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เสนอ  ผูถ้ือหน่วยลงทุนของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์ 
เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
(เดิมชื่อ “ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท” ) 

  

ความเหน็ 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์  
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชยีล โกรท (“กองทรสัต์”) ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน            
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และ
ขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิดงักล่าวข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน         
การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ําคญั สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (วันจดทะเบียนกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยถูกต้องตามที่ควร                 
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยได้ระบุความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าไว้ใน
รายงานของขา้พเจา้ ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิ ทัง้นี้ ขา้พเจา้มคีวาม
เป็นอสิระจากกองทรสัตต์ามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณ
อื่นๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานัน้
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

 

 



 
 

เรือ่งสําคัญในการตรวจสอบ  
 
เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นีัยสาํคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ 
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น          
แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งเหล่านี้ 
 

เร ื่องสาํคญัจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงโดยผูส้อบบญัชี 
 
การวดัมูลค่าของเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทรัสต์ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมจํานวน 
3,115.98 ลา้นบาท และรบัรูก้ําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จาก
เงนิลงทุนจํานวน 58.78 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุน 
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม 
2562 (วันจัดตัง้กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 
 
มลูค่ายุตธิรรมประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ใชเ้กณฑ์
วิธีพิจารณาจากรายได้ ซึ่งประมาณจากกระแส  
เงินสดคิดลดของค่าเช่าในปัจจุบัน รวมถึงค่าเช่า  
ในอนาคตภายใตเ้งือ่นไขของตลาดทีม่อียู่ในปัจจุบนั 
ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สําคัญ และ  
ข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ  
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่รวมถงึ 

 อตัราการเตบิโตของรายไดค้า่เชา่ 
 อตัราการใหเ้ชา่พืน้ที ่และ 
 อตัราคดิลด 
 
ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5
ประมาณการทางบญัชทีี่สําคญั ขอ้สมมติฐาน และ
การใช้ดุลยพนิิจ และขอ้ 7 สําหรบัรายละเอยีดของ
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 

 
 
 
-   ประเมนิระบบการควบคุมภายในของกองทรสัต์ที่

เกีย่วกบัการคาํนวณมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน
ใ น อ สั ง ห า ริ ม ท รัพ ย์  โ ด ย ก า ร ส อ บ ถ า ม
ผูร้บัผดิชอบ และทําความเขา้ใจการปฎิบตัติาม
การควบคุมภายในทีผู่จ้ดัการกองทรสัตอ์อกแบบ
ไว ้

-   ประเมนิ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ 
และความเป็นกลางของบริษัทผู้ประเมินราคา 
และตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูป้ระเมนิราคา 

- สอบถามผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูป้ระเมนิอสิระ 
เพื่อทําความเขา้ใจวธิกีารและขอ้สมมตฐิานทีใ่ช้
ในการวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

- ประเมนิขอ้สมมตฐิานและตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการ
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
โดยทดสอบขอ้มลูทีใ่ชใ้นการคาํนวณต่างๆ ดงันี้ 
 อตัราการเตบิโตของรายไดค้่าเช่า และอตัรา

การใหเ้ชา่พืน้ที ่
 กระแสเงินสดสุทธิที่จะได้ร ับในอนาคต 

ซึ่งประมาณการจากรายไดค้่าเช่าและรายได้
อื่น และคา่ใชจ้่าย 

 อตัราคดิลด 
-  ทดสอบการคํานวณมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน  

ในอสงัหารมิทรพัย ์
 

 
 
 
 



 
 

ข้อมูลอืน่  
 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี    
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปีจะถูก
จดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิของกองทรสัต์ไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่
ต่อขอ้มลูอื่น 
  
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านขอ้มูลอื่นตามทีร่ะบุขา้งต้น
เมื่อจดัทําแล้ว และพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระสําคญักบังบการเงนิของกองทรสัต์ หรอืกบั
ความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ           
อนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผู้จดัการกองทรสัต์เพื่อให้ดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดง          
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 

ความรับผดิชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ต่องบการเงนิ 
 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์พจิารณาว่า
จําเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่า
จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทํางบการเงนิ ผู้จดัการกองทรสัต์รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทรสัต์ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มเีรื่องดงักล่าว และการใช้
เกณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทรสัต์หรอื
หยดุดาํเนินงาน หรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 
ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกองทรสัต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผล คอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิไม่ว่า

จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจาก
การทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบ
ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของ
การควบคุมภายในของกองทรสัต ์

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้จดัการกองทรสัต์ใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้จดัการ
กองทรสัต์และจากหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของ
กองทรสัต์ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบ
การเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไมเ่พยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลง
ไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทรสัตต์อ้งหยุดการ
ดาํเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ
การเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่  

 
 



 
 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้จดัการกองทรสัต์ในเรื่องต่างๆ ที่สําคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยสําคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้คํารบัรองแก่ผู้จดัการกองทรสัต์ว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง       
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้จดัการกองทรสัต์เกี่ยวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่น              
ซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรือ่งทีส่ือ่สารกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบ
งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน
ไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
 
 
นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรตัน์ชชัวาลย  ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6549 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
27 กุมภาพนัธ ์2563 



(เดิมชื่อ "ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท" )
งบดลุ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหต ุ บาท
สินทรพัย์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม
    (ราคาทุน : 3,058 ลา้นบาท) 7, 18 3,115,982,674        
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม
    (ราคาทุน : 92 ลา้นบาท) 8, 18 92,490,147           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9 62,618,709           
ลกูหนี้
    จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 10 15,599,101           
    จากดอกเบีย้ 3,791                   
    จากกรมสรรพากร 2,979,097             
รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกเกบ็ 142,165                
ค่าใชจ้า่ยรอตดับญัชี 11 39,450,405           
สนิทรพัยอ์ืน่ 3,816,686             

รวมสินทรพัย์ 3,333,082,775        

หน้ีสิน
เจา้หนี้
    จากดอกเบีย้ 160,193                 
    อืน่ 23,071,426           
ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย . 15,594,033           
เงนิมดัจาํและเงนิประกนัจากค่าเชา่ 94,934,005           
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 202,993,092           

รวมหน้ีสิน 336,752,749           

สินทรพัยส์ทุธิ 2,996,330,026        

สินทรพัยส์ทุธิ :
ทุนจดทะเบยีน
     หน่วยทรสัต์ 288,000,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท 13 2,880,000,000        
ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์
     หน่วยทรสัต์ 288,000,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท 13 2,880,000,000        
กาํไรสะสม 14 116,330,026          
สินทรพัยส์ทุธิ 2,996,330,026        

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย (บาท) 10.4039                
จาํนวนหน่วยทรสัต์ทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 288,000,000          

___________________________ กรรมการ
(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 1

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท



(เดิมชื่อ "ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท" )

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

ร้อยละของ
พื้นที่ อาคารเลขที่ ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(ไร่-งาน-ตร.วา) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์
สิทธิการเช่าอาคาร และสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ 72 คอรท์ยารด์

ซอยสขุมุวทิ 55 (ซอยทองหลอ่)  ถนนสขุมุวทิ 72 458,532,338     450,000,000     14.03              
แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร และสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่
10-2-19.3 ถนนพระราม 2 ตําบลนาดี 99/120-124 915,105,164     920,000,000     28.67              
3-1-55.8 อําเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร
0-0-84.9

สิทธิ์ เช่าช่วงที่ดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาคารและสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ ยดูี ทาวน์
23-1-69.9 ถนนโพศร ีตําบลหมากแขง้ 99/9 1,458,173,130  1,520,000,000  47.37              
0-3-81.7 อําเภอเมอืงอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี

กรรมสิทธิในห้องชดุวตัถปุระสงคเ์พื่อการพาณิชย ์
อาคาร โนเบลิ โซโล ซอยสขุมุวทิ 55 (ซอยทองหลอ่)  ถนนสขุมุวทิ 1 225,982,674     225,982,674     7.04                
แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

รวมเงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ 3,057,793,306   3,115,982,674   97.11                 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 2

โฉนด หรือสญัญาเลขที่ ที่ต ัง้

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุโดยใช้การจดักล ุ่มตามประเภทของเงินลงทนุ
31 ธนัวาคม 2562

