกประเภทแสดงดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน และรายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหกัออกจากส่วน
ของเจา้ของ นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้ าหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการน าเสนอ
งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบัติทางบัญชีมีข้อก าหนดบางประการท่ี
แตกต่างไปจากขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบติัตาม โดยในการ
เปล่ียนมาใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดใหกิ้จการปรับปรุงงบการเงิน
ยอ้นหลงั หรือ ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรกกบัก าไร
สะสม ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีน้ีโดยไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ และมีการอนุโลม
ให้รายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียท่ีเดิมกิจการอาจไดเ้คยบนัทึกเป็นรายการรอตดัจ่ายไวแ้ละตดั
จ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 โดยให้กิจการทยอยตดัต่อไปไดต้าม
ระยะเวลาคงเหลือ  
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การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯท่ีเป็น
สาระส าคญั ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  

- กองทรัสตฯ์ไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงิน เช่น อตัราส่วนทางการเงิน ตามรูปแบบท่ีเดิมก าหนดไว้
ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

- กองทรัสต์ฯเลือกตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี                     
1 มกราคม 2563 ต่อไป โดยมียอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียรอตดับญัชี ณ วนัท่ี                    
1 มกราคม 2563 จ านวน 3 ลา้นบาท และมีอายคุงเหลืออีก 4 ปี 8 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
กองทรัสตฯ์ จะแสดงค่าใชจ่้ายดงักล่าวหกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย  

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

6. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน                     

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับปี                                 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562  
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 184,439 80,707 
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 545,531 366,002 
จ าหน่าย/รับช าระเงินคืนทุน (471,947) (264,198) 
รับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 1,336 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (2,797) 592 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 255,226 184,439 
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กองทรัสต์ฯมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลสั กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุน
เปิดทหารไทย ธนไพบูลย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวนรวม 28 ลา้นบาท (จากเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจ านวนรวมทั้งหมด 255 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
ไดป้ระกาศการยกเลิกกองทุนขา้งตน้ระหว่างวนัท่ี 26 - 27 มีนาคม 2563 และไดด้ าเนินการตามขั้นตอน         
การเลิกกองทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวแสดง
ตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนประกาศล่าสุด คือ วนัท่ี 24 หรือ 25 มีนาคม 2563 
หลงัปรับปรุงด้วยเงินคืนทุนท่ีได้รับในระหว่างงวด ปัจจุบันกองทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการช าระบัญชี                
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนในท่ีสุดข้ึนอยูก่บัจ านวนเงินท่ีกองทุนเหล่านั้นจะไดรั้บจากการช าระบญัชี 

7. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ณ  ว ัน ท่ี  30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                              
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562  

 ราคาทุน(1) มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน(1) มูลค่ายติุธรรม 
กลุ่มกรรมสิทธิในอสงัหาริมทรัพย ์     
โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ 804,700 936,500 804,700 953,000 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 544,200 542,500 544,200 558,100 
โครงการดาตา้เซฟ 192,100 200,100 192,100 204,300 
โครงการทิพย ์7 599,000 632,800 599,000 641,800 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค                  

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) 101,519 137,700 101,519 136,600 
โครงการทิพย ์8 998,000 1,086,400 998,000 991,400 
โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี 474,611 474,611 - - 
กลุ่มสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย ์     
โครงการเอสซีซี 2,771,057 2,815,000 2,771,057 2,834,000 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 300,000 329,000 300,000 330,000 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 6,785,187 7,154,611 6,310,576 6,649,200 

(1) ราคาทุนท่ีลงทุนในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 ยกเวน้โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) เป็นราคาท่ีลงทุน
ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 โครงการเอสซีซี โครงการทิพย ์8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นราคาท่ีลงทุน
ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี เป็นราคาท่ีลงทุนในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน                     

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับปี                                 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562  
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด/ปี 6,649,200 2,406,719 
ซ้ือเงินลงทุน 474,611 4,069,058 
รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 12,257 15,148 
รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 18,543 158,275 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด/ปี 7,154,611 6,649,200 

