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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็  
อินดสัเทรียล โกรท 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์                  
เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท (กองทรัสตฯ์) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียด 
เงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และ                    
งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย                     
การบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบติั
ทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น                         
วรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ          
จากกองทรัสตฯ์ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วน         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ             
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                             
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดงัต่อไปน้ี 

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กองทรัสตฯ์มีเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งแสดงตามมูลค่ายติุธรรมจ านวน 7,155 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 96 ของสินทรัพยร์วม เงินลงทุนดงักล่าวไม่มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและไม่สามารถหาราคา
ตลาดเทียบเคียงไดส้ าหรับเงินลงทุนอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ จึงก าหนดมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าว โดยอา้งอิงจากราคาท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้
ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจท่ีส าคญัเก่ียวกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต รวมถึงการ
ก าหนดอตัราคิดลดและขอ้สมมติท่ีส าคญั ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบการวดัมูลค่าของเงินลงทุน
ดงักล่าว 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว โดยการสอบถามและพิจารณาขอบเขตในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินเทคนิคและแบบจ าลองท่ีเลือกใชใ้นการประเมินมูลค่า
ยติุธรรม ตลอดจนพจิารณาความสม ่าเสมอของการใชเ้ทคนิคและแบบจ าลอง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทาน
ขอ้มูลและขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประเมิน โดยการสอบถามและเปรียบเทียบขอ้มูลประมาณการผลการ
ด าเนินงานกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของกองทรัสตฯ์เพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์
ในการประมาณผลการด าเนินการดงักล่าว และตรวจสอบกบัสัญญาเช่า ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่า
ยติุธรรมตามแบบจ าลองและขอ้สมมติขา้งตน้  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกองทรัสตฯ์ 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกองทรัสตฯ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล              
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้จ้ดัการกองทรัสตฯ์ทราบเพื่อใหมี้                 
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ฯต่องบการเงนิ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม                   
แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผดิชอบเก่ียวกบั
การควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์พจิารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสตฯ์ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ ์
การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทรัสตฯ์หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรัสตฯ์ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด                
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง          
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน            
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความ               
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทรัสตฯ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูจ้ดัการ
กองทรัสตฯ์ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทรัสตฯ์
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะ          
ตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน 
หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป          
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งหยดุการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์วา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั             
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้
เพื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 
ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

 



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม
   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 7 279,567,092          184,439,274          
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
   ตามมูลค่ายติุธรรม 8 7,154,611,440       6,649,200,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9, 18 41,501,777            74,358,408            
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ 18 16,389                   4,101                     
ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 10, 18 3,864,993              2,791,598              
รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,129,285              2,867,287              
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 2,272,855              2,904,972              
สินทรัพยอ่ื์น 1,004,960              744,779                 
รวมสินทรัพย์ 7,485,968,791       6,917,310,419       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้น
เจา้หน้ีจากดอกเบ้ียคา้งจ่าย 6,476,039              4,466,234              
เจา้หน้ีอ่ืน 18 4,178,686              1,249,821
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหน้ีสิน 18, 19.4 30,347,810            21,309,507            
เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 18, 19.3 132,447,841          114,992,184          
เงินกูย้มืระยะยาว 11 2,149,690,788       1,670,625,000       
รวมหนีสิ้น 2,323,141,164       1,812,642,746       
สินทรัพย์สุทธิ 5,162,827,627       5,104,667,673       
สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 4,669,375,000       4,669,375,000       
กาํไรสะสม 13 493,452,627          435,292,673          
สินทรัพย์สุทธิ 5,162,827,627       5,104,667,673       

-                             -                             
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 12.1122                 11.9757                 
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 426,250,000          426,250,000          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กองทรัสตฯ์มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกองหรือระดมทุนท่ีทยอยตดัจ่ายคงเหลือ 2 ลา้นบาท หากตอ้งรับรู้
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั้งจาํนวน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจะเหลือเท่ากบั 5,161 ลา้นบาท และมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยคงเหลือ 12.1068 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

(บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทําความเย็น
17,562.00 ตร.ม. โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็  6, 7 804,700,000        936,500,000        12.60                   804,700,000        953,000,000        13.94                   

ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร
10,058.00 ตร.ม. โครงการเจดบัเบิ้ลยดูี แปซิฟิค - 544,200,000        542,500,000        7.30                     544,200,000        558,100,000        8.17                     

ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนื่องเขต 
อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

