
 ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็     

อินดสัเทรียล โกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564                 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหวา่งกาลแบบยอ่ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็                                      

อินดสัเทรียล โกรท (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผดิชอบในการ

จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้            

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 



2 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

รัตนา จาละ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 15 พฤศจิกายน 2564 



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม

   ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 2 54,551                 279,567               

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

   ตามมูลค่ายติุธรรม 3 9,550,936 7,154,611            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 12 376,542               41,502                 

ลูกหนีจากดอกเบียคา้งรับ 12 289                      16                        

ลูกหนีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 5, 12 9,721                   3,865                   

รายไดที้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,735                   3,129                   

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี -                          2,273                   

สินทรัพยอื์น 3,458                   1,005                   

รวมสินทรัพย์ 10,003,232          7,485,968            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิน

เจา้หนีจากดอกเบียคา้งจ่าย 4,971                   6,476                   

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12 28,873                 24,442                 

สาํรองหนีสิน 13.4 15,030                 10,083                 

เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 12, 13.3 172,960               132,448               

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 6 2,592,214            2,149,691            

รวมหนสิีน 2,814,048            2,323,140            

สินทรัพย์สุทธิ 7,189,184            5,162,828            

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 7 6,642,894            4,669,375            

กาํไรสะสม 8 546,290               493,453               

สินทรัพย์สุทธิ 7,189,184            5,162,828            

-                          -                          

สินทรัพยสุ์ทธิตอ่หน่วย (บาท) 12.0729               12.1122               

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด/ปี (พนัหน่วย) 595,481               426,250               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564



อาคารโรงงานเลขที/

คลงัสินคา้เลขที/ ร้อยละของ ร้อยละของ

พนืทีให้เช่า ทีตงั หมายเลขถงั ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

กรรมสิทธิในทดีิน อาคารคลงัห้องเย็น และสังหาริมทรัพย์ทีเกยีวกบัการทําความเย็น

17,562.00 ตร.ม. โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็  6, 7 804,700             936,500             9.75                   804,700             936,500             12.60                 

ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร

10,058.00 ตร.ม. โครงการเจดบัเบิลยดีู แปซิฟิค - 544,200             542,500             5.65                   544,200             542,500             7.30                   

ถนนสุวินทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนืองเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

2,708.40 ตร.ม. โครงการเจดบัเบิลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพมิเติม) - 101,519             137,700             1.43                   101,519             137,700             1.85                   

ถนนสุวินทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนืองเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

กรรมสิทธิในทดีินและอาคารคลงัสินค้า

9,288.00 ตร.ม. โครงการดาตา้เชฟ - 192,100             200,100             2.08                   192,100             200,100             2.69                   

ถนนสุวินทวงศ ์ตาํบลคลองนครเนืองเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

21,651.10 ตร.ม. โครงการทิพย ์7 PD2 599,000             632,800             6.59                   599,000             632,800             8.51                   

ถนนเลียบคลองส่งนาํชลหารพจิิตร ตาํบลบางปลา PD4

อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ PD5

PD6

PD7

34,692.60 ตร.ม. โครงการทิพย ์8 TIP8-A 998,000             1,086,400          11.31                 998,000             1,086,400          14.61                 

ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี TIP8-B

จงัหวดัสมุทรปราการ TIP8-C

TIP8-D

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ประเภทเงินลงทุน/

โฉนดเลขที

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ณ วันที 30 กนัยายน 2564

30 กนัยายน 2564

157963

85905

85904

128496, 144679

128498

128499

128500

3572

140207, 162282

162283

140208

140201



อาคารโรงงานเลขที/

คลงัสินคา้เลขที/ ร้อยละของ ร้อยละของ

พนืทีให้เช่า ทีตงั หมายเลขถงั ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)

กรรมสิทธิในทดีิน อาคารโรงงาน และสํานักงาน 

17,120.00 ตร.ม. โครงการชีวาทยั อมตะซิตี 7/374 - 7/378 474,611 474,611 4.94                   474,611 474,611 6.39                   

ตาํบลมาบยางพร  อาํเภอปลวกแดง 7/422 - 7/426

จงัหวดัระยอง

35,773.65 ตร.ม. โครงการทิพย ์5 และ โครงการทิพย ์8 CA5, CA12-2, CA13 1,038,000 1,038,000 10.81                 -                         -                         -                         

ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี CA14-1, CA14-2, RB16, 19

จงัหวดัสมุทรปราการ TIP8-E

43,481 ตร.ม. โครงการเอม็เอส แวร์เฮา้ส์ MS1, MS2 790,000 790,000 8.22                   -                         -                         -                         

ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางพลี MS3A, 3B

จงัหวดัสมุทรปราการ MS4

สิทธิการเช่าในทดีินและอาคารคลงัสินค้า

14,600.00 ตร.ม. โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี - 300,000             329,000             3.42                   300,000             329,000             4.43                   

ตาํบลบางกะดี  อาํเภอเมืองปทุมธานี

จงัหวดัปทุมธานี

38,083.00 ตร.ม. โครงการไทยแทฟฟิตา้ WH06, WH07 440,440             440,440             4.59                   -                         -                         -                         

ตาํบลห้วยโป่ง  อาํเภอเมืองระยอง WH08

จงัหวดัระยอง WH09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

105540, 122744, 122745

123002, 123003, 129233

129342, 131267, 131268

55123

140202

31 ธนัวาคม 256330 กนัยายน 2564

ณ วันที 30 กนัยายน 2564

ประเภทเงินลงทุน/

โฉนดเลขที

15000

(ตรวจสอบแลว้)

29146, 34252

30670

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

2896, 2883, 29145

34256, 57091

3670, 7090, 105539



อาคารโรงงานเลขที/

คลงัสินคา้เลขที/ ร้อยละของ ร้อยละของ

พนืทีให้เช่า ทีตงั หมายเลขถงั ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)

สิทธิการเช่าในทดีิน อาคารคลงัสินค้า และถังเกบ็สารเคมีเหลว

16,726.00 ตร.ม. และ โครงการเอสซีซี P1-P9, P301 - P326 2,771,058          2,815,000          29.31                 2,771,058          2,815,000          37.87                 

85,580.00 กิโลลิตร ตาํบลปากคลองบางปลากด (ตาํบลบางปลากด) P401 - P411

อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 501 - 504, C1 - C11

จงัหวดัสมุทรปราการ WH14, WH15

WH19

สิทธิการเช่าในทดีิน อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานักงาน

6,620.00 ตร.ม. โครงการเจดบัเบิลยดีู นวนคร - 127,885             127,885             1.33                   -                         -                         -                     

ตาํบลคลองหนึง  อาํเภอคลองหลวง

จงัหวดัปทุมธานี

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 9,181,513          9,550,936          99.43                 6,785,188          7,154,611          96.25                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท

9355, 11537

10036, 10037

12381, 12726

(ตรวจสอบแลว้)

ประเภทเงินลงทุน/

โฉนดเลขที

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

15311, 15870

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ณ วันที 30 กนัยายน 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

26779

443, 614, 442 
/4/5

)

(ตราจองเลขที 432-437,



ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

อตัรา ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด ดอกเบีย ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนเพมิพนู  -  - -                          -                          -                          7,131                   5,715                   0.08                     

กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์  -  - -                          -                          -                          2,182                   1,046                   0.01                     

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพมิทรัพย์  -  - -                          -                          -                          139,961               140,084               1.88                     

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน  -  - -                          -                          -                          119,440               119,722               1.61                     

รวมหน่วยลงทุน -                          -                          -                          268,714               266,567               3.58                     

เงินฝากประจําทมีีอายุเกนิ 3 เดือนนับจากวนัทไีด้มา

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 24 มีนาคม 2564 0.45 -                          -                          -                          13,000                 13,000                 0.17                     

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 28 มีนาคม 2565 0.50 27,961                 27,961                 0.29                     -                          -                          -                          

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต ์(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 17 กุมภาพนัธ์ 2565 0.48 26,590                 26,590                 0.28                     -                          -                          -                          

รวมเงินฝากประจําทมีีอายุเกนิ 3 เดือนนับจากวนัทไีด้มา 54,551                 54,551                 0.57                     13,000                 13,000                 0.17                     

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 54,551                 54,551                 0.57                     281,714               279,567               3.75                     

รวมเงินลงทุน 9,236,064            9,605,487            100.00                 7,066,902            7,434,178            100.00                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ประเภทเงินลงทุน

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดัสเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดค้่าเช่าและบริการ 12 185,994               147,319               

รายไดด้อกเบีย 12 385                      29                        

รายไดอื้น 9,754                   -                          

รวมรายได้ 196,133               147,348               

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 12 10,597                 7,081                   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12 4,129                   3,261                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 428                      333                      