7.1 ข้อมูลเกีย่วกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

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

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

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

ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 กองทรัสต์ฯได้เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ครงการชีวาทัย อมตะซิต้ี เป็น
จ านวนเงิน 475 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กองทรัสตฯ์มีสัญญาโอนสิทธิภายใตส้ญัญาประกนัภยัและสญัญาโอนสิทธิรับเงิน
ภายใตส้ัญญาเช่าและสัญญาตกลงกระท าการเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี ท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม) 
โครงการทิพย ์7 โครงการทิพย ์8 โครงการดาตา้เซฟ และโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี ไดจ้ดจ านองค ้าประกนั
วงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และกองทรัสต์ฯได้น าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการเอสซีซี              
และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไปจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจกบัสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุ 10 
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7.2 ข้อมูลเกีย่วกบัซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และหลกัทรัพย์ 

กองทรัสตฯ์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งงวดไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินเป็น
จ านวนเงิน 1,480 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 28.89 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด                   
(30 กันยายน 2562: 4,569 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 190.96 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ีย
ระหวา่งงวด) 

8.    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ดงัต่อไปน้ี 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ยอดคงเหลือ                               
อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี             ยอดคงเหลือ                               
อตัราดอกเบ้ีย

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

เงินฝากธนาคาร     
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 31,112 0.05 - 0.10 74,358 0.375 
เงินฝากประจ าท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน
นบัจากวนัท่ีไดม้า 20,000 0.60 - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51,112  74,358  

9. ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562      
แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

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

ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,849 269 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน    - 2,523 
รวมลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,849 2,792 
ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 809 - 
รวมลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ -                                                 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 809 - 

รวมลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 3,658 2,792 
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10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 
  30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,151,764 1,670,625 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (2,176) - 
รวม 2,149,588 1,670,625 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 กองทรัสต์ฯไดเ้บิกเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 590 ลา้นบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 5 ปี 

 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯไดเ้บิกเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 108 ลา้นบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 4 ปี 

 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 กองทรัสต์ฯได้เบิกเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 973 ลา้นบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ทุกไตรมาสในระยะเวลา 10 ปี และเร่ิมจ่ายคร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายนปี 2565 

 เม่ือวนัท่ี 19 - 20 สิงหาคม 2563 กองทรัสต์ฯได้เบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 889             
ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุก
เดือนและช าระคืนเงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 5 ปี นบัจากวนัท่ีเบิกใชเ้งินกูค้ร้ังแรก โดยกองทรัสตฯ์ไดน้ าเงิน
กูย้ืมจ านวนรวม 408 ลา้นบาท ไปช าระเงินกูย้ืมท่ีไดกู้ย้ืมมาในระหว่างปี 2560 และ 2561 รวมถึงการช าระ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พิ่มเติม 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิภายใตส้ัญญาประกนัภยั การโอนสิทธิรับเงินภายใตส้ัญญาเช่า 
และสัญญาตกลงกระท าการ การจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและการน าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ไปจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

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

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

 ในระหวา่งปี 2562 กองทรัสตฯ์ไดเ้สนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนโดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมและ
ประชาชนทัว่ไปจ านวนรวม 271.25 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 
11.5 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 3,119 ลา้นบาท และในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 กองทรัสต์ฯได้รับช าระ                
ค่าหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

 รายการของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสตส์รุปไดด้งัน้ี 

 30 กนัยายน 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 

12. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                                    

30 กนัยายน 2563 

ส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัท่ี                                    

31 ธนัวาคม 2562  

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 435,293 203,803 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 293,258 226,849 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 487 630 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (2,797) 592 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 18,543 158,275 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ (264,019) (154,856) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 480,765 435,293 
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13. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั จากผลการด าเนินงานส าหรับงวด อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (พนับาท) 
27 กมุภาพนัธ์ 2563 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 

ถึง 31 ธนัวาคม 2562 0.2047 87,254 
13 พฤษภาคม 2563 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ถึง 31 มีนาคม 2563 0.2047 87,254 
13 สิงหาคม 2563 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

ถึง 30 มิถุนายน 2563 0.2100 89,511 
ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 0.6194 264,019 

26 กมุภาพนัธ์ 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. ค่าใช้จ่าย 

14.1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

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

(2) ค่าธรรมเนียมในการได้มาซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ฯไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์น         
ท่ีได้มาของกองทรัสต์ฯในแต่ละคราว และค่าธรรมเนียมในการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ฯ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างทรัพยสิ์นท่ีจ าหน่ายไปของกองทรัสต์ฯ
ในแต่ละคราว และราคาประเมินท่ีจัดท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือท่ีได้รับ             
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
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14.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตี 

