
 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็     

อินดสัเทรียล โกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564                 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสด สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ของทรัสตเ์พือ่การลงทนุใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

เหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการ

ลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้            

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 



2 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

รัตนา จาละ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2564 



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 2 19,790                 279,567               

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

   ตามมูลค่ายติุธรรม 3 7,154,611 7,154,611            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 12 313,530               41,502                 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ 12 52                        16                        

ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 5, 12 5,614                   3,865                   

รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,603                   3,129                   

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 2,117                   2,273                   

สินทรัพยอ่ื์น 4,309                   1,005                   

รวมสินทรัพย์ 7,504,626            7,485,968            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากดอกเบ้ียคา้งจ่าย 7,724                   6,476                   

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12 28,444                 24,442                 

ส ารองหน้ีสิน 13.4 12,329                 10,083                 

เงินมดัจ ารับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 12, 13.3 131,301               132,448               

เงินกูย้มืระยะยาว 6 2,149,792            2,149,691            

รวมหนีสิ้น 2,329,590            2,323,140            

สินทรัพย์สุทธิ 5,175,036            5,162,828            

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 7 4,669,375            4,669,375            

ก าไรสะสม 8 505,661               493,453               

สินทรัพย์สุทธิ 5,175,036            5,162,828            

-                          -                          

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 12.1408               12.1122               

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด/ปี (พนัหน่วย) 426,250               426,250               

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทรัสตฯ์มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกองหรือระดมทุนท่ีทยอยตดัจ่ายคงเหลือ 2 ลา้นบาท หากตอ้งรับรู้

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั้งจ  านวน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจะเหลือเท่ากบั 5,173 ลา้นบาท มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยคงเหลือ 12.1358 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564



อาคารโรงงานเลขท่ี/ ร้อยละของ ร้อยละของ

พ้ืนท่ีให้เช่า ท่ีตั้ง คลงัสินคา้เลขท่ี/หมายเลขถงั ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

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

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

กรรมสิทธ์ิในทีด่นิ อาคารคลงัห้องเยน็ และสังหาริมทรัพย์ทีเ่กีย่วกบัการท าความเยน็

157963 17,562.00 ตรม. โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็  6, 7 804,700              936,500              13.05                  804,700              936,500              12.60                  

ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร

85905 10,058.00 ตรม. โครงการเจดบัเบิล้ยดีู แปซิฟิค - 544,200              542,500              7.56                    544,200              542,500              7.30                    

ถนนสุวินทวงศ ์ต  าบลคลองนครเน่ืองเขต 

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

2,708.40 ตรม. โครงการเจดบัเบิล้ยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) - 101,519              137,700              1.92                    101,519              137,700              1.85                    

ถนนสุวินทวงศ ์ต  าบลคลองนครเน่ืองเขต 

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

กรรมสิทธ์ิในทีด่นิและอาคารคลงัสินค้า

85904 9,288.00 ตรม. โครงการดาตา้เชฟ - 192,100              200,100              2.79                    192,100              200,100              2.69                    

ถนนสุวินทวงศ ์ต  าบลคลองนครเน่ืองเขต 

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

128496, 144679 21,651.10 ตรม. โครงการทิพย ์7 PD2 599,000              632,800              8.82                    599,000              632,800              8.51                    

128498 ถนนเลียบคลองส่งน ้าชลหารพิจิตร ต  าบลบางปลา PD4

128499 อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ PD5

128500 PD6

3572 PD7

140207, 162282 34,692.60 ตรม. โครงการทิพย ์8 TIP8-A 998,000              1,086,400           15.14                  998,000              1,086,400           14.61                  

162283 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี TIP8-B

140208 จงัหวดัสมุทรปราการ TIP8-C

140201 TIP8-D

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564

31 มีนาคม 2564

ประเภทเงินลงทุน/

โฉนดเลขท่ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)



อาคารโรงงานเลขท่ี/ ร้อยละของ ร้อยละของ

พ้ืนท่ีให้เช่า ท่ีตั้ง คลงัสินคา้เลขท่ี/หมายเลขถงั ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

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

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)

กรรมสิทธ์ิในทีด่นิ อาคารโรงงาน และส านักงาน 

15000 17,120.00 ตร.ม. โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี 7/374-7/378 474,611 474,611 6.62                    474,611 474,611 6.39                    