ประเภทเงินลงทนุ/

988/1, 988/2, 988/3

- -

120935
117043
117042

907490226
901608085
907608086

988/4, 988/5, 988/6



(เดิมชื่อ "ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท" )

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบีย้ ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์
หน่วยลงทนุ
     กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั - - 13,000,000      13,081,550      0.41                
     กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิม่พนู - - 12,000,000      12,084,262      0.38                
     กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบลูย์ - - 44,000,000      44,310,502      1.38                
     กองทุนเปิดกรุงศรตีราสารเพิม่ทรพัย์ - - 23,000,000      23,013,833      0.72                
รวมหน่วยลงทนุ 92,000,000        92,490,147        2.89                   

รวมเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 92,000,000        92,490,147        2.89                   
รวมเงินลงทนุ 3,149,793,306   3,208,472,821   100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 3

31 ธนัวาคม 2562

ประเภทเงินลงทนุ/ผ ู้ออกตราสาร

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุโดยใช้การจดักล ุ่มตามประเภทของเงินลงทนุ



ทรสัต ์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท
(เดิมชื่อ "ทรสัต ์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท" )
งบกาํไรขาดทนุ
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีต ัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัต ัง้กองทรสัต ์) ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหต ุ บาท
รายได้จากการลงทนุ

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 6 187,936,300              
ดอกเบีย้รบั 6 382,639                    

รวมรายได้จากการลงทนุ 188,318,939              

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 6, 16.1 8,382,593                
ค่าธรรมเนียมทรสัตี 6, 16.2 3,617,772                
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 16.3 574,817                   
ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 6, 16.4 6,246,731                 
ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 6, 16.5 50,520,870               
ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 862,312                    
ค่าใชจ้า่ยรอตดับญัชตีดัจาํหน่าย 11 4,169,242                 
ค่าใชจ้า่ยอืน่ 1,257,661                 
ตน้ทนุทางการเงนิ 957,021                    

รวมค่าใช้จ่าย 76,589,019               

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 111,729,920              

รายการกาํไรจากเงินลงทนุ
กาํไรทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์- สทุธิ 164,030                   
กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์- สทุธิ 8 490,147                   
กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์- สทุธิ 7 58,781,129               

รวมรายการกาํไรจากเงินลงทนุ 59,435,306               

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 171,165,226              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 4



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท
(เดิมชื่อ "ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท" )
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ ุทธิ
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีต ัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัต ัง้กองทรสัต )์ ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหต ุ บาท

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 111,729,920           
กาํไรทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย-์สทุธิ 164,030                 
กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย-์สทุธิ 8 490,147                 
กาํไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย-์สทุธิ 7 58,781,129             

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงาน 171,165,226           
เงนิสดทีไ่ดร้บัจากการออกหน่วยทรสัต์ 13 2,880,000,000         
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 14, 15 (54,835,200)            
การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ ุทธิระหว่างงวด 2,996,330,026         
สินทรพัยส์ ุทธิต ้นงวด -                        
สินทรพัยส์ ุทธิปลายงวด 2,996,330,026         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 5                          



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท
(เดิมชื่อ "ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท" )
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีต ัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัต ัง้กองทรสัต )์ ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงาน 171,165,226           
ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานให้เป็น
    เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซือ้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (3,057,793,306)        
การซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (157,000,000)          
การขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 65,164,030            
ตน้ทุนทางการเงนิ 957,021                
การเพิม่ขึน้ในลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบรกิาร (15,599,101)           
การเพิม่ขึน้ในลูกหน้ีจากดอกเบีย้ (3,791)                   
การเพิม่ขึน้ในลูกหน้ีกรมสรรพากร (2,979,097)             
การเพิม่ขึน้ในรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกเกบ็ (422,664)                
การเพิม่ขึน้ในคา่ใชจ้า่ยรอตดับญัชี (39,450,405)            
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยอ์ื่น (3,816,686)             
การเพิม่ขึน้ในเจา้หน้ี 23,071,426            
การเพิม่ขึน้ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 16,466,293             
การเพิม่ขึน้ในเงนิมดัจาํและเงนิประกนัจากคา่เช่า 94,934,005             
กําไรทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์- สุทธิ (164,030)                
กําไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์- สุทธิ (490,147)                
กําไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์- สุทธิ (58,781,129)            