 ทรัสตีของกองทรัสต์ฯจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ซ่ึง
ค านวณโดยผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ และรับรองโดยทรัสตี ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

14.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์คิดเป็นรายเดือนตามท่ีจ่ายจริง 

14.4 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าว       
ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็น
อตัราไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปี ของรายไดสุ้ทธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

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

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

14.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

 กองทรัสต์ฯมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ  เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง                             
ค่าประกนัภยั ภาษีโรงเรือน และค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินการ เป็นตน้ 

15. การรับประกนัการจ่ายช าระค่าเช่า 

การรับประกันค่าเช่าส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  โครงการเจดับเบ้ิลยูดี  แปซิฟิค  โครงการ             
ดาตา้เซฟ และโครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ยอมผกูพนัตนในฐานะผูรั้บประกนัรายไดท่ี้กองทรัสตฯ์
จะได้รับจากผูเ้ช่าและในฐานะลูกหน้ีร่วมกับผูเ้ช่า ตามวงเงินและระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นและสัญญาตกลงกระท าการ โดยตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าทรัพยสิ์น หาก              
ผูเ้ช่าไม่ช าระค่าเช่าหรือช าระค่าเช่าไม่ครบเตม็จ านวนตามท่ีระบุในสัญญาเช่าทรัพยสิ์น บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู 
อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ตกลงจะช าระค่าเช่าส่วนท่ีผูเ้ช่าไม่ไดช้ าระหรือช าระไม่ครบเต็มจ านวน
ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรัสตฯ์จนครบเตม็จ านวนค่าเช่าตามท่ีระบุในสญัญา 
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16. มาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จ ากดั ตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีใหแ้ก่กองทรัสตฯ์เป็น
รายไตรมาส หากมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ฯเขา้ลงทุนคร้ังแรกในโครงการ
ทิพย ์7 เป็นจ านวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปี
นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2563) และตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่า
เช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสต์ฯเป็นรายไตรมาสในโครงการทิพย ์8 ภายในระยะเวลา 2 ปี 
นับตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2564) โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ี
กองทรัสตฯ์คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุในสญัญา 

บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากดั ตกลงท่ีช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่
กองทรัสต์ฯเป็นรายไตรมาส ในกรณีท่ีผูเ้ช่าพื้นท่ีตามสัญญาเช่าฉบบัเดิมไม่ไดด้ าเนินการต่ออายุสัญญา
ดงักล่าวหรือไม่ไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการลูกคา้ฉบบัใหม่กบักองทรัสตฯ์เม่ือครบก าหนดอายุสัญญาเช่าฉบบั
เดิม และหากมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีไดรั้บจริงในปีใดมีจ านวนนอ้ยกวา่ค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า
(ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2565) โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์ คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ี
ระบุสัญญา 

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

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่ารวมต่อปีให้แก่กองทรัสต์ฯเป็นราย              
ไตรมาส หากมีค่าเช่าท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตฯ์เขา้ลงทุนในโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ีเป็นจ านวน
น้อยกว่าค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้ งแต่วนัจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ (ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2566) โดยค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์ คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุ
ในสัญญา 
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17. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กองทรัสตฯ์มีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลท่ีเกีย่วข้องกัน ความสัมพนัธ์ 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (1) 
บริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์  
บริษทั งานสมบูรณ์ จ ากดั  ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการทิพย ์7 และโครงการทิพย ์8 
บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์อง 

 โครงการทิพย ์7 และโครงการทิพย ์8 
บริษทั สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการเอสซีซี 
บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากดั ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ทรัสตี 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของทรัสตี 
บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (1) 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (1) 
บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (1) 
บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ท ์ บริษทัยอ่ยของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการเอสซีซี 
บริษทั โตชิบา ไทยแลนด ์จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการ 

 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
(1)  บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (ถือหน่วยทรัสตท์ั้งส้ินร้อยละ 10) ตั้งแต่วนั

จดัตั้งกองทรัสตฯ์ และถือหน่วยทรัสต์ในสัดส่วนลดลงภายหลงัการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 1 (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562) จึงส้ินสุดการเป็น                
ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ท่ีถือหน่วยทรัสตร้์อยละ 10 นบัแต่วนัดงักล่าว 
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รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสต์ฯ และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน                            

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                       
วนัท่ี 30 กนัยายน                             