ต าบลมาบยางพร  อ  าเภอปลวกแดง 7/422-7/426

จงัหวดัระยอง

สิทธิการเช่าในทีด่นิและอาคารคลงัสินค้า

30670 14,600.00 ตรม. โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี - 300,000              329,000              4.59                    300,000              329,000              4.43                    

ต าบลบางกะดี  อ  าเภอเมืองปทุมธานี

จงัหวดัปทุมธานี

สิทธิการเช่าในทีด่นิ อาคารคลงัสินค้า และถงัเกบ็สารเคมีเหลว

16,726.00 ตรม. และ โครงการเอสซีซี P1-P9, P301-P326 2,771,058           2,815,000           39.24                  2,771,058           2,815,000           37.87                  

85,580.00 กิโลลิตร ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบางปลากด) P401-P411

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 501-504, C1-C11

จงัหวดัสมุทรปราการ WH14, WH15

WH19

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 6,785,188           7,154,611           99.73                  6,785,188           7,154,611           96.25                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

15311, 15870

9355, 11537

ประเภทเงินลงทุน/

โฉนดเลขท่ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

31 มีนาคม 2564

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564

10036, 10037

12381, 12726

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

31 ธนัวาคม 2563

(ตราจองเลขท่ี 432-437,

443, 614, 442 /4/5)



ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564

ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบก าหนด อตัราดอกเบ้ีย ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

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

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนเพ่ิมพนู  -  - 7,131                   5,715                   0.08                     7,131                   5,715                   0.08                     
กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์  -  - 2,182                   1,046                   0.01                     2,182                   1,046                   0.01                     

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพ่ิมทรัพย์  -  - -                          -                          -                          139,961               140,084               1.88                     
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน  -  - -                          -                          -                          119,440               119,722               1.61                     

รวมหน่วยลงทุน 9,313                   6,761                   0.09                     268,714               266,567               3.58                     
เงนิฝากประจ าทีม่อีายเุกนิ 3 เดือนนับจากวนัทีไ่ด้มา

ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 24 มีนาคม 2564 0.45 -                          -                          -                          13,000                 13,000                 0.17                     
ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 27 กนัยายน 2564 0.45 13,029                 13,029                 0.18                     -                          -                          -                          

รวมเงนิฝากประจ าทีม่อีายเุกนิ 3 เดือนนับจากวนัทีไ่ด้มา 13,029                 13,029                 0.18                     13,000                 13,000                 0.17                     
รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 22,342                 19,790                 0.27                     281,714               279,567               3.75                     
รวมเงนิลงทุน 6,807,530            7,174,401            100.00                 7,066,902            7,434,178            100.00                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประเภทเงินลงทุน

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดค้่าเช่าและบริการ 12 155,835               142,448               

รายไดด้อกเบ้ีย 12 56                        27                        

รวมรายได้ 155,891               142,475               

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 12 7,578                   6,510                   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12 3,311                   3,145                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 382                      394                      

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 12 6,167                   5,080                   

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ 12 11,611                 10,467                 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 389                      391                      

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจ าหน่าย 155                      157                      

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,112                   460                      

ตน้ทุนทางการเงิน 20,412                 18,656                 

รวมค่าใช้จ่าย 51,117                 45,260                 

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 104,774               97,215                 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 420                      281                      

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (277)                    (2,840)                 

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 143                      (2,559)                 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด 104,917               94,656                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

การเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 104,774               97,215                 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 420                      281                      

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (277)                    (2,840)                 

การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด 104,917               94,656                 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(หมายเหตุ 9) (92,709)               (87,254)               

การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 12,208                 7,402                   

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้งวด 5,162,828            5,104,668            

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินงวด 5,175,036            5,112,070            

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 104,917               94,656                 

ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน:

   ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (83,029)               (220,296)             

   ขายและรับช าระเงินคืนทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 342,949               248,151               

   ตน้ทุนทางการเงิน 20,412                 18,656                 

   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมข้ึน (36)                      (29)                      

   ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับเพ่ิมข้ึน (1,749)                 (10)                      

   รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระเพ่ิมข้ึน (1,474)                 (3,125)                 

   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีลดลง 156                      157                      

   สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (3,304)                 (2,794)                 

   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 4,002                   4,703                   

   ส ารองหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 2,246                   2,483                   

   เงินมดัจ ารับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่าเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,147)                 918                      

   ก  าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (420)                    (281)                    

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 277                      2,840                   

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 383,800               146,029               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (92,709)               (87,254)               

