
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลของ                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

เสนอ  ผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็                  

               คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

  

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 ของทรสัต์               

เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล โกรท งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ําคญัสําหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่           

3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่าง

กาลแบบยอ่ ซึง่ผูบ้รหิารของกองทรสัตเ์ป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล

เหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการรายงานใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง

กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิีการสอบทานอื่น                 

การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทําให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้

ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสําคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่อาจ

แสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 

จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญั 

 

 

 

นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรตัน์ชชัวาลย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่6549 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤศจกิายน 2562 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบดลุ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562

หมายเหต ุ บาท

สินทรพัย ์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยุตธิรรม

    (ราคาทุน : 2,832 ลา้นบาท) 8, 15 2,831,810,632         
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยุตธิรรม

    (ราคาทุน : 90 ลา้นบาท) 9, 15 90,129,462             
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 166,369,450           
ลูกหน้ี

    จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 11 14,991,749             
    จากดอกเบีย้ 313,134                 
    จากกรมสรรพากร 3,385,390               
รายไดท้ีย่งัไมถ่งึกําหนดชําระ 210,600                 
คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัชี 39,990,954             
สนิทรพัยอ์ื่น 2,268,587               

รวมสินทรพัย ์ 3,149,469,958         

หนี้สิน

เจา้หน้ี 8,035,530               
เจา้หน้ีสทิธกิารเช่า 102,966,143           
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 14 14,586,128             
เงนิมดัจาํและเงนิประกนัจากคา่เช่า 91,484,699             

รวมหนี้สิน 217,072,500           

สินทรพัยส์ทุธิ 2,932,397,458         

สินทรพัยส์ทุธิ :
ทุนจดทะเบยีน

     หน่วยทรสัต ์288,000,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 10 บาท 12 2,880,000,000         
ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์

     หน่วยทรสัต ์288,000,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 10 บาท 12 2,880,000,000         
กําไรสะสม 13 52,397,458             
สินทรพัยส์ทุธิ 2,932,397,458         

สนิทรพัยส์ุทธติ่อหน่วย (บาท) 10.1819                 
จาํนวนหน่วยทรสัตท์ีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 288,000,000           

___________________________ กรรมการ
(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 1

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท



ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562

ร้อยละของ

พื้นที่ อาคารเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

สิทธิการเช่าอาคาร และสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ 72 คอรท์ยารด์

ซอยสุขุมวทิ 55 (ซอยทองหล่อ)  ถนนสุขุมวทิ 72 458,532,338     458,532,338     15.69              
แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร และสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่
10-2-19.3 ถนนพระราม 2 ตําบลนาดี 99/120-124 915,105,164     915,105,164     31.32              
3-1-55.8 อาํเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร
0-0-84.9

สิทธิ์ เช่าช่วงที่ดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาคารและสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ ยดูี ทาวน์
23-1-69.9 ถนนโพศร ีตําบลหมากแขง้ 99/9 1,458,173,130  1,458,173,130  49.90              
0-3-81.7 อาํเภอเมอืงอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 2,831,810,632   2,831,810,632   96.91                 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
30 กนัยายน 2562

ที่ต ัง้

117042
117043
120935

-

901608085
907490226

-

907608086

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักล ุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/
โฉนด หรือสญัญาเลขที่



ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562

ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบีย้ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

หน่วยลงทุน

     กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั - - 34,000,000      34,041,613      1.17                
     กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิม่พนู - - 12,000,000      12,026,360      0.41                
     กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบลูย์ - - 44,000,000      44,061,489      1.51                
รวมหน่วยลงทุน 90,000,000        90,129,462        3.09                   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์ 90,000,000        90,129,462        3.09                   
รวมเงินลงทุน 2,921,810,632   2,921,940,094   100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 3

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักล ุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
30 กนัยายน 2562

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร



(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัต ัง้กองทรสัต )์ ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562

หมายเหต ุ บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 7 78,646,972           
ดอกเบีย้รบั 7 313,134               
รายไดอ้ื่น 7 11,237,367           