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 46,201 40,927 138,604 111,812 อตัราตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 13 158 68 182 อตัราตลาด 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์      
ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน 7,081 5,060 20,102 10,970 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.1 
ค่าธรรมเนียมในการไดม้าซ่ึง
สินทรัพย ์ 14,611 - 14,611 - ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.1 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,261 2,462 9,554 5,363 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.2 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์      
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ 2,611 1,521 7,552 1,988 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.4 

 ค่าธรรมเนียมพิเศษ 2,810 1,649 8,076 2,334 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.4 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ      
ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 1,082 851 3,189 2,011 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.5 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินการ 5,908 3,359 17,555 3,359 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.5 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตฯ์มียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,112 74,358 

ลูกหนีจ้ากดอกเบีย้ค้างรับ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 4 

ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,849 2,792 

เจ้าหนีอ่ื้น   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,811 710 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,895 9,970 

เงินมัดจ ารับจากผู้เช่าและเงินประกนัรายได้ค่าเช่า   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,569 20,350 
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18. ภาระผูกพนั 

18.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 

18.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งจะต้องจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการในอนาคตท่ีตอ้งจ่ายช าระภายใน 1 ปี เป็นจ านวนประมาณ 23 ลา้นบาท และ
ใน 2 - 30 ปีขา้งหนา้ (ส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2592) เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ปีละ 23 ลา้นบาท                            

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

18.4 ภายใตส้ัญญาเช่า กองทรัสตฯ์มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีตอ้งจ่าย
ส าหรับอาคารห้องเยน็โครงการ แปซิฟิค ห้องเยน็  โครงการเจดับเบ้ิลยูดีแปซิฟิค โครงการเจดับเบ้ิลยูดี           
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) และ โครงการเอสซีซี ภาระผกูพนัดงักล่าวท าใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งส ารองเงินทุน
เพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป (เฉพาะโครงการเอสซีซี ตั้งแต่สิงหาคม 2562                    
เป็นตน้ไป) 

 ภาระผกูพนัดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) หากค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนจริงมีจ านวนมากกว่าส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพร้อมกบั
ยอดคงเหลือจากปีก่อน ผูเ้ช่าหรือบริษทั สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) ตกลงว่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
จ านวนท่ีมากกวา่ส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพร้อมกบัยอดคงเหลือดงักล่าว 

(2) หากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงมีจ านวนน้อยกว่าส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
กองทรัสต์ฯจะยกยอดคงเหลือนั้นไปเป็นส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาส าหรับปี                   
ต่อ ๆ ไป 

(3) ส าหรับโครงการ แปซิฟิค หอ้งเยน็ โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค และโครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อสัญญา
ออกไปหรือในกรณีมีการเลิกสญัญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนดัสัญญาโดยความผิดของกองทรัสตฯ์ 
กองทรัสต์ฯตกลงจะคืนยอดคงเหลือของส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมด 
(หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช)้  
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 ส าหรับโครงการเอสซีซี เม่ือครบก าหนดระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า และช่วง
ระยะเวลา 20 ปีนับแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า หรือในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าอนัเน่ืองมาจาก
เหตุผิดนัดสัญญาโดยความผิดของกองทรัสต์ฯ กองทรัสต์ฯตกลงจะคืนยอดคงเหลือของส ารอง
เงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมด (หลงัหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งช่วงระยะเวลา 
10 ปี นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า และช่วงระยะเวลา 20 ปี นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการ
เช่า หรือระหวา่งท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช)้  

(4) ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค และโครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) ในกรณีท่ีมีการเลิกสญัญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผิดของ
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 2563 มียอดคงเหลือหน้ีสินจากการส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ี
ตอ้งจ่ายจ านวนประมาณ 9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 4 ลา้นบาท) 

19. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการพื้นท่ี
อสังหาริมทรัพยท่ี์ได้ลงทุนไปและด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย 
กองทรัสตฯ์ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึง
วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตาม
ส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ  130                        
ล้านบาท ซ่ึงมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (30 กันยายน 2562: จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 96 ลา้นบาท) 
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20. ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัและวธีิวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตฯ์มีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2563 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน       
 กองทุนเปิด 242 - 214 28 242 
 เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 13 13 - - 13 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 7,155 - - 7,155 7,155 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน       
 กองทุนเปิด 184 - 184 - 184 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 6,649 - - 6,649 6,649 

21.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯคร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563
คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ในอตัรา 0.2150 บาท ต่อหน่วยทรัสต ์โดยก าหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 

22.  การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
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