ดอกเบ้ียจ่าย (19,063)               (18,320)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (111,772)             (105,574)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 272,028               40,455                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 41,502                 74,358                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด (หมายเหตุ 4) 313,530               114,813               

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบกระแสเงินสด



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลท่ัวไปของกองทรัสต์ฯ 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  

(“กองทรัสตฯ์”) เป็นกองทรัสตฯ์ตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งขึ้น

ตามสญัญาก่อตั้งทรัสตล์งวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งบริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในฐานะ

ผูก่้อตั้ งทรัสต์ และบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ 

กองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งโดยไม่มีกําหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็นกองทรัสต์ฯประเภทไม่รับซ้ือคืน

หน่วยทรัสต์จากผูถื้อหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ฯมีวตัถุประสงค์ในการนําเงินท่ีได้จากการจัดจาํหน่าย

หน่วยทรัสตแ์ละเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้ืมสถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัประเภทอสังหาริมทรัพย์

หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย)์ และทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วน

ควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว การลงทุนของกองทรัสตฯ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

อสังหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสังหาริมทรัพย ์

โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ จงัหวดัสมุทรสาคร กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ 

และสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการทาํความเยน็ 

โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ 

และสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการทาํความเยน็ 

โครงการดาตา้เซฟ จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 

โครงการทิพย ์7 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 

โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค                  

(ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคารคลงัห้องเยน็  

 และสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการทาํความเยน็ 

โครงการทิพย ์8 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 

โครงการเอสซีซี จงัหวดัสมุทรปราการ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน ถงัเก็บสารเคมีเหลว 

อาคารคลงัสินคา้ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีระยะเวลา

การเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2592) 

โครงการสวนอุตสาหกรรม 

 บางกะดี 

จงัหวดัปทุมธานี สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 

โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2592) 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย ์             

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ฯ  บริษัท งานสมบูรณ์  จํากัด                    

บริษทั สยามเฆมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จาํกดั และบริษทั ชีวาทยั จาํกัด 

(มหาชน) ทาํหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์7-8 โครงการเอสซีซี โครงการสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี ตามลาํดบั 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ ในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดอ้นุมติัการเขา้ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์ประเภทกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 2,350 ล้านบาท              

โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์และการกูย้ืมเงินเพิ่มเติม ปัจจุบนัผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอยู่ระหว่าง              

การขออนุมติัการลงทุนและการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าวจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดาํเนินธุรกิจ ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผล

กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ทั้ งน้ีผู ้จัดการกองทรัสต์ฯได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ

เปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ

การลงทนุในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทรัสตฯ์เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ตามท่ีกาํหนด

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล อยา่งไรก็ตาม กองทรัสตฯ์ไดแ้สดงรายการใน

งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
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ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย           

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                     

ส้ินสุดวนัท่ี 

สาํหรับปี                                 

ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563  

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 279,567 184,439 

ซ้ือเงินลงทุน 83,029 685,531 

จาํหน่าย/รับชาํระเงินคืนทุน (342,529) (587,656) 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (277) (2,747) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 19,790 279,567 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทรัสต์ฯมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิด 

ทหารไทย ธนไพบูลย ์จาํนวนรวม 7 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนได้ประกาศการยกเลิก

กองทุนข้างต้นในวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 และได้ดําเนินการตามขั้นตอนการเลิกกองทุนแล้ว เม่ือวนัท่ี                           

10 เมษายน 2563 มูลคา่เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวแสดงตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนประกาศล่าสุด คือ วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 หลงัปรับปรุงดว้ยเงินคืนทุนท่ีไดรั้บใน

ระหวา่งงวด ปัจจุบนักองทุนดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี  มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนในท่ีสุดขึ้นอยูก่บัจาํนวน

เงินท่ีกองทุนเหล่านั้นจะไดรั้บจากการชาํระบญัชี 
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3. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสังหาริมทรัพย ์                    

ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563  

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

กลุ่มกรรมสิทธ์ิ     

โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ 804,700 936,500 804,700 936,500 

โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 544,200 542,500 544,200 542,500 

โครงการดาตา้เซฟ 192,100 200,100 192,100 200,100 

โครงการทิพย ์7 599,000 632,800 599,000 632,800 

โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค                  

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) 101,519 137,700 101,519 137,700 

โครงการทิพย ์8 998,000 1,086,400 998,000 1,086,400 

โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี 474,611 474,611 474,611 474,611 