รวมรายได้ 90,197,473           
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ 7, 14.1 4,146,029             
ค่าธรรมเนียมทรสัตี 7, 14.2 1,792,291             
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 14.3 285,838               
ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ 7, 14.4 2,989,528             
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ 7, 14.5 25,327,680           
ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 425,236               
ค่าใชจ้่ายรอตดับญัชตีดัจาํหน่าย 2,023,693             
ค่าใชจ้่ายอื่น 939,182               

รวมค่าใช้จ่าย 37,929,477           

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 52,267,996           

รายการกาํไรจากเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

กาํไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 9 129,462               
รวมรายการกาํไรจากเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์ 129,462               

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงาน 52,397,458           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 4



(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ ุทธิ

สาํหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัต ัง้กองทรสัต )์ ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562

หมายเหต ุ บาท

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 52,267,996         
กาํไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 9 129,462             

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงาน 52,397,458         
เงนิสดทีไ่ดร้บัจากการออกหน่วยทรสัต์ 12 2,880,000,000     
การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ ุทธิระหว่างงวด 2,932,397,458     
สินทรพัยส์ ุทธิต ้นงวด -                    
สินทรพัยส์ ุทธิปลายงวด 2,932,397,458     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5                       



(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบกระแสเงินสด

สาํหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัต ัง้กองทรสัต )์ ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 52,397,458          
ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น

    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 
การซือ้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (2,831,810,632)     
การซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (90,000,000)         
การเพิม่ขึน้ในลกูหน้ีจากการใหเ้ช่าและบรกิาร (14,991,749)         
การเพิม่ขึน้ในลกูหน้ีจากดอกเบีย้ (313,134)             
การเพิม่ขึน้ในลกูหน้ีกรมสรรพากร (3,385,390)          
การเพิม่ขึน้ในรายไดท้ีย่งัไม่ถงึกาํหนดชาํระ (210,600)             
การเพิม่ขึน้ในค่าใชจ้่ายรอตดับญัชี (39,990,954)         
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยอ์ื่น (2,268,587)          
การเพิม่ขึน้ในเจา้หน้ี 8,035,530           
การเพิม่ขึน้ในเจา้หน้ีสทิธกิารเช่า 102,966,143        
การเพิม่ขึน้ในค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 14,586,128          
การเพิม่ขึน้ในเงนิมดัจาํและเงนิประกนัจากค่าเช่า 91,484,699          
กาํไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (129,462)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (2,713,630,550)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากการออกหน่วยทรสัต์ 2,880,000,000     
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,880,000,000     

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้ส ุทธิในระหว่างงวด 166,369,450        
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด -                    
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 166,369,450        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 6                       



(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท
ข้อม ูลทางการเงินที่สาํคญั

สาํหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัต ัง้กองทรสัต )์ ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562

บาท

ข้อม ูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติน้งวด -                     
รายไดจ้ากกจิกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 0.1815
กาํไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 0.0004

รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน 0.1819
บวก การเพิม่ขึน้ของทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 10.0000

มูลค่าสินทรพัยส์ ุทธิปลายงวด 10.1819

0.0000
อตัราส่วนของการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงานต่อ

     มูลค่าสินทรพัยส์ ุทธิถวัเฉลี่ยระหว่างงวด (รอ้ยละ) 1.80

อตัราส่วนการเงินที่สาํคญัและข้อม ูลประกอบเพ่ิมเติมที่สาํคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด (บาท) 2,932,397,458      
อตัราสว่นของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 1.30
อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 3.10
อตัราสว่นของจาํนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุนระหว่างงวด

     ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 94.31
มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (บาท) 2,913,019,040      

ข้อม ูลเพ่ิมเติม

มลูค่าการซือ้ขายเงนิลงทุนระหว่างงวดไม่ไดร้วมเงนิฝากธนาคาร และคาํนวณโดยใช้

     วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัตามระยะเวลาทีม่อียู่ในระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 7                       
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ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัตัง้กองทรสัต์) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562                   
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 
1. ลกัษณะของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
 