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 12 10,631                 5,421                   

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 12 13,056                 10,586                 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,670                   4,027                   

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 1,961                   159                      

ค่าใชจ่้ายอืน 1,722                   909                      

ตน้ทุนทางการเงิน 24,504                 18,938                 

รวมค่าใช้จ่าย 68,698                 50,715                 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 127,435               96,633                 

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 360                      65                        

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          80                        

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

   และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ -                          18,543                 

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 360                      18,688                 

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 127,795               115,321               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดค้่าเช่าและบริการ 12 500,681               432,225               

รายไดด้อกเบีย 12 723                      84                        

รายไดอื้น 9,754                   -                          

รวมรายได้ 511,158               432,309               

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 12 26,124                 20,102                 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12 10,823                 9,554                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,197                   1,057                   

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 12 25,654                 15,628                 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 12 36,287                 31,520                 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3,414                   4,806                   

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 2,273                   473                      

ค่าใชจ่้ายอืน 6,009                   1,645                   

ตน้ทุนทางการเงิน 66,572                 54,266                 

รวมค่าใช้จ่าย 178,353               139,051               

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 332,805               293,258               

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 780                      487                      

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (277)                    (2,797)                 

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

   และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ -                          18,543                 

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 503                      16,233                 

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 333,308               309,491               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

การเพิมขึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 332,805               293,258               

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 780                      487                      

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (277)                    (2,797)                 

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

   และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ -                          18,543                 

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด 333,308               309,491               

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 7 1,973,519            -                          

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 9 (280,471)              (264,019)              

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 2,026,356            45,472                 

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

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสินงวด 7,189,184            5,150,140            

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 333,308               309,491               

ปรับกระทบรายการเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:

   ซือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (2,396,325)           (474,611)              

   ซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (137,580)              (545,531)              

   ขายและรับชาํระเงินคืนทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 363,098               472,434               

   ลูกหนีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับเพมิขึน (5,856)                 (866)                    

   รายไดที้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเพมิขึน (4,605)                 (9,414)                 

   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีลดลง 2,273                   474                      

   สินทรัพยอื์นเพมิขึน (2,453)                 (1,792)                 

   เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิมขึน 4,431                   4,924                   

   สาํรองหนีสินเพมิขึน 4,947                   5,015                   

   เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่าเพมิขึน 40,512                 17,456                 

   ตน้ทุนทางการเงิน 66,572                 54,266                 

   รายไดด้อกเบีย (723)                    (84)                      

   กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (780)                    (487)                    

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 277                      2,797                   

   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

      และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ -                          (18,543)               

   ดอกเบียรับ 450                      57                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (1,732,454)           (184,414)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท

งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับสุทธิจากการขายหน่วยทรัสต์ 1,973,519            -                          

เงินสดจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (280,471)              (264,019)              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,708,390            886,963               

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (1,262,625)           (408,000)              

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (10,738)               -                          

ดอกเบียจา่ย (60,581)               (53,776)               

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 2,067,494            161,168               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ 335,040               (23,246)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 41,502                 74,358                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด (หมายเหตุ 4) 376,542               51,112                 

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลท่ัวไปของกองทรัสต์ฯ 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
(“กองทรัสตฯ์”) เป็นกองทรัสตฯ์ ตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งข้ึน
ตามสญัญาก่อตั้งทรัสตล์งวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งบริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะ
ผูก่้อตั้งทรัสต์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ 
กองทรัสต์ฯ ได้จดัตั้งโดยไม่มีก าหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็นกองทรัสต์ฯ ประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยทรัสต์จากผูถื้อหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ฯมีวตัถุประสงค์ในการน าเงินท่ีได้จากการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสตแ์ละเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้มืสถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัประเภทอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย)์ และทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วน
ควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว การลงทุนของกองทรัสตฯ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

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 
โครงการ ชีวาทยั อมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 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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อสงัหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสงัหาริมทรัพย ์

โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู นวนคร จงัหวดัปทุมธานี สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัสินคา้ 
โรงงาน และส านกังาน โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี                      
(ส้ินสุดวนัท่ี 21 เมษายน 2594) 

โครงการทิพย ์5 และ                  
โครงการทิพย ์8 

จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารโรงงาน และส านกังาน 

โครงการไทยแทฟฟิตา้ จงัหวดัระยอง สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
2594) 

