
 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็     

อินดสัเทรียล โกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565                 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสด สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ของทรัสตเ์พือ่การลงทนุใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

เหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทั                     

จดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์                                

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้            

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

รัตนา จาละ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2565 



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 2 -                          109,551               

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

   ตามมูลค่ายติุธรรม 3 9,570,625 9,570,625            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 11 461,004               340,023               

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ 11 162                      198                      

ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 5, 11 12,166                 10,266                 

รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,904                   283                      

สินทรัพยอ่ื์น 5,321                   2,775                   

รวมสินทรัพย์ 10,051,182          10,033,721          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากดอกเบ้ียคา้งจ่าย 9,178                   7,215                   

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11 40,487                 37,425                 

ส ารองหน้ีสิน 12.4 14,754                 13,258                 

เงินมดัจ ารับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 11, 12.3 171,402               171,178               

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 6 2,592,610            2,592,413            

รวมหนีสิ้น 2,828,431            2,821,489            

สินทรัพย์สุทธิ 7,222,751            7,212,232            

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 7 6,642,894            6,642,894            

ก าไรสะสม 8 579,857               569,338               

สินทรัพย์สุทธิ 7,222,751            7,212,232            

-                          -                          

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 12.1292               12.1116               

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด/ปี (พนัหน่วย) 595,481               595,481               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565



ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

อาคารโรงงานเลขท่ี/ ร้อยละของ ร้อยละของ
พ้ืนท่ีให้เช่า ท่ีตั้ง คลงัสินคา้เลขท่ี/หมายเลขถงั ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

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

กรรมสิทธ์ิในที่ดนิ อาคารคลงัห้องเยน็ และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกบัการท าความเยน็
17,562.00 ตร.ม. โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็  6, 7 804,700           958,000           10.01                 804,700                 958,000           9.90                 

ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร
10,058.00 ตร.ม. โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค - 544,200           553,800           5.79                   544,200                 553,800           5.72                 

ถนนสุวินทวงศ ์ต  าบลคลองนครเน่ืองเขต 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

2,708.40 ตร.ม. โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) - 101,519           140,500           1.47                   101,519                 140,500           1.45                 
ถนนสุวินทวงศ ์ต  าบลคลองนครเน่ืองเขต 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

กรรมสิทธ์ิในที่ดนิและอาคารคลงัสินค้า
9,288.00 ตร.ม. โครงการดาตา้เชฟ - 192,100           207,400           2.17                   192,100                 207,400           2.14                 

ถนนสุวินทวงศ ์ต  าบลคลองนครเน่ืองเขต 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

21,651.10 ตร.ม. โครงการทิพย ์7 PD2 599,000           646,300           6.75                   599,000                 646,300           6.68                 
ถนนเลียบคลองส่งน ้าชลหารพิจิตร ต  าบลบางปลา PD4
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ PD5

PD6
PD7

34,692.60 ตร.ม. โครงการทิพย ์8 TIP8-A 998,000           1,000,500        10.45                 998,000                 1,000,500        10.34               
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี TIP8-B
จงัหวดัสมุทรปราการ TIP8-C

TIP8-D

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

162283
140208
140201

128498
128499
128500
3572

140207, 162282

ประเภทเงินลงทุน/

157963

85905

85904

128496, 144679

โฉนดเลขท่ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
31 ธนัวาคม 256431 มีนาคม 2565



ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

อาคารโรงงานเลขท่ี/ ร้อยละของ ร้อยละของ
พ้ืนท่ีให้เช่า ท่ีตั้ง คลงัสินคา้เลขท่ี/หมายเลขถงั ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)

กรรมสิทธ์ิในที่ดนิ อาคารโรงงาน และส านักงาน 
15000 17,120.00 ตร.ม. โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี 7/374-7/378 474,611           573,000           5.99                   474,611                 573,000           5.92                 

ต าบลมาบยางพร  อ  าเภอปลวกแดง 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        10.85                 1,038,000              1,038,000        10.72               
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี CA14-1, CA14-2, RB16, 19
จงัหวดัสมุทรปราการ TIP8-E

43,481.00 ตร.ม. โครงการเอม็เอส แวร์เฮา้ส์ MS1, MS2 790,000           790,000           8.25                   790,000                 790,000           8.16                 
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพลี MS3A, 3B
จงัหวดัสมุทรปราการ MS4

สิทธิการเช่าในที่ดนิและอาคารคลงัสินค้า
14,600.00 ตร.ม. โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี - 300,000           308,100           3.22                   300,000                 308,100           3.18                 

ต าบลบางกะดี  อ  าเภอเมืองปทุมธานี
จงัหวดัปทุมธานี

38,083.00 ตร.ม. โครงการไทยแทฟฟิตา้ WH06, WH07 440,440           440,440           4.60                   440,440                 440,440           4.55                 
ต าบลห้วยโป่ง  อ  าเภอเมืองระยอง WH08
จงัหวดัระยอง WH09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