กลุ่มสิทธิการเช่า     

โครงการเอสซีซี 2,771,057 2,815,000 2,771,057 2,815,000 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 300,000 329,000 300,000 329,000 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 6,785,187 7,154,611 6,785,187 7,154,611 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แสดงได้

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                     

ส้ินสุดวนัท่ี 

สาํหรับปี                                 

ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563  

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

ซ้ือเงินลงทุน - 474,611 

รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 12,257 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - 18,543 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด/ปี 7,154,611 7,154,611 
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3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสังหาริมทรัพย์            

ท่ีเกีย่วข้อง  

ในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตฯ์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการ เจดบัเบิ้ลยูดี แป

ซิฟิค โครงการดาตา้เซฟ และโครงการทิพย ์7 เป็นจาํนวนเงินรวม 2,140 ลา้นบาท               

ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 กองทรัสตฯ์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

เป็นจาํนวนเงินรวม 102 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง)  

ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 กองทรัสตฯ์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการทิพย ์8 โครงการเอสซีซี และ โครงการสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี เป็นจาํนวนเงินรวม 4,069 ลา้นบาท (รวมคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง)  

ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 กองทรัสต์ฯไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี เป็นจาํนวนเงินรวม 475 

ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทรัสตฯ์มีสัญญาโอนสิทธิภายใตส้ัญญาประกนัภยัและสัญญาโอนสิทธิรับเงิน

ภายใตส้ัญญาเช่าและสัญญาตกลงกระทาํการเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้างของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม) 

โครงการทิพย ์7 โครงการทิพย ์8 โครงการดาตา้เซฟ และโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี ไดจ้ดจาํนองคํ้าประกนั

วงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และกองทรัสต์ฯได้นําสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเอสซีซี              

และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไปจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจกบัสถาบนัการเงิน 

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และเงินลงทุนใน 

หลกัทรัพย์ 

กองทรัสตฯ์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด (ไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน) 

เป็นจาํนวนเงิน 426 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 8.24 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด                   

(31 มีนาคม 2563: 468 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 42.90 ของมูลค่าสินทรัพยถ์วัเฉล่ียระหวา่งงวด) 
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4.    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กองทรัสตฯ์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดคงเหลือ                               

อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี             ยอดคงเหลือ                               

อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี             

 (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) 

เงินฝากธนาคาร     

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 141,591 0.05 - 0.10 41,502 0.05 - 0.10 

เงินฝากประจาํท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 171,939 0.40 - 0.58 -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 313,530  41,502  

5. ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563      

แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,755 2,943 

รวมลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,755 2,943 

ลูกหน้ีรายไดค้า่เช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน    2,761 920 

   คา้งชาํระเกิน 3 เดือน    98 2 

รวมลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

กนั 2,859 922 

รวมลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ  5,614 3,865 
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6. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 

  31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,151,764 2,151,764 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,972) (2,073) 

รวม 2,149,792 2,149,691 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯได้เบิกเงินกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจาํนวน 590 ลา้น

บาท             เงินกูย้มืดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุก

เดือนและชาํระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 5 ปี 

 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 กองทรัสตฯ์ไดเ้บิกเงินกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจาํนวน 973 ลา้นบาท             

เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนและ

ชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาสในระยะเวลา 10 ปี และเร่ิมจ่ายคร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายนปี 2565 

 เม่ือวนัท่ี 19 - 20 สิงหาคม 2563 กองทรัสต์ฯได้เบิกเงินกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจาํนวน 889 

ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุก

เดือนและชาํระคืนเงินตน้ให้เสร็จส้ินภายใน 5 ปี นบัจากวนัท่ีเบิกใชเ้งินกูค้ร้ังแรก โดยกองทรัสตฯ์ไดน้าํเงิน

กู้ยืมจาํนวน 408 ล้านบาท ไปชําระเงินกู้ยืมท่ีได้กู ้ยืมมาในระหว่างปี 2560 และ 2561 รวมถึงการชําระ

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พิ่มเติม 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิภายใตส้ัญญาประกนัภยั การโอนสิทธิรับเงินภายใตส้ัญญาเช่า

และสัญญาตกลงกระทาํการ การจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และการนาํสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ป

จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ 

 ภายใตส้ัญญากูย้มืเงิน กองทรัสตฯ์จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินในเร่ือง Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio และ Interest 

Bearing Debt to EBITDA Ratio เป็นตน้ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 หน่วยทรัสต์ฯท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้                