โครงการเอม็เอส แวร์เฮา้ส์ จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารโรงงาน และส านกังาน 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 บริษทั เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯ โดยมีบริษทัหลักทรัพย์              
จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ฯ และมีบริษทั งานสมบูรณ์ จ ากดั                    
บริษทั สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากดั บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เบญจพรแลนด์ จ ากดั  บริษทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั และบริษทั มณฑา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั             
ท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์5 โครงการทิพย ์7 - 8 โครงการเอสซีซี โครงการ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู นวนคร โครงการไทยแทฟฟิตา้ 
และโครงการ เอม็เอส แวร์เฮา้ส์ ตามล าดบั 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้ งน้ีผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทรัสตฯ์ เลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ตามท่ีก าหนด
ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อยา่งไรก็ตาม กองทรัสตฯ์ ไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย           
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์มีดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน                     

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับปี                                 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563  
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 279,567 184,439 
ซ้ือเงินลงทุน 137,580 685,531 
จ าหน่าย/รับช าระเงินคืนทุน (362,319) (587,656) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (277) (2,747) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 54,551 279,567 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์ฯ ได้รับเงินคืนทุนจากกองทุนเปิด                      
ทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิด ทหารไทย ธนไพบูลย ์เน่ืองจากกองทุนดังกล่าวได้ช าระบญัชี                
เสร็จส้ินแลว้  
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3. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยร์วมถึงสังหาริมทรัพย ์                    
ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 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                  
โครงการทิพย ์5 และ 8 1,038,000 1,038,000 - - 
โครงการเอม็เอส แวร์เฮา้ส์ 790,000 790,000 - - 
กลุ่มสิทธิการเช่า     
โครงการเอสซีซี 2,771,058 2,815,000 2,771,057 2,815,000 
โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 300,000 329,000 300,000 329,000 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู นวนคร 127,885 127,885 - - 
โครงการไทยแทฟฟิตา้ 440,440 440,440 - - 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 9,181,513 9,550,936 6,785,187 7,154,611 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน                     

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับปี                                 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563  
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด/ปี 7,154,611 6,649,200 
ซ้ือเงินลงทุน 2,396,325 474,611 
รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - 12,257 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - 18,543 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด/ปี 9,550,936 7,154,611 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสังหาริมทรัพย์            
ที่เกีย่วข้อง 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
วนัท่ี โครงการ จ านวนเงิน 

26 ธนัวาคม 2560 โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค  
 โครงการดาตา้เซฟ และโครงการทิพย ์7 2,140 

21 ธนัวาคม 2561 โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 102 
9 สิงหาคม 2562 โครงการทิพย ์8 โครงการเอสซีซี และโครงการสวนอุตสาหกรรม

บางกะดี 4,069 
20 สิงหาคม 2563 โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี 475 
22 เมษายน 2564 โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู นวนคร 128 
29 กรกฎาคม 2564 โครงการทิพย ์5 โครงการทิพย ์8 และโครงการไทยแทฟฟิตา้ 1,478 
9 กนัยายน 2564 โครงการเอม็เอส แวร์เฮา้ส์   790   

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กองทรัสตฯ์มีสญัญาโอนสิทธิภายใตส้ญัญาประกนัภยัและสญัญาโอนสิทธิรับเงิน
ภายใตส้ัญญาเช่าและสัญญาตกลงกระท าการเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี ท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม) 
โครงการทิพย ์5 โครงการทิพย ์7 โครงการทิพย ์8 โครงการดาตา้เซฟ และโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี ไดจ้ด
จ านองค ้ าประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบนัการเงิน และกองทรัสต์ฯได้น าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์น
โครงการเอสซีซี โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี นวนคร ไปจดทะเบียน
หลกัประกนัทางธุรกิจเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 
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3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และเงินลงทุนใน 
หลกัทรัพย์ 

กองทรัสตฯ์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด (ไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน) 
เป็นจ านวนเงิน 2,842 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 48.78 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด                   
(30 กนัยายน 2563: 1,480 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 28.89 ของมูลค่าสินทรัพยถ์วัเฉล่ียระหวา่งงวด) 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ดงัต่อไปน้ี 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดคงเหลือ                               
อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี             ยอดคงเหลือ                               
อตัราดอกเบ้ีย