29146, 34252
34256, 57091

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงินลงทุน/
โฉนดเลขท่ี

2896, 2883, 29145

30670

3670, 7090, 105539
105540, 122744, 122745
123002, 123003, 129233
129342, 131267, 131268

140202
55123



ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

อาคารโรงงานเลขท่ี/ ร้อยละของ ร้อยละของ
พ้ืนท่ีให้เช่า ท่ีตั้ง คลงัสินคา้เลขท่ี/หมายเลขถงั ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)

สิทธิการเช่าในที่ดนิ อาคารคลงัสินค้า และถงัเกบ็สารเคมีเหลว
16,726.00 ตร.ม. และ โครงการเอสซีซี P1-P9, P301-P326 2,771,058        2,786,700        29.12                 2,771,058              2,786,700        28.79               

85,580.00 กิโลลิตร ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบางปลากด) P401-P411
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 501-504, C1-C11
จงัหวดัสมุทรปราการ WH14, WH15

WH19

สิทธิการเช่าในที่ดนิ อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงาน
6,620.00 ตร.ม. โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู นวนคร - 127,885           127,885           1.34                   127,885                 127,885           1.32                 

ต าบลคลองหน่ึง  อ  าเภอคลองหลวง
จงัหวดัปทุมธานี

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 9,181,513        9,570,625        100.00             9,181,513              9,570,625        98.87               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

26779

12381, 12726
15311, 15870
9355, 11537

(ตราจองเลขท่ี 432 - 437,

443, 614, 442/4/5)

ประเภทเงินลงทุน/
โฉนดเลขท่ี

10036, 10037

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน



ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบก าหนด อตัราดอกเบ้ีย ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

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

เงนิฝากประจ าทีม่อีายเุกนิ 3 เดือนนับจากวนัทีไ่ด้มา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 28 มีนาคม 2565 0.50 -                          -                          -                          27,961                27,961                0.29                    
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.40 -                          -                          -                          55,000                55,000                0.57                    
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต ์(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 17 กมุภาพนัธ์ 2565 0.48 -                          -                          -                          26,590                26,590                0.27                    

รวมเงนิฝากประจ าทีม่อีายเุกนิ 3 เดือนนับจากวนัทีไ่ด้มา -                          -                          -                          109,551              109,551              1.13                    
รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          -                          -                          109,551              109,551              1.13                    
รวมเงนิลงทุน 9,181,513           9,570,625           100.00                9,291,064           9,680,176           100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประเภทเงินลงทุน

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดค้่าเช่าและบริการ 11 211,402               155,835               

รายไดด้อกเบ้ีย 11 378                      56                        

รวมรายได้ 211,780               155,891               

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 10, 11 10,971                 7,578                   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 10, 11 4,112                   3,311                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 10 368                      382                      

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 10, 11 12,042                 6,167                   

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ 10, 11 16,287                 11,611                 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 517                      389                      

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจ าหน่าย -                          155                      

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 583                      1,112                   

ตน้ทุนทางการเงิน 24,780                 20,412                 

รวมค่าใช้จ่าย 69,660                 51,117                 

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 142,120               104,774               

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          420                      

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          (277)                    

รวมรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน -                          143                      

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด 142,120               104,917               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

การเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 142,120               104,774               

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          420                      

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          (277)                    

การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด 142,120               104,917               

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(หมายเหตุ 9) (131,601)             (92,709)               

การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 10,519                 12,208                 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้งวด 7,212,232            5,162,828            

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินงวด 7,222,751            5,175,036            

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 142,120               104,917               

ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน:

   ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          (83,029)               

   ขายและรับช าระเงินคืนทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 109,551               342,949               

   ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับเพ่ิมข้ึน (1,899)                 (1,749)                 

   รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระเพ่ิมข้ึน (1,621)                 (1,474)                 

   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีลดลง -                          156                      

   สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (2,546)                 (3,304)                 

   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 3,062                   4,002                   

   ส ารองหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 1,496                   2,246                   

   เงินมดัจ ารับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่าเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 224                      (1,147)                 

   ตน้ทุนทางการเงิน 24,780                 20,412                 

   รายไดด้อกเบ้ีย (378)                    (56)                      

   ก  าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          (420)                    

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          277                      

   ดอกเบ้ียรับ 414                      20                        

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 275,203               383,800               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (131,601)             (92,709)               

ดอกเบ้ียจ่าย (22,621)               (19,063)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (154,222)             (111,772)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 120,981               272,028               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 340,023               41,502                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด (หมายเหตุ 4) 461,004               313,530               