2,708.40 ตร.ม. โครงการเจดบัเบิ้ลยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) - 101,518,751        137,700,000        1.85                     101,518,751        136,600,000        2.00                     
ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนื่องเขต 
อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า
9,288.00 ตร.ม. โครงการดาตา้เชฟ - 192,100,000        200,100,000        2.69                     192,100,000        204,300,000        2.99                     

ถนนสุวนิทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนื่องเขต 
อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

21,651.10 ตร.ม. โครงการทิพย ์7 PD2 599,000,000        632,800,000        8.51                     599,000,000        641,800,000        9.39                     
ถนนเลียบคลองส่งนํ้ าชลหารพิจิตร ตาํบลบางปลา PD4
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ PD5

PD6
PD7

34,692.60 ตร.ม. โครงการทิพย ์8 TIP8-A 998,000,000        1,086,400,000     14.61                   998,000,000        991,400,000        14.51                   
ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี TIP8-B
จงัหวดัสมุทรปราการ TIP8-C

TIP8-D

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
25622563

ประเภทเงินลงทุน/
โฉนดเลขที่

157963

85905

85904

128496, 144679
128498

140201

128499
128500
3572

140207, 162282
162283
140208



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

(บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงาน และสํานักงาน 
15000 17,120.00 ตร.ม. โครงการชีวาทยั อมตะซิตี้ 7/374-7/378 474,611,440 474,611,440 6.39                     -                           -                           -                           

ตาํบลมาบยางพร  อาํเภอปลวกแดง 7/422-7/426
จงัหวดัระยอง

สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารคลังสินค้า
14,600.00 ตร.ม. โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี - 300,000,000        329,000,000        4.43                     300,000,000        330,000,000        4.83                     

ตาํบลบางกะดี  อาํเภอเมืองปทุมธานี
จงัหวดัปทุมธานี

สิทธิการเช่าในที่ดิน อาคารคลังสินค้า และถังเก็บสารเคมีเหลว
16,726.00 ตร.ม. และ โครงการเอสซีซี P1-P9, P301-P326 2,771,057,640     2,815,000,000     37.87                   2,771,057,640     2,834,000,000     41.47                   

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

WH19

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 6,785,187,831     7,154,611,440     96.25                   6,310,576,391     6,649,200,000     97.30                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10036, 10037
12381, 12726
15311, 15870

โฉนดเลขที่

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

9355, 11537

ประเภทเงินลงทุน/

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
25622563

(ตราจองเลขที่ 432 - 437,
443, 614, 442/4/5)

30670



ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบี้ย ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

หน่วยลงทุน
กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั  -  - -                                -                                -                                  19,977,823               20,115,103               0.29                          
กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพนู  -  - 7,130,904                 5,714,489                 0.08                            79,424,810               79,990,153               1.17                          
กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์  -  - 2,182,158                 1,046,412                 0.01                            35,087,500               35,269,899               0.52                          
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์  -  - 139,960,828             140,084,299             1.88                            49,000,000               49,064,119               0.72                          
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน  -  - 119,440,099             119,721,892             1.61                            -                                -                                -                                

รวมหน่วยลงทุน 268,713,989             266,567,092             3.58                          183,490,133             184,439,274             2.70                          
เงินฝากประจําที่มีอายุเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 24 มีนาคม 2564 0.45 13,000,000                  13,000,000                  0.17                            -                                  -                                  -                                  
รวมเงินฝากประจําที่มีอายุเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา 13,000,000                  13,000,000                  0.17                            -                                  -                                  -                                  

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 281,713,989             279,567,092             3.75                          183,490,133             184,439,274             2.70                          
รวมเงินลงทุน 7,066,901,820           7,434,178,532           100.00                      6,494,066,524           6,833,639,274           100.00                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประเภทเงินลงทุน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
2563 2562



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562
รายได้
รายไดค่้าเช่าและบริการ 18 586,127,479         337,642,569         
รายไดด้อกเบ้ีย 18 126,303                394,187                
รวมรายได้ 586,253,782         338,036,756         
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 15.1, 18 27,772,382           17,502,232           
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 15.2, 18 12,909,760           8,519,430             
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 15.3 1,391,042             1,056,138             
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 15.4, 18 21,485,966           9,373,436             
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 15.5, 18 42,375,646           19,813,879           
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 5,193,571             2,482,638             
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 632,116                250,428                
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,037,758             1,612,377             
ตน้ทุนทางการเงิน 75,117,125           50,577,368           
รวมค่าใช้จ่าย 188,915,366         111,187,926         
กําไรจากการลงทุนสุทธิ 397,338,416         226,848,830         
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 687,635                630,233                
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,747,362)            591,674                
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
   และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 18,542,880           158,275,608         
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 16,483,153           159,497,515         
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 413,821,569         386,346,345         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 397,338,416         226,848,830         
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 687,635                630,233                
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,747,362)            591,674                
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
   และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 18,542,880           158,275,608         
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี 413,821,569         386,346,345         
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 -                            3,119,375,000      
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 14 (355,661,615)        (154,856,626)        
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 58,159,954           3,350,864,719      
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 5,104,667,673      1,753,802,954      
สินทรัพย์สุทธิปลายปี 5,162,827,627      5,104,667,673      