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

เงินฝากธนาคาร     
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 67,511 0.05 - 0.10 41,502 0.05 - 0.10 
เงินฝากประจ าท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 309,031 0.25 - 0.40 - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 376,542  41,502  

5. ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563      
แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6,102 2,943 
รวมลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,102 2,943 
ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 625 - 
   คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน    2,988 920 
   คา้งช าระเกิน 3 เดือน    6 2 
รวมลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,619 922 
รวมลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ  9,721 3,865 
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6. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
  (หน่วย: พนับาท) 

  30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 2,151,764 1,670,625 
กูย้มืเพิ่มเติม 1,708,390 889,139 
จ่ายช าระคืนเงินกู ้ (1,262,625) (408,000) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี 2,597,529 2,151,764 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (5,315) (2,073) 
รวม 2,592,214 2,149,691 

 

 จ านวนเงิน (พนับาท)   

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม   
วงเงินสินเช่ือ 2564 2563 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) ก าหนดการจ่ายช าระคืน 

วงเงิน 1) - 290,000 MLR ลบอตัราคงท่ี ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและช าระคืน 
เงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 5 ปี 

วงเงิน 2) - 972,625 MLR ลบอตัราคงท่ี ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและช าระคืน 
เงินตน้ทุกไตรมาสในระยะเวลา               
10 ปี และเร่ิมจ่ายคร้ังแรกใน 
เดือนพฤศจิกายนปี 2565 

วงเงิน 3) 411,177 411,177 MLR ลบอตัราคงท่ี ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและช าระคืน 
เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 5 ปี  
นบัจากวนัท่ีเบิกใชเ้งินกูค้ร้ังแรก 

วงเงิน 4) 477,962 477,962 MLR ลบอตัราคงท่ี ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและช าระคืน 
เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 5 ปี  
นบัจากวนัท่ีเบิกใชเ้งินกูค้ร้ังแรก 

วงเงิน 5) 130,390 - MLR ลบอตัราคงท่ี ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและช าระคืน 
เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 ปี              
นบัจากวนัท่ีเบิกใชเ้งินกูค้ร้ังแรก 

วงเงิน 6) 1,278,000 - อตัราคงท่ีส าหรับระยะเวลา
สองปีแรก และปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ส าหรับระยะเวลาท่ีเหลือ 

ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและช าระคืน 
เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 ปี               
นบัจากวนัท่ีเบิกใชเ้งินกูค้ร้ังแรก  

วงเงิน 7) 300,000 - อตัราคงท่ีส าหรับระยะเวลา
สองปีแรก และ MLR               
ลบอตัราคงท่ีส าหรับระยะ 
เวลาท่ีเหลือ 

ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและช าระคืน 
เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 6 ปี               
นบัจากวนัท่ีเบิกใชเ้งินกูค้ร้ังแรก 

 2,597,529 2,151,764   
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 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิภายใตส้ัญญาประกนัภยั การโอนสิทธิรับเงินภายใตส้ัญญาเช่า
และสัญญาตกลงกระท าการ การจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และการน าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ไปจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ 

 ภายใตส้ญัญากูย้มืเงิน กองทรัสตฯ์ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงินในเร่ือง Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio และ Interest 
Bearing Debt to EBITDA Ratio เป็นตน้ 

7. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 หน่วยทรัสต์ฯท่ีจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้วมีจ านวน 595.48                          
ลา้นหน่วย โดยมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท (31 ธนัวาคม 2563: 426.25 ลา้นหน่วย) 

รายการของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสตส์รุปไดด้งัน้ี 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563  

 
ราคาเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์

จ านวน
หน่วย จ านวนเงิน 

ราคาเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์

จ านวน
หน่วย จ านวนเงิน 

 (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 
เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 2 ปี 2564 11.7 169,231 1,973,519 (1) - - - 
       

ตน้งวด/ปี  426,250 4,669,375  426,250 4,669,375 
ปลายงวด/ปี  595,481 6,642,894  426,250 4,669,375 
(1) สุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 6 ล้านบาท 

8. ก าไรสะสม 
(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                                    

30 กนัยายน 2564 

ส าหรับปี                       
ส้ินสุดวนัท่ี                                    

31 ธนัวาคม 2563  

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 493,453 435,293 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 332,805 397,338 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 780 688 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (277) (2,747) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน                                                 
ในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - 18,543 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ (280,471) (355,662) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 546,290 493,453 
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9. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีประกาศจ่ายในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563                    
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั ก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับงวด 
อตัราหน่วยละ 