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชยีล โกรท (“กองทรสัต์”)  เป็นกองทรสัต์            
ตามพระราชบญัญตัทิรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ทีก่่อตัง้ขึน้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตล์งวนัที ่3 กรกฎาคม 
2562 ระหว่างบรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะผูก้่อตัง้ทรสัต ์และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ กองทรสัต์ไดจ้ดัตัง้โดยไม่มกี าหนดอายุของกองทรสัต์ และ
เป็นกองทรสัต์ประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยทรสัต์จากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ กองทรสัต์มวีตัถุประสงคใ์นการน าเงนิทีไ่ดจ้าก
การจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์และเงินที่ได้ร ับจากการกู้ยืมสถาบันการเงินไปลงทุนในทรัพย์สิ นหลักประเภท
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึสทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยส์นิอื่นอนัเป็น
ส่วนควบหรอืเครือ่งอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ไดร้บัหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และใหเ้ริม่ซือ้ขายไดต้ัง้แต่วนัที ่12 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นทรสัตขีองกองทรสัต ์และมผีูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องแต่ละโครงการดงันี้ 
 

ก) บรษิทั อุดรพลาซ่า จ ากดั    ส าหรบัโครงการ ยดู ีทาวน์ 
ข) บรษิทั เชษฐโชต ิจ ากดั     ส าหรบัโครงการ 72 คอรท์ยารด์ 
ค) บรษิทั ด-ีแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั   ส าหรบัโครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ 
 

2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 

กองทรสัตม์นีโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงันี้  
 
(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุง

แลว้ของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้ ไดแ้ก่ ประโยชน์ตอบแทนส าหรบั
รอบปีบญัชแีละประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากม)ี ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่เกิน 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีเว้นแต่กรณีที่กองทรสัต์มกีารเพิ่มทุน กองทรสัต์อาจมกีารจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนเกนิกว่า 4 ครัง้ ต่อรอบปีบญัชไีดเ้พื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ซึ่งถอืหน่วยทรสัต์เดมิ 
(โดยจะเริม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชแีรกของกองทรสัต์  หากกองทรสัต์มกี าไรเพยีงพอทีจ่ะ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว) 
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ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถงึ ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 

(1) การหกัก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์  รวมทัง้
การปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ 

(2) การหกัด้วยรายการเงนิส ารองเพื่อการช าระหนี้เงนิกู้ยมืหรอืภาระผูกพนัจากการกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ตาม
วงเงนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนหรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีก่องทรสัต์มกี าไรสะสมทีอ่า้งองิจากก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรสัต์ตามขอ้มูลขา้งตน้ 
ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรสัต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์จากก าไรสะสม
ดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

(4)  ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

 
ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์มมีูลค่าต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสมประโยชน์
ตอบแทนดงักล่าวเพือ่น าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป 

 

3. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2562 และได้
น าเสนอในสกุลเงนิไทยบาท ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง “การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล” และไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบทีก่ าหนดมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 เรื่อง “การบญัชี
ส าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน”  
 
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดัท าขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นควรให้สอดคล้องกับ            
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 

 
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีประกาศใช้ใหม่และ              

มีการเปล่ียนแปลง 
 

4.1 มาตรฐานใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบั
ลูกคา้” (TFRS15) ซึ่งมกีารก าหนดหลกัในการรบัรูร้ายไดใ้หม่ แทนการใชม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 เรื่อง 
“รายได”้ มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 “สญัญาก่อสรา้ง” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดอ้กี
หลายฉบบั มาตรฐานฉบบัใหม่ได้มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ขายหรอืผู้ให้บรกิารต้อ งค านึงถึงภาระที่ต้อง
ปฏิบตัิในการรบัรู้รายได้และให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีเพิ่มเติมในหลายเรื่อง ซึ่งมีข้อจ ากัดในรายละเอียดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นปัจจุบนั 
 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดป้ระเมนิผลกระทบต่องบการเงนิเมื่อน ามาตรฐานมาถอืปฏบิตัวิ่าไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อรายไดแ้ละรายการทางบญัชอีื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4.2 มาตรฐานใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง “สญัญาเชา่” 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดหลักการส าหรบัการรบัรู้รายการ การวดัมูลค่า            
การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า สญัญาเช่าจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิเป็นสทิธิ           
ในการใชส้นิทรพัย ์และหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง “เครื่องมอืทางการเงนิ” มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32              
“การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ” มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 “การเปิดเผย
ขอ้มูลส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางกรเงนิ ฉบบัที่ 16 “การป้องกนั
ความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ” และ การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที่ 19 “การช าระหนี้สนิทางการเงนิด้วยตราสารทุน” ซึ่งมขี้อก าหนดใหม่เกี่ยวกบันิยาม การรบัรู้
รายการ การจ าแนกรายการ การประเมนิมูลค่า และการด้อยค่าของสนิทรพัย์และหนี้สินทางการเงิน 
รวมถงึใหแ้นวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 
กองทรสัต์จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี้มาถือปฏิบตัิ เมื่อมผีลบงัคบัใช้ ปัจจุบนั
ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานเหล่านี้ 