-                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย: บาท)

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 413,821,569         386,346,345         
ปรับกระทบรายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น
   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:
   ซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (474,611,441)        (4,069,057,640)     
   ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (685,531,460)        (366,002,229)        
   ขายและรับชาํระเงินคืนทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 588,343,916         264,827,890         
   การรับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                            (1,336,512)            
   ตน้ทุนทางการเงิน 75,117,125           50,577,368           
   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ (เพิ่มข้ึน) ลดลง (12,288)                 355,468                
   ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับเพิ่มข้ึน (1,073,396)            (2,479,989)            
   ลูกหน้ีจากกรมสรรพากรลดลง -                            1,054,534             
   รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเพิ่มข้ึน (12,519,118)          (10,632,874)          
   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี (เพิ่มข้ึน) ลดลง 632,117                (2,904,972)            
   สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน (260,181)               (82,011)                 
   เจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,928,865             (985,027)               
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหน้ีสินเพิ่มข้ึน 9,038,303             14,287,894           
   เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค่้าเช่าเพิ่มข้ึน 17,455,658           59,411,700           
   กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (687,635)               (630,233)               
   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,747,362             (591,674)               
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
      และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (18,542,880)          (158,275,608)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (83,153,484)          (3,836,117,570)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ -                            3,119,375,000      
เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะยาว 887,065,788         972,625,000         
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (408,000,000)        -                            
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (355,661,615)        (154,856,626)        
ดอกเบ้ียจ่าย (73,107,320)          (46,519,397)          
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 50,296,853           3,890,623,977      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (32,856,631)          54,506,407           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 74,358,408           19,852,001           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9) 41,501,777           74,358,408           

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 



1 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลท่ัวไปของกองทรัสต์ฯ 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
(“กองทรัสตฯ์”) เป็นกองทรัสตฯ์ตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 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
ควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว การลงทุนของกองทรัสตฯ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

อสงัหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสงัหาริมทรัพย ์

โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ จงัหวดัสมุทรสาคร กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัหอ้งเยน็ 
และสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 

โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัหอ้งเยน็ 
และสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 

โครงการดาตา้เซฟ จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการทิพย ์7 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค                  

(ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคารคลงัห้องเยน็  

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

และส านกังาน 
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) 
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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 าหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ฯ 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 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้ งน้ีผู ้จัดการกองทรัสต์ฯได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

2.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 กองทรัสตฯ์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัน้ี  

(1) ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของก าไร
สุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์นั้น 
ไดแ้ก่ ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้งน้ี 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี 
เวน้แต่กรณีท่ีกองทรัสตฯ์มีการเพิ่มทุน กองทรัสตฯ์อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ัง
ต่อรอบปีบญัชีไดเ้พื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตเ์ดิม  

 ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถึง ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(1)  การหักก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของ
กองทรัสตฯ์ รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(2)  การหักดว้ยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินท่ีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวนหรือแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แลว้แต่กรณี 
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(2) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ฯมีก าไรสะสมท่ีอา้งอิงจากก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรัสต์ฯ
ตามขอ้มูลขา้งตน้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อ
หน่วยทรัสตจ์ากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่        
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์มีมูลค่า   
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 
และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวด
ถดัไป 

3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดย
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทรัสต์ฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

4. แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

ก่อนปีปัจจุบัน  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 ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  น้ีข้ึนเพื่อบงัคบัใช้กบักองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศของ ก.ล.ต. (“กิจการ”) 
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แนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้กิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีโดยไม่อ้างอิงถึงมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดไว ้ส่วน
เร่ืองท่ีแนวปฏิบัติไม่ได้ก าหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย           
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 โดยการเปล่ียน
มาใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบัติทางบัญชีได้ก าหนดให้กิจการปรับปรุงงบการเงิน
ยอ้นหลงั หรือ ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรกกบัก าไร
สะสม ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีน้ีโดยไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ และมีการอนุโลม
ให้รายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียท่ีเดิมกิจการอาจได้เคยบันทึกเป็นรายการรอตัดจ่ายไวแ้ละ                
ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 โดยใหกิ้จการทยอยตดัต่อไปไดต้าม
ระยะเวลาคงเหลือ 