(บาท) 
รวม                        

(พนับาท) 

14 มิถุนายน 2564 วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึง 9 กรกฎาคม 2564 0.2205 93,987 
13 พฤษภาคม 2564 วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 0.2200 93,775 
24 กมุภาพนัธ์ 2564 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 0.2175 92,709 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 0.6580 280,471 

    
13 สิงหาคม 2563 วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 0.2100 89,511 
13 พฤษภาคม 2563 วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 0.2047 87,254 
27 กมุภาพนัธ์ 2563 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 0.2047 87,254 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 0.6194 264,019 

10. การรับประกนัการจ่ายช าระค่าเช่า 

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

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ยอมผกูพนัตนในฐานะผูรั้บประกนัรายไดท่ี้กองทรัสตฯ์
จะได้รับจากผูเ้ช่าและในฐานะลูกหน้ีร่วมกับผูเ้ช่า ตามวงเงินและระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นและสัญญาตกลงกระท าการ โดยตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าทรัพยสิ์น หาก        
ผูเ้ช่าไม่ช าระค่าเช่าหรือช าระค่าเช่าไม่ครบเต็มจ านวนตามท่ีระบุในสัญญาเช่าทรัพยสิ์น บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู 
อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ตกลงจะช าระค่าเช่าส่วนท่ีผูเ้ช่าไม่ไดช้ าระหรือช าระไม่ครบเต็มจ านวน
ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรัสตฯ์ จนครบเตม็จ านวนค่าเช่าตามท่ีระบุในสญัญา 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

11. มาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากดั ตกลงท่ีช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่
กองทรัสต์ฯ เป็นรายไตรมาส ในกรณีท่ีผูเ้ช่าพื้นท่ีตามสัญญาเช่าฉบบัเดิมไม่ไดด้ าเนินการต่ออายุสัญญา
ดงักล่าวหรือไม่ไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการลูกคา้ฉบบัใหม่กบักองทรัสตฯ์ เม่ือครบก าหนดอายุสัญญาเช่าฉบบั
เดิม และหากมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีไดรั้บจริงในปีใดมีจ านวนนอ้ยกวา่ค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯ คาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า
(ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2565) โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์ คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ี
ระบุสัญญา 

บริษทั สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) ตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าท่ีไดรั้บจากอาคารท่ีเช่าประเภท            
ถงัเก็บสารเคมีเหลวท่ีไดรั้บจริงใหแ้ก่กองทรัสตฯ์เป็นรายไตรมาส หากในปีใดมีจ านวนนอ้ยกว่าค่าเช่ารวม
ต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯ คาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ส้ินสุดเดือน
สิงหาคม 2565) โดยค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์ คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุสญัญา 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่ารวมต่อปีให้แก่กองทรัสต์ฯ เป็นราย              
ไตรมาส หากมีค่าเช่าท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตฯ์เขา้ลงทุนในโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ีเป็นจ านวน
น้อยกว่าค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯ คาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ (ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2566) โดยค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์ คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุ
ในสญัญา 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่ารวมต่อปีให้แก่
กองทรัสต์ฯ เป็นรายไตรมาส หากมีค่าเช่าท่ีได้รับจากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ฯเข้าลงทุนในโครงการ              
เจดบัเบ้ิลยูดี นวนคร เป็นจ านวนนอ้ยกว่าค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์ คาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (ส้ินสุดเดือนเมษายน 2567) โดยค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯ 
คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุในสญัญา 

บริษทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั ตกลงว่าจะเขา้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อเช่าช่วงทรัพยสิ์นท่ีเช่ารายการใด ๆ ภายใน
โครงการไทยแทฟฟิตา้ท่ีไม่มีผูเ้ช่าพื้นท่ี หรือสัญญาเช่าพื้นท่ีส้ินสุดลงจากกองทรัสต์ฯเป็นระยะเวลา 3 ปี 
นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ส้ินสุดเดือนกรกฎาคม 2567) 
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12. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กองทรัสตฯ์มีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลท่ีเกีย่วข้องกัน ความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ทรัสตี 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของทรัสตี 
บริษทั งานสมบูรณ์ จ ากดั  ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการทิพย ์5 โครงการทิพย ์7 และ