 
5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 
 

รายได้จากการให้เช่าและบริการจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ รบัรู้ในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง         
ตลอดอายุสญัญาเชา่  
 
รายไดด้อกเบีย้บนัทกึเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 
คา่ใชจ้่ายบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 

5.2 การวดัคา่เงนิลงทุน 
 

เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทรสัตม์สีทิธใินเงนิลงทุน 
  
ตน้ทุนของเงนิลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซือ้เงนิลงทุนทัง้สิน้ทีก่องทรสัตจ์่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
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 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมโดยไมค่ดิคา่เสือ่มราคา  
  
 ผู้จัดการกองทรัสต์ก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ได้ซื้อ
อสงัหารมิทรพัย์มาโดยใช้ราคาทุนจากการซื้ออสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว และจะก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ              
เงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัทีใ่นงบการเงนิงวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมนิจากผูป้ระเมินราคาอสิระทีไ่ดร้บัความ
เห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย             
(ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
บรษิทัประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิและผูป้ระเมนิหลกัเพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ)  
 
 ก าไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยงั                    
ไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในงบก าไรขาดทุน 
 
 เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์
 เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงตามมูลค่ายุตธิรรม ซึ่งค านวณจากมูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิองหน่วยลงทุน ก าไร
หรอืขาดทุนจากการวดัค่าเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนถือเป็นรายการก าไรหรอืขาดทุนสุทธิที่ยงัไม่เกิดขึ้นใน          
งบก าไรขาดทุน 

 
5.3  ลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 

 
 ลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิารแสดงมลูคา่ตามจ านวนมลูคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูประเมนิโดย

พจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิ การวเิคราะหอ์ายุหนี้และการคาดการณ์เกีย่วกบัการช าระหนี้ในอนาคต
ของลูกคา้ 

 
5.4 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักองทรสัต์ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีล่งทุนในส่วนไดเ้สยีของกองทรสัต์
ตัง้แต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสยีทัง้หมดที่มสีทิธิออกเสยีง บุคคลหรอืกิจการที่มอี านาจควบคุมกองทรสัต์    
หรือถูกกองทรสัต์ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กองทรสัต ์
 
นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัต ีและบุคคลหรอืกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทรสัต ีและบุคคลหรอืกจิการทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้ม
ซึ่งท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทรสัต์ ผูบ้รหิารส าคญั และกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีม่ ี
อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทรสัต์ 
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ความสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 

บริษทัและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ความสมัพนัธ ์
  

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
บรษิทั ด-ีแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั  ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการพอรโ์ต ้ชโิน่ 
บรษิทั เชษฐโชต ิจ ากดั ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ 72 คอรท์ยารด์ 
บรษิทั อุดรพลาซ่า จ ากดั ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ ยดู ีทาวน์ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ทรสัต ี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทัใหญ่ของทรสัต ี

 
5.5 การแบ่งปันส่วนทุน 

 
กองทรสัตบ์นัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 
5.6 ภาษเีงนิได ้

 
 กองทรัสต์ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่ องจากกองทรัสต์ได้ร ับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใน            

ประเทศไทย 
 

5.7 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 
 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิ
ใหผู้อ้ื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร้ว่มในตลาด) ณ วนัที่
วดัมูลค่า กองทรสัต์ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และ
หนี้สนิซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ใน
กรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่องได้ กองทรสัต์จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าที่
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สินที่
จะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด  
 