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (2,964,742,355)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจากการออกหน่วยทรสัต์ 2,880,000,000        
เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะยาว 202,993,092           
การจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (54,835,200)           
จา่ยดอกเบีย้ (796,828)               

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 3,027,361,064        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสทุธิในระหว่างงวด 62,618,709             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด -                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 62,618,709            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 6                           



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท
(เดิมชื่อ "ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท" )
ข้อม ูลทางการเงินที่สาํคญั
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีต ัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัต ัง้กองทรสัต )์ ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

บาท
ข้อม ูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติน้งวด -                        
รายได้จากกิจกรรมลงทุน

รายไดส้ทุธจิากการลงทุน 0.3880                   
กาํไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 0.0006                   
กาํไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 0.0016                   
กาํไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 0.2041                   

รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน 0.5943                  
บวก การเพิม่ขึน้ของทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 10.0000                 
หกั การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (0.1904)                  
มูลค่าสินทรพัยส์ ุทธิสิ้นงวด 10.4039                 

อตัราส่วนของการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงานต่อ
     มูลค่าสินทรพัยส์ ุทธิถวัเฉลี่ยระหว่างงวด (รอ้ยละ) 5.794                   

อตัราส่วนการเงินที่สาํคญัและข้อม ูลประกอบเพ่ิมเติมที่สาํคญั
มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด (บาท) 2,996,330,026         
อตัราสว่นของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 2.59                      
อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 6.37                      
อตัราสว่นของจาํนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุนระหว่างงวด
     ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 100.74                   
มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (บาท) 2,954,056,604         

ข้อม ูลเพ่ิมเติม
มลูค่าการซือ้ขายเงนิลงทุนระหว่างงวดไม่ไดร้วมเงนิฝากธนาคาร และคาํนวณโดยใช้
     วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัตามระยะเวลาทีม่อียู่ในระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 7                          
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ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
(เดิมชื่อ “ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท” ) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัต ัง้กองทรสัต ์) ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  
 
1. ขอ้มลูทัว่ไป 

 
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชยีล โกรท (“กองทรสัต”์) 
เป็นกองทรสัตต์ามพระราชบญัญตัทิรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ทีก่่อตัง้ขึน้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตล์งวนัที ่
3 กรกฎาคม 2562 ระหว่างบรษิัท เอไอเอ็ม เรยีลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรสัต์ และบรษิัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ กองทรสัต์ไดจ้ดัตัง้โดยไม่มกีําหนดอายุ
ของกองทรสัต์ และเป็นกองทรสัต์ประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยทรสัต์จากผูถ้ือหน่วยทรสัต์ กองทรสัต์มวีตัถุประสงค์        
ในการนําเงนิที่ได้จากการจดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์และเงนิที่ได้รบัจากการกู้ยมืสถาบนัการเงนิไปลงทุนในทรพัย์สนิ
หลกัประเภทอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึสทิธกิารเชา่ช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยส์นิ
อื่นอนัเป็นสว่นควบหรอืเครือ่งอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ไดร้บัหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน       
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และใหเ้ริม่ซือ้ขายไดต้ัง้แต่วนัที ่12 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท์ จํากดั ทําหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ทาํหน้าทีเ่ป็นทรสัตขีองกองทรสัต ์และมผีูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องแต่ละโครงการดงันี้ 
 

ก) บรษิทั อุดรพลาซ่า จาํกดั   สาํหรบัโครงการ ยดู ีทาวน์ 
ข) บรษิทั เชษฐโชต ิจาํกดั   สาํหรบัโครงการ 72 คอรท์ยารด์ 
ค) บรษิทั ด-ีแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั สาํหรบัโครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ 
ง) บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) สาํหรบัโครงการ โนเบลิ โซโล 