โครงการทิพย ์8 
บริษทั สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการเอสซีซี 
บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากดั ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี 
บริษทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการเจดบัเบ้ิลยดีู นวนคร 
บริษทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการไทยแทฟฟิตา้ 
บริษทั มณฑา แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั  ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการเอม็เอส แวร์เฮา้ส์ 
บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการเอสซีซี 
บริษทั โตชิบา ไทยแลนด ์จ ากดั 
 

ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการ 
 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์อง 
 โครงการทิพย ์5 โครงการทิพย ์7 และโครงการทิพย ์8 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการ                                           
เจดบัเบ้ิลยดีู นวนคร 
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รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสต์ฯ และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน                            

ส าหรับงวดเกา้เดือน         
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน                             

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั      
รายไดค่้าเช่าและบริการ 64,249 46,201 168,174 138,604 อตัราตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 166 13 231 68 อตัราตลาด 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์      
ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน 10,597 7,081 26,124 20,102 อตัราตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมในการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ 13,363 14,611 13,363 14,611 อตัราตามสัญญา 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 4,129 3,261 10,823 9,554 อตัราตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์น
ของกองทรัสต ์      
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ 4,781 2,611 11,770 7,552 อตัราตามสัญญา 

 ค่าธรรมเนียมพิเศษ 5,850 2,810 13,884 8,076 อตัราตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ      
ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 1,265 1,082 3,217 3,189 อตัราตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินการ 6,080 5,908 18,067 17,555 อตัราตามสัญญา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กองทรัสตฯ์ มียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67,511 41,502 

ลูกหนีจ้ากดอกเบีย้ค้างรับ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168 1 

ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,102 2,943 

เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,304 14,079 

เงินมัดจ ารับจากผู้เช่าและเงินประกนัรายได้ค่าเช่า   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,009 23,957 
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13. ภาระผูกพนั 

13.1 กองทรัสตฯ์ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นสัญญาและ
หนงัสือช้ีชวน 

13.2  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์ฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งจะตอ้งจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการในอนาคตท่ีตอ้งจ่ายช าระภายใน 1 ปี เป็นจ านวนประมาณ 25 ลา้นบาท และ
ใน 2 - 28 ปีขา้งหนา้ (ส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2592) เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ปีละ 25 ลา้นบาท               

13.3  กองทรัสตฯ์ จะตอ้งส่งมอบดอกผลสุทธิจากเงินมดัจ ารับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค่้าเช่าของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามหมายเหตุ 12 ให้แก่ผูเ้ช่าและคู่สัญญาในจ านวนเท่ากบัท่ีกองทรัสตฯ์ ไดรั้บ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี                 
30 กนัยายน 2564 มียอดท่ีตอ้งช าระในอนาคตจ านวนประมาณ 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1 ลา้นบาท) 

13.4 ภายใตส้ัญญาเช่า กองทรัสตฯ์ มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีตอ้งจ่าย
ส าหรับอาคารห้องเยน็โครงการ แปซิฟิค ห้องเยน็  โครงการเจดบัเบ้ิลยูดีแปซิฟิค โครงการเจดบัเบ้ิลยูดี           
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) และโครงการเอสซีซี ภาระผกูพนัดงักล่าวท าใหก้องทรัสตฯ์ ตอ้งส ารองเงินทุน
เพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป (เฉพาะโครงการเอสซีซี ตั้งแต่สิงหาคม 2562                    
เป็นตน้ไป) 

14. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสตฯ์ ด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการพื้นท่ี
อสังหาริมทรัพยท่ี์ได้ลงทุนไปและด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย 
กองทรัสตฯ์ ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตาม
ส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กองทรัสตฯ์ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่
จ านวน 2 รายเป็นจ านวนเงินประมาณ 47 ลา้นบาท และ 137 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมาจากการให้เช่าและ
บริการเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2563: จ านวน 2 รายเป็นจ านวนเงินประมาณ 43 ลา้นบาท 
และ 130 ลา้นบาท) 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

15. ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัและวธีิวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กองทรัสตฯ์มีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม - - 9,551 9,551 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 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 

นอกจากน้ี เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาด กองทรัสต์ฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กองทรัสต์ฯ ไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ี 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นประจ าและมีล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมเป็นล าดบัท่ี 3 แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 

16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯคร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 
2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ในอตัรา 0.2207 บาท ต่อหน่วยทรัสต ์โดยก าหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 

17. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
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