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 จะแสดงค่าใชจ่้ายดงักล่าวหกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์
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5. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

5.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) รายได้ค่าเช่า 

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยรั์บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุญัญาเช่า  

ข) รายได้ดอกเบีย้และต้นทุนทางการเงิน 

รายไดด้อกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงินบนัทึกเป็นรายได้และค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึง
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค) ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กองทรัสต์ฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยตน้ทุนในการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการไดม้ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 กองทรัสต์ฯจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั            
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 กองทรัสตฯ์ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กองทรัสต์ฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทาง
การเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กองทรัสตฯ์ตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกัน ซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การตัดจ าหน่าย 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกองทรัสต์ฯคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตามสญัญาอีกต่อไป  

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 

ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กองทรัสตฯ์บนัทึกค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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5.3  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสตฯ์มีสิทธิในเงินลงทุน  

  ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและตน้ทุนโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทรัสต์ฯตอ้งจ่าย
เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือม
ราคา  

  ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินโดยอา้งอิงราคา
ประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยและสมาคม 
ผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย (ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะ)  

  ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยถื์อเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ 
เบิกใช ้

5.5 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีหรือค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามท่ีจ่ายจริงใน
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ค่าท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์ค่าใชจ่้ายรอการตดั
บญัชีท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะทยอยตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 
5 ปี ตลอดระยะเวลาคงเหลือ และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มและเก่ียวข้องโดยตรงกับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป กองทรัสตฯ์จะแสดงค่าใชจ่้ายดงักล่าวหกัออก
จากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์
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5.6  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสต์ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทรัสต์ฯ 
หรือถูกกองทรัสต์ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
กองทรัสตฯ์ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ ทรัสตี และบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ ทรัสตี และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้ม ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทรัสต์ฯ ผูบ้ริหารส าคญัและกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทรัสตฯ์ 

 ความสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 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 เอกเซลเลน้ซ์ จ  ากดั บริษทัยอ่ยของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการเอสซีซี 
บริษทั โตชิบา ไทยแลนด ์จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการ 

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

จดัตั้งกองทรัสต์ฯ และถือหน่วยทรัสต์ในสัดส่วนลดลงภายหลงัการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 1 (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562) จึงส้ินสุดการเป็น                
ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ท่ีถือหน่วยทรัสตร้์อยละ 10 นบัแต่วนัดงักล่าว 
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5.7 การแบ่งปันส่วนทุน 

  กองทรัสตฯ์บนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

5.8 ภาษีเงินได้ 

  กองทรัสต์ฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจากกองทรัสต์ฯได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
ประเทศไทย 

5.9 ประมาณการหนีสิ้น 

กองทรัสตฯ์จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากองทรัสตฯ์จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกองทรัสตฯ์สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.10 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทรัสตฯ์ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทรัสต์ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

  ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสตฯ์จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั 

 ในการจดัท างบการเงินตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ 
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี  

6.1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 กองทรัสต์ฯวดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงมีฐานอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยมูลค่า
ยุติธรรมดงักล่าวใชว้ิธีการพิจารณาจากรายได ้เน่ืองจากเป็นทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ละไม่มีราคาใน
ตลาดท่ีสามารถใชเ้ทียบเคียงไดโ้ดยตรง ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่าว ไดแ้ก่ อตัราการเช่าพื้นท่ี อตัราค่าเช่า อตัราการข้ึนค่าเช่า อตัราคิดลด อตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า 
ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียง
ทางดา้นเครดิตสภาพคล่อง ขอ้มูลความสมัพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินใน
ระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อ
มูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 184,439 80,707 
ซ้ือเงินลงทุน 685,531 366,002 
จ าหน่าย/รับช าระเงินคืนทุน (587,656) (264,198) 
รับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 1,336 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (2,747) 592 
ยอดคงเหลือปลายปี 279,567 184,439 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิด
ทหารไทย ธนไพบูลย ์จ านวนรวม 7 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไดป้ระกาศการยกเลิก
กองทุนขา้งตน้ระหว่างวนัท่ี 26 - 27 มีนาคม 2563 และไดด้ าเนินการตามขั้นตอน การเลิกกองทุนแลว้เม่ือ
วนัท่ี 10 เมษายน 2563 มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวแสดงตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนประกาศล่าสุด คือ วนัท่ี 24 หรือ 25 มีนาคม 2563 หลงัปรับปรุงดว้ยเงินคืน
ทุนท่ีได้รับในระหว่างปี ปัจจุบนักองทุนดงักล่าวอยู่ระหว่างการช าระบญัชี มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนในท่ีสุด
ข้ึนอยูก่บัจ านวนเงินท่ีกองทุนเหล่านั้นจะไดรั้บจากการช าระบญัชี 
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8. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิรรม 

ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยร์วมถึงสังหาริมทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
กลุ่มกรรมสิทธ์ิ     
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 - - 
กลุ่มสิทธิการเช่า     
โครงการเอสซีซี 2,771,057 2,815,000 2,771,057 2,834,000 
โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 300,000 329,000 300,000 330,000 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 6,785,187 7,154,611 6,310,576 6,649,200 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 6,649,200 2,406,719 
ซ้ือเงินลงทุน 474,611 4,069,058 
รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 12,257 15,148 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 18,543 158,275 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 7,154,611 6,649,200 
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ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสต์ฯประมาณ มูลค่ายุติธรรมเงินของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวข้องเป็นจ านวน 7,155                   
ลา้นบาท (ราคาทุน 6,785 ลา้นบาท) และ 6,649 ลา้นบาท (ราคาทุน 6,311 ลา้นบาท) ตามล าดบั โดยใชร้าคา
ประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ขอ้
สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราการเช่าพื้นท่ี อตัราค่าเช่า อตัราการข้ึนค่าเช่า 
อตัราคิดลด อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์
ตามวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) และผลกระทบต่อมูลค่า เม่ือสมมติฐานเปล่ียนสรุปไดด้งัน้ี 

 

สมมติฐาน 

ผลกระทบต่อ              
มูลค่ายติุธรรมเม่ืออตัรา
ตามขอ้สมมติฐานเพิ่มข้ึน 

อตัราการเช่าพื้นท่ี (ร้อยละ) 90.00 - 100.00 มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 
อตัราการข้ึนค่าเช่า (ร้อยละต่อปี) 0.00 - 3.00 มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 9.00 - 9.50  มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ) 6.50 มูลค่ายติุธรรมลดลง 

8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสังหาริมทรัพย์ที่
เกีย่วข้อง 

ในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการ เจดบัเบ้ิลยูดี               
แปซิฟิค โครงการดาตา้เซฟ และโครงการทิพย ์7 เป็นจ านวนเงินรวม 2,140 ลา้นบาท               

ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 
เป็นจ านวนเงินรวม 102 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง)  

ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 กองทรัสตฯ์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการทิพย ์8 โครงการเอสซีซี และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี เป็นจ านวนเงินรวม 4,069 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง)  

ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 กองทรัสตฯ์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี เป็นจ านวนเงินรวม 475                
ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดับเบ้ิลยูดี               
แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม) โครงการทิพย ์7 โครงการทิพย ์8 โครงการดาตา้เซฟ และโครงการชีวาทยั 
อมตะซิต้ี ได้จดจ านองค ้ าประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินและกองทรัสต์ฯได้น าสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยใ์นโครงการเอสซีซี และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีไปจดทะเบียนหลกัประกนัทาง
ธุรกิจกบัสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 
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8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย์ 

 กองทรัสต์ฯได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี (ไม่รวมเงินฝากธนาคาร) เป็นจ านวนเงิน 1,735 ลา้นบาท                 
โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 33.83 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (2562: 4,700 ลา้นบาท โดยคิด
เป็นอตัราร้อยละ 152.94 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี)  

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสตฯ์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 

 2563 2562 

 ยอดคงเหลือ                               
อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี             ยอดคงเหลือ                               
อตัราดอกเบ้ีย

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

เงินฝากธนาคาร     
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 41,502 0.05 - 0.10 74,358 0.375 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,502  74,358  

10. ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตาม                 
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 2563 2562 

ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,943 269 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน    - 2,523 

รวมลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,943 2,792 
ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 920 - 
คา้งช าระเกิน 3 เดือน 2 - 

รวมลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 922 - 
รวมลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 3,865 2,792 
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11. เงินกู้ยืมระยะยาว 

   (หน่วย: พนับาท) 
  2563 2562 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,151,764 1,670,625 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (2,073) - 
รวม 2,149,691 1,670,625 

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

 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 108 ล้านบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 4 ปี 

 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 973 ล้านบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ทุกไตรมาสในระยะเวลา 10 ปี และเร่ิมจ่ายคร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายนปี 2565 