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท

งบกระแสเงินสด



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลท่ัวไปของกองทรัสต์ฯ 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  

(“กองทรัสตฯ์”) เป็นกองทรัสตฯ์ ตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งขึ้น

ตามสญัญาก่อตั้งทรัสตล์งวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งบริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในฐานะ

ผูก่้อตั้งทรัสต์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ 

กองทรัสต์ฯ ได้จัดตั้ งโดยไม่มีกาํหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็นกองทรัสต์ฯ ประเภทไม่รับซ้ือคืน

หน่วยทรัสต์จากผูถื้อหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ฯมีวตัถุประสงค์ในการนําเงินท่ีได้จากการจัดจําหน่าย

หน่วยทรัสตแ์ละเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้มืสถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัประเภทอสังหาริมทรัพย์

หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย)์ และทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วน

ควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 บริษทั เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จาํกัด ทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯ โดยมีบริษทัหลักทรัพย์              

จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกัด ทาํหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ฯ และมีบริษทั งานสมบูรณ์ จาํกดั                    

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

บริษทั เบญจพรแลนด์ จาํกดั  บริษทั ไทยแทฟฟิตา้ จาํกดั และบริษทั มณฑา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จาํกดั             

ทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์5 โครงการทิพย ์7 - 8 โครงการเอสซีซี โครงการ

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู นวนคร โครงการไทยแทฟฟิตา้ 

และโครงการ เอม็เอส แวร์เฮา้ส์ ตามลาํดบั 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดาํเนินธุรกิจ ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผล

กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ทั้ งน้ีผู ้จัดการกองทรัสต์ฯได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ

เปล่ียนแปลง 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทรัสตฯ์ เลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อตามท่ีกาํหนด

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม กองทรัสตฯ์ ไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย           

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

2. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  31 มีนาคม 2565 

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด  109,551 

รับชาํระเงินคืนเม่ือครบกาํหนด  (109,551) 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด  - 
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3. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ไม่มีรายการเปล่ียนแปลงในบัญชีเงินลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กองทรัสตฯ์มีสัญญาโอนสิทธิภายใตส้ัญญาประกนัภยัและสัญญาโอนสิทธิรับเงิน

ภายใตส้ัญญาเช่าและสัญญาตกลงกระทาํการเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้างของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม) 

โครงการทิพย ์5 โครงการทิพย ์7 โครงการทิพย ์8 โครงการดาตา้เซฟ และโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี ไดจ้ด

จาํนองคํ้ าประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และกองทรัสต์ฯได้นําสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์น

โครงการเอสซีซี โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี นวนคร ไปจดทะเบียน

หลกัประกนัทางธุรกิจเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และเงินลงทุนใน 

หลกัทรัพย์ 

กองทรัสตฯ์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด (ไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน) 

เป็นจาํนวนเงิน 110 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.52 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด                   

(31 มีนาคม 2563: 426 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 8.24 ของมูลค่าสินทรัพยถ์วัเฉล่ียระหวา่งงวด) 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กองทรัสตฯ์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ยอดคงเหลือ                               

อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี             ยอดคงเหลือ                               

อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี             

 (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) 

เงินฝากธนาคาร     

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 67,424 0.05 - 0.10 56,329 0.05 - 0.10 

เงินฝากประจาํท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 393,580 0.25 - 0.45 283,694 0.25 - 0.40 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 461,004  340,023  
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5. ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีรายได้ค่าเช่าและบริการคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564      

แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,408 5,784 

   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 2,482 - 

รวมลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,890 5,784 

ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,004 2,476 

   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน    1,255 1,989 

   คา้งชาํระเกิน 3 เดือน    17 17 

รวมลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,276 4,482 

รวมลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ  12,166 10,266 

6. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

   31 มีนาคม 2565 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน  2,597,529 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย  (4,919) 

รวม  2,592,610 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ไม่มีรายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมจากสถาบนั

การเงิน โดยเงินกูย้ืมมีรายละเอียดท่ีสําคญัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ในงบการเงิน

ประจาํปี 2564 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิภายใตส้ัญญาประกนัภยั การโอนสิทธิรับเงินภายใตส้ัญญาเช่า

และสัญญาตกลงกระทาํการ การจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และการนาํสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ไปจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ 

 ภายใตส้ัญญากูย้มืเงิน กองทรัสตฯ์ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

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

Bearing Debt to EBITDA Ratio เป็นตน้ 
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7. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 หน่วยทรัสต์ฯท่ีจดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระแล้วมีจํานวน 595.48                          

ลา้นหน่วย โดยมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท (31 ธนัวาคม 2564: 595.48 ลา้นหน่วย) ทั้งน้ี ในระหว่าง