ล าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบการเงิน             
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยุตธิรรม ดงันี้ 
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์ 

            หรอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอนันอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกต

   ไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดซ้ึ่งน ามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้  
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ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทรสัต์จะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของ
มูลค่ายุตธิรรมส าหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ถอือยู่ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มกีารวดัมูลค่ายุตธิรรม
แบบเกดิขึน้ประจ า 

 
6. การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

 
ในการจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ในบางสถานการณ์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จ าเป็นต้องใช้
ดุลยพนิิจและการประมาณการในเรื่องทีม่คีวามไมแ่น่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวนี้ส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงนิที่แสดงในงบการเงนิและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิผลที่เกิดขึ้นจรงิ       
อาจแตกต่างไปจากจ านวนทีป่ระมาณการไว ้การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทีส่ าคญัมดีงันี้ 

 
6.1 มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 

กองทรสัต์วดัมูลค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัทีใ่นงบดุลดว้ยมูลค่ายุตธิรรมซึ่งมีฐานอา้งองิจากราคา
ทุนในงวดบญัชแีรกและราคาประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอิสระและ/หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิในปีถดัๆ  ไป          
โดยมูลค่ายุตธิรรมดงักล่าวใชว้ธิกีารพจิารณาจากรายได ้เนื่องจากเป็นทรพัย์สนิที่ก่อใหเ้กดิรายได้และไม่มี
ราคาในตลาดที่สามารถใช้เทียบเคยีงได้โดยตรง ข้อสมมติฐานที่ส าคญัที่ใช้ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรม            
ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ไดแ้ก่ อตัราการใชพ้ืน้ที ่อตัราคดิลด อตัราค่าเช่าพืน้ที ่อตัราผลตอบแทน
จากการลงทุน และอตัราการขึน้คา่เชา่ 

 
6.2 คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูของลูกหนี้ 
 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในการประมาณ
การผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของ
หนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นตน้ 

 
7. รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ในระหว่างงวด กองทรสัต์มรีายการธุรกจิทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหว่างกองทรสัต์ และบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัเหล่านัน้           
ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
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   บาท 
   ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่         

3 กรกฎาคม 2562                         
(วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึวนัที่ 

30 กนัยายน 2562  นโยบายการก าหนดราคา  
    
รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร อตัราตามสญัญา  57,748,736 
รายไดอ้ื่น อตัราตามสญัญา  1,669,617 
รายไดด้อกเบีย้ อตัราตลาด  313,134 
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์   
   คา่ธรรมเนียมพืน้ฐาน 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 

              4,146,029  
 

คา่ธรรมเนียมทรสัต ี ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14                    1,792,292  
คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการ 
   ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 

1,647,811 

คา่ธรรมเนียมพเิศษ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14  1,341,717 
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14  25,193,728 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 กองทรสัต ์มยีอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับุคคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ 

 

 บาท 
  
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 166,369,450 
ลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 6,220,483 
ลูกหนี้จากดอกเบีย้ 313,134 

   เจา้หนี้สทิธกิารเชา่ 102,966,143 
   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 13,802,910 
   เงนิมดัจ าและเงนิประกนัจากคา่เชา่ 39,444,957 

 
8. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 

ยอดคงเหลอืของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

(หน่วย: บาท) 

 ราคาทุน มลูคา่ยตุธิรรม 

   
โครงการ ยดู ีทาวน์ 1,458,173,130 1,458,173,130 
โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 458,532,338 458,532,338 
โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ 915,105,164 915,105,164 
รวม 2,831,810,632 2,831,810,632 
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การกระทบยอดมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์แสดงไดด้งันี้ 
 

  (หน่วย: บาท) 
 

 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ 
3 กรกฎาคม 2562           
(วนัจดัตัง้กองทรสัต)์                 

ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562                              
   
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด                       - 
ซือ้เพิม่  2,831,810,632 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด  2,831,810,632 

 
8.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 
 

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาเช่า และ /หรือสัญญาเช่าช่วง เพื่อลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยจ์ านวนเงนิรวม 2,831.81 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย 
 