 เม่ือวนัท่ี 19 - 20 สิงหาคม 2563 กองทรัสตฯ์ไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 889 ลา้นบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ให้เสร็จส้ินภายใน 5 ปี นับจากวนัท่ีเบิกใช้เงินกู้คร้ังแรก โดยกองทรัสต์ฯไดน้ าเงินกูย้ืม
จ านวน 408 ลา้นบาท ไปช าระเงินกูย้มืท่ีไดกู้ย้มืมาในระหวา่งปี 2560 และ 2561  

 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิภายใตส้ัญญาประกนัภยั การโอนสิทธิรับเงินภายใตส้ัญญาเช่า 
และสญัญาตกลงกระท าการ การจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและการน าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไป
จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 

 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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12. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

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

 ในระหวา่งปี 2562 กองทรัสตฯ์ไดเ้สนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนโดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมและ
ประชาชนทัว่ไปจ านวนรวม 271.25 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 
11.5 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 3,119 ลา้นบาท  

รายการของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสตส์รุปไดด้งัน้ี 

 2563 2562  

 
มูลค่า

หน่วยทรัสต ์
จ านวน
หน่วย จ านวนเงิน 

มูลค่า
หน่วยทรัสต ์

จ านวน
หน่วย จ านวนเงิน 

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

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์       
ตน้ปี 10.0 - 11.5 426,250 4,669,375 10.0 155,000 1,550,000 
เพ่ิมทุนในระหว่างปี  - - 11.5 271,250 3,119,375 
ปลายปี  426,250 4,669,375  426,250 4,669,375 

13. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2563 2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี 435,293 203,803 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 397,338 226,849 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 688 630 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ 
 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (2,747) 592 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ 
 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 18,543 158,275 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ (355,662) (154,856) 

ยอดคงเหลือปลายปี 493,453 435,293 
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14. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
11 พฤศจิกายน 2563 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กนัยายน 2563 0.2150 91,643 
ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.8344 355,662 

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 

12 พฤศจิกายน 2562 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  
 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2562 0.1365 58,183 

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.7602 154,857 

15. ค่าใช้จ่าย 

15.1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ (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 และราคาประเมินท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
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15.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตี 

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

15.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์คิดเป็นรายเดือนตามท่ีจ่ายจริง 

15.4 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าว       
ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ ช 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 

15.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

 กองทรัสต์ฯมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ  เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง                             
ค่าประกนัภยั ภาษีโรงเรือน และค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินการ เป็นตน้ 

16. การรับประกนัการจ่ายช าระค่าเช่า 

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

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ยอมผกูพนัตนในฐานะผูรั้บประกนัรายไดท่ี้กองทรัสตฯ์
จะได้รับจากผูเ้ช่าและในฐานะลูกหน้ีร่วมกับผูเ้ช่า ตามวงเงินและระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นและสัญญาตกลงกระท าการ โดยตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าภายใต้สัญญาเช่าทรัพยสิ์น                
หากผูเ้ช่าไม่ช าระค่าเช่าหรือช าระค่าเช่าไม่ครบเต็มจ านวนตามท่ีระบุในสัญญาเช่าทรัพย์สิน บริษัท                 
เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ตกลงจะช าระค่าเช่าส่วนท่ีผูเ้ช่าไม่ไดช้ าระหรือช าระไม่ครบ
เตม็จ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กองทรัสตฯ์จนครบเตม็จ านวนค่าเช่าตามท่ีระบุในสญัญา 
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17. 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)โดยค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุสัญญา 

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

 ในระหว่างปี กองทรัสตฯ์มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯ และบุคคลหรือกิจการ                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั    
รายไดค้่าเช่าและบริการ 258,922 158,014 อตัราตามสญัญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 82 257 อตัราตลาด 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์    
 ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน 27,772 17,502 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.1 
 คา่ธรรมเนียมในการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

 (รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุน) 14,611 - ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.1 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12,910 8,519 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.2 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ                                    
ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์   

 

 ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ 10,346 4,441 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.4 
 ค่าธรรมเนียมพิเศษ 11,140     4,932 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.4 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ    
 ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 4,326 3,057 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.5 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินการ 23,524 9,144 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.5 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสต์ฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการ                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,502 74,358 

ลูกหนีจ้ากดอกเบีย้ค้างรับ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 4 

ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,943 2,792 

เจ้าหนีอ่ื้น   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,722 710 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,357 9,970 

เงินมัดจ ารับจากผู้เช่าและเงินประกนัรายได้ค่าเช่า   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,957 20,350 

19. ภาระผูกพนั 

19.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

19.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งจะต้องจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการในอนาคตท่ีตอ้งจ่ายช าระภายใน 1 ปี เป็นจ านวนประมาณ 23 ลา้นบาท และ
ใน 2 - 29 ปีขา้งหนา้ (ส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2592) เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ปีละ 23 ลา้นบาท      