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ไม่มีรายการเปล่ียนแปลงในบัญชีทุนท่ีได้รับจากผู ้ถือ

หน่วยทรัสต ์

8. กาํไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

  31 มีนาคม 2565 

ยอดคงเหลือตน้งวด  569,338 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ  142,120 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์  (131,601) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  579,857 

9. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีประกาศจ่ายในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564                    

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั กาํไรจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด 

อตัราหน่วยละ 

(บาท) 

รวม                        

(พนับาท) 

28 กุมภาพนัธ์ 2565 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 0.2210 131,601 

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 0.2210 131,601 

    

24 กุมภาพนัธ์ 2564 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 0.2175 92,709 

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 0.2175 92,709 

10. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมการบริหาร

จดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ในงบการเงินประจาํปี 2564 
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11. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีสําคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสตฯ์และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัในนโยบายการกาํหนดราคา

ของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.1 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม                            

 2565 2564 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 62,120 47,183 

รายไดด้อกเบ้ีย 18 28 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์   

ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน 10,971 7,578 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 4,112 3,311 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์   

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ 5,378 2,944 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 6,664 3,223 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ 

ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 1,401 974 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนในการดาํเนินการ 6,139 5,993 

11.2 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 67,424 56,330 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ 19 1 

ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 9,890 5,784 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 22,231 22,620 

เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 31,550 31,550 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11.3 สัญญาท่ีสําคัญกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 การรับประกนัการจ่ายชาํระค่าเช่า 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการรับประกนัการจ่ายชาํระค่าเช่าตามท่ีไดเ้ปิดเผยไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 ในงบการเงินประจาํปี 2564 

 มาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัมาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายไดค้า่เช่าและ

ค่าบริการตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 ในงบการเงินประจาํปี 2564 

12. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

12.1 กองทรัสตฯ์ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นสัญญาและ

หนงัสือช้ีชวน 

12.2  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กองทรัสตฯ์ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยต์ามสิทธิการเช่าซ่ึงจะตอ้งจ่าย

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการในอนาคตท่ีตอ้งจ่ายชาํระภายใน 1 ปี เป็นจาํนวนประมาณ 25 ลา้นบาท และ

ใน 2 - 28 ปีขา้งหนา้ (ส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2592) เป็นจาํนวนเงินไม่ตํ่ากวา่ปีละ 25 ลา้นบาท               

12.3  กองทรัสต์ฯ จะตอ้งส่งมอบดอกผลสุทธิจากเงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่าของบริษทั    

เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จาํกัด ให้แก่ผูเ้ช่าและคู่สัญญาในจาํนวนเท่ากับท่ีกองทรัสต์ฯ ได้รับ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี                 

31 มีนาคม 2565 มียอดท่ีตอ้งชาํระในอนาคตจาํนวนประมาณ 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1 ลา้นบาท) 

12.4 ภายใตส้ัญญาเช่า กองทรัสตฯ์ มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งสํารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาท่ีตอ้งจ่าย

สําหรับอาคารห้องเย็นโครงการ แปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดีแปซิฟิค โครงการเจดับเบิ้ลยูดี           

แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) และโครงการเอสซีซี ภาระผกูพนัดงักล่าวทาํใหก้องทรัสตฯ์ ตอ้งสาํรองเงินทุน

เพื่อการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป (เฉพาะโครงการเอสซีซี ตั้งแต่สิงหาคม 2562                    

เป็นตน้ไป) 

13. การคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กองทรัสตฯ์ มีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกองทรัสตฯ์ เหลืออยู่

เป็นจาํนวน 1.4 ลา้นบาท เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (31 ธนัวาคม 2564: 1.4 ลา้นบาท) 

14. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการพื้นท่ี

อสังหาริมทรัพย์ท่ีได้ลงทุนไปและดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทรัสต์ฯ 

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไร

จากการดาํเนินงาน และสินทรัพย์ทั้ งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน

ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ข้อมูลเกีย่วกบัระดับและวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กองทรัสตฯ์มีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม - - 9,571 9,571 

นอกจากน้ี เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย

ในตลาด กองทรัสต์ฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ี

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กองทรัสต์ฯ ไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม และไม่มี 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นประจาํและมีลาํดับชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมเป็นลาํดบัท่ี 3 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 

16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

16.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯคร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

คณะกรรมการได้มีมติอนุมติัให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2565 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ในอตัรา 0.2215 บาท ต่อหน่วยทรัสต ์โดยกาํหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนใน

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2565 

16.2  เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 กองทรัสตฯ์ได้เขา้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการลิฟว่ิง แอนด์ ฟาซิลิต้ี ซ่ึงได้รับ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 โดยมีมูลค่าการลงทุน

รวมเป็นจาํนวนไม่เกิน 335 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง)  

17. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
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