ก. โครงการ ยดู ีทาวน์ 

 
ตัง้อยูท่ีต่ าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี เนื้อทีด่นิรวมประมาณ 45,313 ตารางเมตร 
พืน้ทีใ่ชส้อยรวมทัง้สิน้ประมาณ 48,765 ตารางเมตร โดยกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนใน ( i) สทิธกิารเช่าช่วง
ที่ดิน และสทิธิการเช่าอาคารและงานระบบของโครงการ ยูดี ทาวน์ ระยะเวลา  20 ปี 10 เดือน และ               
(ii) สทิธกิารเช่าช่วงที่ดนิและเช่าช่วงอาคารและงานระบบของโครงการ ยูด ีทาวน์ ระยะเวลาประมาณ         
4 ปี โดยมเีนื้อทีด่นิรวมประมาณ 45,271 ตารางเมตร พืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 45,279 ตารางเมตร 

 
ข. โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 

 
ตัง้อยูบ่นถนนสุขมุวทิ 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
เนื้อที่ดินประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 53 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยทัง้หมดประมาณ 5,019 ตารางเมตร โดย
กองทรสัต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด 
รวมทัง้สิง่ตดิตัง้ตรงึตราสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของที่ดนิและอาคารซึ่งได้ใช้ในการ
ด าเนินโครงการ เป็นระยะเวลาประมาณ 13 ปี พืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 5,019 ตารางเมตร 

 
ค. โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ 

 
ตัง้อยู่ที่ถนนพระราม 2 ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เนื้อที่ดนิรวมประมาณ         
15 ไร ่1 งาน 60 ตารางวา พืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมดประมาณ 43,814 ตารางเมตร  โดยกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน
ในสทิธกิารเช่าทีด่นิ อาคาร พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งและทรพัยส์นิอื่นๆ เป็นส่วนควบของทีด่นิและอาคารและ
งานระบบสาธารณูปโภค ของโครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ เป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี เนื้อทีด่นิรวมประมาณ 
14 ไร ่0 งาน 60 ตารางวา พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 33,694 ตารางเมตร 



 16 

การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ที่จ านวน 2,831 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 97 ต่อมูลค่าสินทรพัย์สุทธิ         
ถวัเฉลีย่ระหว่างงวดในงบการเงนิ ทัง้นี้ การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัตจ์ านวน 2,880 ลา้นบาท  

 
8.2 มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 กองทรสัตป์ระมาณมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบัราคาทุน
ที่ลงทุนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้จ ัดการกองทรัสต์เชื่อว่าราคาดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุด 
เนื่องจากเป็นราคาทีม่กีารแลกเปลีย่นจรงิล่าสดุ และเกดิขึน้ใกลว้นัสิน้งวดบญัช ี

 
9. เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์
 

 บาท 
 30 กนัยายน 2562 

 

 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้
จากการเปลีย่นแปลง
มลูคา่เงนิลงทุน 

  
 

มลูคา่ยตุธิรรม 
กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั 34,000,000  41,613  34,041,613 
กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิม่พนู 12,000,000  26,360  12,026,360 
กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย ์ 44,000,000  61,489    44,061,489 
รวม 90,000,000  129,462   90,129,462 

 
 

10. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 กองทรสัตม์เีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดดงันี้ 

 
 30 กนัยายน 2562 

 อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) บาท 

   
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.375 166,369,450 
รวม  166,369,450 
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11. ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ  
 
ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 แยกตามอายุหนี้คงคา้งนับจากวนัทีถ่งึ
ก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 
 บาท 
 30 กนัยายน 2562 
อายหุนี้คา้งช าระ  
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ        11,888,435  
คา้งช าระ  
  ไมเ่กนิ 3 เดอืน 3,103,314 
รวม 14,991,749 

 
12. ส่วนของผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

 
เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้จดัตัง้กองทรสัต์มทีุนจดทะเบยีน 2,880 ล้านบาท ประกอบด้วย
หน่วยทรสัต์จ านวน 288 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ทัง้นี้กองทรสัต์ได้เรยีกและได้รบัช าระเงนิทุน
ดงักล่าวทัง้จ านวน 
 

13. ก าไรสะสม 
 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่               

3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัตัง้กองทรสัต)์  
ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562 