19.3  กองทรัสตฯ์จะตอ้งส่งมอบดอกผลสุทธิจากเงินมดัจ ารับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค่้าเช่าของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามหมายเหตุ 18 ให้แก่ผูเ้ช่าและคู่สัญญาในจ านวนเท่ากบัท่ีกองทรัสต์ฯไดรั้บ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2563 มียอดท่ีตอ้งช าระในอนาคตจ านวนประมาณ 1 ลา้นบาท (2562: 2 ลา้นบาท) 

19.4 ภายใตส้ัญญาเช่า กองทรัสตฯ์มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีตอ้งจ่าย
ส าหรับอาคารห้องเยน็โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็  โครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค โครงการเจดับเบ้ิลยูดี           
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) และโครงการเอสซีซี ภาระผกูพนัดงักล่าวท าใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งส ารองเงินทุน
เพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป (เฉพาะโครงการเอสซีซี ตั้งแต่สิงหาคม 2562                    
เป็นตน้ไป) 
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 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 าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค และโครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อสัญญา
ออกไปหรือในกรณีมีการเลิกสัญญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนดัสัญญาโดยความผิดของกองทรัสตฯ์ 
กองทรัสต์ฯตกลงจะคืนยอดคงเหลือของส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมด 
(หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งท่ีสัญญามีผลบงัคบัใช)้  

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) ในกรณีท่ีมีการเลิกสญัญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนดัผดิสัญญาโดยความผิดของ
ผูเ้ช่าตามท่ีระบุในสัญญา ผูเ้ช่าตกลงช าระเงินให้แก่กองทรัสต์ฯในจ านวนเท่ากบัส ารองเงินทุนเพื่อ
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตั้ งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าส้ินสุดลงไปจนครบระยะเวลาการเช่าหรือ
ระยะเวลาการเช่าท่ีไดมี้การต่ออายอุอกไป 

ส าหรับโครงการเอสซีซี ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าน้ีอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนดัสัญญาโดยความผิด
ของบริษทั สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) ตามท่ีระบุในสัญญาเช่า กองทรัสตฯ์จะไม่คืนส ารองเงินทุนเพื่อ
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีคงเหลือ รวมทั้ งยอดคงเหลือใด ๆ ให้แก่บริษัท สยามเฆมี จ ากัด 
(มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือประมาณการหน้ีสินจากการส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาท่ีตอ้งจ่ายจ านวนประมาณ 10 ลา้นบาท (2562: 4 ลา้นบาท) 



23 

20. 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 

ในระหว่างปี กองทรัสตฯ์มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสามรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 229 ลา้นบาท  
ซ่ึงมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2562: จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 128 ลา้นบาท) 

21. การบริหารความเส่ียง 

 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทรัสต์ฯ ประกอบด้วย เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 
และเงินกูย้ืมระยะยาว กองทรัสตฯ์ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบาย
การบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

21.1 ความเส่ียงด้านเครดติ 

กองทรัสต์ฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ และเงินฝากกบั
สถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ี โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกองทรัสตฯ์อาจตอ้งสูญเสียจากความเส่ียง
ดา้นเครดิตคือมูลค่าตามท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหน้ีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์บริหารความเส่ียงโดยการก าหนดให้มีการเรียกเก็บเงินค่าเช่าพื้นท่ีและบริการล่วงหนา้ 
นอกจากน้ี กองทรัสต์ฯยงัเรียกเก็บเงินมัดจ ารับจากผูเ้ช่าและเงินประกันรายได้ค่าเช่ารวมถึงการได้
รับประกนัการจ่ายช าระค่าเช่าและมีมาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ ดงันั้น
กองทรัสตฯ์จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากความเส่ียงดา้นเครดิต 
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 เงินฝากกบัธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหนี้ 

 กองทรัสต์ฯมีความเส่ียงด้านเครดิตของเงินฝากกับธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหน้ีไม่สูงมากนัก 
เน่ืองจากกองทรัสตฯ์มีเงินฝากกบัธนาคารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมิน
โดยสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี กองทรัสต์ฯใช้วิธีการ
กระจายการลงทุนและเลือกลงทุนในกองทุนเปิดซ่ึงลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีระดบัความเส่ียงค่อนขา้งต ่า  