มีจาํนวน 426.25 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท 

รายการของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสตส์รุปไดด้งัน้ี 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563  

 

ราคาเสนอขาย

หน่วยทรัสต ์

จาํนวน

หน่วย จาํนวนเงิน 

ราคาเสนอขาย

หน่วยทรัสต ์

จาํนวน

หน่วย จาํนวนเงิน 

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

จดัตั้งกองทรัสตปี์ 2560 10.0 155,000 1,550,000 10.0 155,000 1,550,000 

เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 ปี 2562 11.5 271,250 3,119,375 11.5 271,250 3,119,375 

ตน้งวด/ปี  426,250 4,669,375  426,250 4,669,375 

ปลายงวด/ปี  426,250 4,669,375  426,250 4,669,375 

8. กาํไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                                    

31 มีนาคม 2564 

สาํหรับปี                       

ส้ินสุดวนัท่ี                                    

31 ธนัวาคม 2563  

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 493,453 435,293 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 104,774 397,338 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 420 688 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ                                             

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (277) (2,747) 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ                                                 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - 18,543 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ (92,709) (355,662) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 505,661 493,453 
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9. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด อตัราหน่วยละ รวม 

  (บาท) (พนับาท) 

24 กุมภาพนัธ์ 2564 กาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 0.2175 92,709 

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  0.2175 92,709 

27 กุมภาพนัธ์ 2563 กาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 0.2047 87,254 

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 0.2047 87,254 

10. การรับประกนัการจ่ายชําระค่าเช่า 

การรับประกันค่าเช่าสําหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  โครงการเจดับเบิ้ลยูดี  แปซิฟิค  โครงการ             

ดาตา้เซฟ และโครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ยอมผกูพนัตนในฐานะผูรั้บประกนัรายไดท่ี้กองทรัสตฯ์

จะได้รับจากผูเ้ช่าและในฐานะลูกหน้ีร่วมกับผูเ้ช่า ตามวงเงินและระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่า

ทรัพยสิ์นและสัญญาตกลงกระทาํการ โดยตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าทรัพยสิ์น หาก        

ผูเ้ช่าไม่ชาํระค่าเช่าหรือชาํระค่าเช่าไม่ครบเต็มจาํนวนตามท่ีระบุในสัญญาเช่าทรัพยสิ์น บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี 

อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ตกลงจะชาํระค่าเช่าส่วนท่ีผูเ้ช่าไม่ไดช้าํระหรือชาํระไม่ครบเต็มจาํนวน

ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรัสตฯ์จนครบเตม็จาํนวนค่าเช่าตามท่ีระบุในสัญญา 

11. มาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จาํกดั ตกลงท่ีจะชาํระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสตฯ์เป็น

รายไตรมาสในโครงการทิพย ์8 ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (ส้ินสุดเดือน 

สิงหาคม 2564) โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จาํกัด ตกลงท่ีชาํระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่

กองทรัสต์ฯเป็นรายไตรมาส ในกรณีท่ีผูเ้ช่าพื้นท่ีตามสัญญาเช่าฉบับเดิมไม่ได้ดาํเนินการต่ออายุสัญญา

ดงักล่าวหรือไม่ไดเ้ขา้ทาํสัญญาบริการลูกคา้ฉบบัใหม่กบักองทรัสตฯ์เม่ือครบกาํหนดอายุสัญญาเช่าฉบบั

เดิม และหากมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีไดรั้บจริงในปีใดมีจาํนวนนอ้ยกว่าคา่เช่าและ

ค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า
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(ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2565) โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯ คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ี

ระบุสัญญา 

บริษทั สยามเฆมี จาํกัด (มหาชน) ตกลงท่ีจะชาํระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าท่ีได้รับจากอาคารท่ีเช่าประเภท            

ถงัเก็บสารเคมีเหลวท่ีไดรั้บจริงให้แก่กองทรัสตฯ์เป็นรายไตรมาส หากในปีใดมีจาํนวนนอ้ยกว่าค่าเช่ารวม

ต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ส้ินสุดเดือน

สิงหาคม 2565)โดยค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์ คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุสัญญา 

บริษทั ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน) ตกลงท่ีจะชําระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่ารวมต่อปีให้แก่กองทรัสต์ฯเป็นราย              

ไตรมาส หากมีค่าเช่าท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตฯ์เขา้ลงทุนในโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ีเป็นจาํนวน

น้อยกว่าค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธ์ิ (ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2566) โดยค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์ คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุ

ในสัญญา 

12. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กองทรัสตฯ์มีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์  

บริษทั งานสมบูรณ์ จาํกดั  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการทิพย ์7 และโครงการทิพย ์8 

บริษทั ทิพยโ์ฮลดิ้ง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์อง 

 โครงการทิพย ์7 และโครงการทิพย ์8 

บริษทั สยามเฆมี จาํกดั (มหาชน) ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการเอสซีซี 

บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จาํกดั ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ทรัสตี 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของทรัสตี 

บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ท ์ บริษทัยอ่ยของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการเอสซีซี 

บริษทั โตชิบา ไทยแลนด ์จาํกดั ผูถื้อหุ้นร่วมกนักบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการ 

 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
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รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯ และ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                 

วนัท่ี 31 มีนาคม                             

 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    

รายไดค้่าเช่าและบริการ 47,183 46,201 อตัราตามสัญญา 

รายไดด้อกเบ้ีย 28 27 อตัราตลาด 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์    

ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน 7,578 6,510 อตัราตามสัญญา 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,311 3,145 อตัราตามสัญญา 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์น 

 ของกองทรัสต ์    

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ 2,944 2,470 อตัราตามสัญญา 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 3,223 2,610 อตัราตามสัญญา 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ 

 ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 974 1,053 อตัราตามสัญญา 

 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนในการดาํเนินการ 5,993 5,823 อตัราตามสัญญา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 141,591 41,502 

ลูกหนีจ้ากดอกเบีย้ค้างรับ   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 1 

ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,755 2,943 

เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,935 14,079 

เงินมัดจํารับจากผู้เช่าและเงินประกันรายได้ค่าเช่า   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,487 23,957 
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13. ภาระผูกพนั 

13.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นสัญญาและ

หนงัสือช้ีชวน 

13.2  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงจะต้องจ่าย

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการในอนาคตท่ีตอ้งจ่ายชาํระภายใน 1 ปี เป็นจาํนวนประมาณ 24 ลา้นบาท และ

ใน                 2 - 29 ปีขา้งหนา้ (ส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2592) เป็นจาํนวนเงินไม่ตํ่ากวา่ปีละ 24 ลา้นบาท               

13.3  กองทรัสต์ฯจะตอ้งส่งมอบดอกผลสุทธิจากเงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่าของบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัตามหมายเหตุ 12 ให้แก่ผูเ้ช่าและคู่สัญญาในจาํนวนเท่ากบัท่ีกองทรัสต์ฯไดรั้บ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี                 

31 มีนาคม 2564 มียอดท่ีตอ้งชาํระในอนาคตจาํนวนประมาณ 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1 ลา้นบาท) 

13.4 ภายใตส้ัญญาเช่า กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งสํารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาท่ีตอ้งจ่าย

สําหรับอาคารห้องเย็นโครงการ แปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดีแปซิฟิค โครงการเจดับเบิ้ลยูดี           

แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) และ โครงการเอสซีซี ภาระผกูพนัดงักล่าวทาํใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งสาํรองเงินทุน

เพื่อการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป (เฉพาะโครงการเอสซีซี ตั้งแต่สิงหาคม 2562                    

เป็นตน้ไป) 

14. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกองทรัสต์ฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการพื้นท่ี

อสังหาริมทรัพยท่ี์ได้ลงทุนไปและดําเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย 

กองทรัสตฯ์ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึง

วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดังนั้ น 

รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตาม

ส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในระหว่างงวด กองทรัสตฯ์มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 44 ลา้นบาท  

ซ่ึงมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (31 มีนาคม 2563: จํานวนสองรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ                         

43 ลา้นบาท) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

 

15. ข้อมูลเกีย่วกบัระดับและวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯมีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก

แสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

   กองทุนเปิด - - 7 7 

เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 13 - - 13 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม - - 7,155 7,155 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

   กองทุนเปิด - 260 7 267 

เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 13 - - 13 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม - - 7,155 7,155 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กองทรัสต์ฯไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณการมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

16.1 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 กองทรัสต์ฯได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการ                               

เจดบัเบิ้ลยูดี นวนครเป็นจาํนวนเงินรวม 128 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง) ซ่ึงเป็นไปตามมติ

ของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 

16.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯคร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

คณะกรรมการได้มีมติอนุมติัให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ในอตัรา 0.22 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ โดยกาํหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนใน

วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 

17. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
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 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
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