  
ก าไรสะสมตน้งวด                                                - 
บวก การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 52,397,458 
ก าไรสะสมปลายงวด 52,397,458 
 

14. ค่าใช้จ่าย 
 
14.1 คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) จากกองทรสัต์ ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
(1) ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ  0.75 ต่อปีของมูลค่า

ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  
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(2) คา่ธรรมเนียมในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์มเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าของ
กองทรสัต์ในแต่ละคราว และค่าธรรมเนียมในการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิของกองทรสัต์ไม่เกินร้อยละ 
3.00 ของมลูคา่ทีต่ ่ากวา่ระหวา่งทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไปของกองทรสัตใ์นแต่ละคราว และราคาประเมนิที่
จดัท าโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระทีอ่ยูใ่นบญัชรีายชือ่ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 

14.2 คา่ธรรมเนียมทรสัต ี
 
ทรสัตขีองกองทรสัต์จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิ
รวมของกองทรสัต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ซึ่งค านวณโดย
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และรบัรองโดยทรสัตตีามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
 

14.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์คดิเป็นรายเดอืนตามทีจ่่ายจรงิ 
 

14.4 คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 
 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่
รวมภาษมีลูคา่เพิม่หรอืภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั) จากกองทรสัต์ ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
(1) ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตช์ าระเป็นรายเดอืน และค านวณเป็นอตัรา

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ต่อปีของรายไดสุ้ทธจิากสญัญาเชา่และสญัญาบรกิาร 
(2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ ช าระเป็นรายเดอืนและค านวณเป็นอตัราไม่เกนิร้อยละ 3.00 ต่อปีของก าไรจาก

การด าเนินงานส าหรบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 
(3) ค่านายหน้าในการทีผู่เ้ช่ารายย่อยต่อสญัญาเช่าและบรกิาร และค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อย

รายใหม่ส าหรบัอสงัหาริมทรพัย์ที่ว่าง โดยค านวณเป็นอัตราไม่เกิน 1 เดือนของอัตราค่าเช่าและ
คา่บรกิารตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเชา่ และสญัญาบรกิารทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ชา่รายยอ่ย 

 
14.5  คา่ใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ 

 
กองทรสัต์มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าประกนัภยั 
และภาษโีรงเรอืน เป็นตน้ 
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15. การวดัมลูค่ายติุธรรม 
 

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์                -  2,831,810,632                -  2,831,810,632 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 90,129,462                 -                -  90,129,462 

รวม 90,129,462  2,831,810,632                -  2,921,940,094 
 
16. ภาระผกูพนั  

 
16.1  กองทรสัตม์ภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 
16.2  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการและบริหารอสังหาริมทรัพย์           

สามแห่ง เป็นจ านวนเงนิ 35.30 ล้านบาท ส าหรบัระยะเวลา 1 ปี ส าหรบัปีถดัไป อตัราค่าบรกิารดงักล่าวจะ
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.5 ต่อปีในปีถดัไป 
 

16.3  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 กองทรสัตม์ภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาเชา่ทีด่นิ โดยมคีา่เชา่ทีต่อ้งจ่ายช าระดงันี้ 
 

    บาท 
     

ภายใน 1 ปี    8,663,713 
2 - 5 ปี    17,963,346 
มากกวา่ 5 ปี    91,962,945 
รวม      118,590,004  

 
17. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
17.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

คณะกรรมการได้พจิารณาอนุมตัิการลงทุนเพิม่เติมในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าในมูลค่าการลงทุน         
ไม่เกนิ 210 ลา้นบาท โดยเงนิทุนทีจ่ะใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิของกองทรสัต์ จะเป็นการ
กูย้มืเงนิของกองทรสัตจ์ากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 
 

17.2 ในการการประชุมคณะกรรมการบรษิทัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2562 
คณะกรรมการไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
(วนัจดัตัง้กองทรสัต์) ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2562 ในอตัรา 0.1904 บาท ต่อหน่วยทรสัต์ โดยก าหนดจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนวนัที ่6 ธนัวาคม 2562 
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18. การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รบัการอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู้จดัการกองทรสัต์  เมื่อวนัที่ 12 
พฤศจกิายน 2562 
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