21.2  ความเส่ียงด้านตลาด 

 กองทรัสต์ฯมีความเส่ียงด้านตลาด ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงกองทรัสต์ฯบริหารความเส่ียง
ดงักล่าว ดงัน้ี 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 กองทรัสตฯ์มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินกู้ยืมระยะยาว กองทรัสต์ฯจะ
พิจารณาคดัเลือกเงินลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานและติดตามขอ้มูลข่าวสารอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน นอกจากน้ี กองทรัสตฯ์จะติดตามสภาวการณ์เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
เงินและตลาดทุน และทิศทางอตัราดอกเบ้ียเพื่อก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการรองรับความเส่ียง 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                  
ดอกเบ้ียคงท่ี 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                  
ท่ีแทจ้ริง                 

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน - 13 267 280 0.45 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42 - - 42 0.05 - 0.10 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะยาว 2,150 - - 2,150 3.64 - 3.96 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 
อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                  
ดอกเบ้ียคงท่ี 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                  
ท่ีแทจ้ริง                 

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน - - 184 184 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74 - - 74 0.375 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะยาว 1,671 - - 1,671 4.44 - 4.66 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  

ผลกระทบต่อก าไรของกองทรัสตฯ์จากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ีย
ของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 เพิ่มข้ึน / (ลดลง) ผลกระทบต่อก าไร  
(ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

เงินกูย้มืระยะยาว 0.5% (10.7) 
 (0.5%) 10.7 

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัท าข้ึนโดยใช้สมมติฐานว่าจ านวนเงินกูย้ืมและตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี
ตลอด 1 ปี ดงันั้น การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียมีผลตลอด 1 ปีเต็ม ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือ
พยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต  

21.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องคือ ความเส่ียงท่ีกองทรัสต์ฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากท่ี
กองทรัสตฯ์ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความ
ตอ้งการและทนัต่อเวลาท่ีกองทรัสตฯ์จะตอ้งน าไปช าระภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด 

กองทรัสตฯ์มีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยจดัใหมี้การติดตามและวางแผนเก่ียวกบั
กระแสเงินสดเพื่อใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของกองทรัสตฯ์ 
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รายละเอียดการครบก าหนดช าระของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซ่ึงพิจารณา
จากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 

เม่ือ        
ทวงถาม 

ภายใน                     
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี 

ไม่มี
ก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ย                         
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 260 13 7 - - 280 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42 - - - - 42 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะยาว - - 1,349 803 - 2,152 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 

 

เม่ือ        
ทวงถาม 

ภายใน                          
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี 

ไม่มี
ก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ย                         
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 184 - - - - 184 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74 - - - - 74 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะยาว - - 811 860 - 1,671 

22. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของกองทรัสต์ฯ คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถใน                   
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทรัสตฯ์  
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23. ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัและวธีิวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและเคร่ืองมือทางการเงิน 

วิธีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคา
ตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสตฯ์มีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม                               
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     
กองทุนเปิด - 260 7 267 
เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 13 - - 13 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม - - 7,155 7,155 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม                             
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     
กองทุนเปิด - 184 - 184 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม - - 6,649 6,649 

เน่ืองจากเงินลงทุนและเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทรัสต์ฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราดอกเบ้ียในตลาด กองทรัสต์ฯ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

กองทรัสต์ฯมีวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและเคร่ืองมือทาง  
การเงิน ดงัน้ี 

ก) เงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุน ซ่ึงผูจ้ดัการ
กองทรัสตฯ์พิจารณาแลว้ว่าเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุดของมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้เงินลงทุนกองทุนเปิดท่ีวดั
มูลค่ายติุธรรมในระดบั 3 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

ข) เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรมแสดงมูลค่ายติุธรรม
ตามวิธีและสมมติฐานท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8   
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ค) เงินฝากประจ ารวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้นแสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ง) เงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมจากระดบั 2 ไประดบั 3 ส าหรับ
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 7 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

24.1  ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดอ้นุมติัการเขา้ลงทุน               
ในอสังหาริมทรัพย ์ประเภทกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าเพิ่มเติม ในมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 2,350 ลา้นบาท 
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์และการกูย้ืมเงินเพิ่มเติม ปัจจุบนัผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอยู่ระหว่าง           
การขออนุมติัการลงทุนและการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตด์งักล่าวจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

24.2  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564
คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 
ถึง 31 ธันวาคม 2563 ในอตัรา 0.2175 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ โดยก าหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวนัท่ี                  
23 มีนาคม 2564 

25.  การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู ้จัดการกองทรัสต์ฯ เม่ือวันท่ี                               
24 กมุภาพนัธ์ 2564 
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