 
2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 
กองทรสัตม์นีโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงันี้ 
 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของกําไรสุทธทิีป่รบัปรุงแล้ว
ของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์นัน้ ไดแ้ก่ ประโยชน์ตอบแทนสําหรบัรอบปี
บัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทัง้นี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่                
ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์มเ่กนิ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีเวน้แต่กรณีทีก่องทรสัตม์กีารเพิม่ทุน กองทรสัตอ์าจมกีารจ่ายประโยชน์
ตอบแทนเกนิกว่า 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชไีดเ้พื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ซึ่งถอืหน่วยทรสัต์เดมิ (โดยจะเริม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรสัต์ หากกองทรสัต์มีกําไรเพียงพอที่จะจ่ายประโยชน์           
ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว) 
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กาํไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถงึ กาํไรสทุธทิีป่รบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
(1) การหกักําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิของกองทรสัต ์รวมทัง้

การปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต ์
 

(2) การหกัด้วยรายการเงนิสํารองเพื่อการชําระหนี้เงนิกู้ยมืหรอืภาระผูกพนัจากการกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ตาม
วงเงนิที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชี้ชวนหรอืแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี แล้วแต่
กรณี 

 
(3) ในกรณีทีก่องทรสัตม์กีําไรสะสมทีอ่า้งองิจากกําไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรสัตต์ามขอ้มูลขา้งตน้ 

ในรอบระยะเวลาบญัชใีด ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์จากกําไรสะสม
ดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

 
(4)  ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่                  

ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
 

ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์มมีูลค่าตํ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสมประโยชน์
ตอบแทนดงักล่าวเพือ่นําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป 
 

3. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 
 
3.1 เกณฑก์ารถอืปฏบิตั ิ

 
งบการเงนินี้ไดจ้ดัทําขึน้ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และ            
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กําหนดใน
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 เรื่อง “การบญัชสีาํหรบักจิการทีด่ําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน” โดยจดัทํา
เป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้ เป็นภาษาอื่น ให้ยึดถืองบการเงินที่จ ัดทําขึ้นเป็น
ภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานและแนวปฏบิตัทิางบญัชทีี่ประกาศใช้ใหม่และมกีาร
เปลีย่นแปลง 
 
ในระหวา่งปี สภาวชิาชพีบญัชไีดป้รบัปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางบญัช ีดงัต่อไปนี้ 
 
3.2.1 การเปลี่ยนแปลงและการตคีวามมาตรฐานทีม่ผีลบงัคบัใชส้ําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั  

วนัที ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรือ่ง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้” (TFRS 15) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 นําเสนอหลกัการรบัรูร้ายไดใ้หม่ แทนมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที่ 18 เรื่อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 11 เรื่อง สญัญาก่อสร้าง (“TAS 11”) 
และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดอ้กีหลายฉบบั 
 
กองทรสัต์ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ํากบั
ลูกค้า เป็นครัง้แรก ซึ่งไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิของกองทรสัต์ และได้เปิดเผยรายละเอียดของ
นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 

 
3.2.2 มาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2563           

เป็นตน้ไป 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง “สญัญาเชา่” (TFRS 16) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 กําหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัรูส้ญัญาเช่า แทนมาตรฐาน
การบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่อง “สญัญาเช่า” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าอกีหลาย
ฉบบั มาตรฐานฉบบัใหม่ได้มกีารกําหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัรู้สทิธิการใช้สนิทรพัย์และหนี้สินตาม
สญัญาเชา่สาํหรบัสญัญาเชา่ทุกสญัญาในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเวน้สญัญาเชา่ระยะสัน้ซึง่มรีะยะเวลา
ของสญัญาไม่เกนิ 12 เดอืน หรอืสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์อ้างองิมมีูลค่าตํ่า และใหแ้นวปฏบิตัทิางบญัชี
เพิม่เตมิในหลายเรือ่ง ซึง่มขีอ้จาํกดัในรายละเอยีดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นปัจจุบนั  

 
ทัง้นี้ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเชา่ การบญัชสีาํหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มี
การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระสาํคญั 
 
กองทรสัต์จะนํามาตรฐานฉบบัใหม่นี้มาถอืปฏบิตัเิมื่อมผีลบงัคบัใช ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ประเมนิว่า
จะมผีลกระทบต่องบการเงนิ โดยกองทรสัต์ต้องรบัรู้สทิธใินการใชส้นิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
สําหรบัสนิทรพัย์ที่ถูกจดัเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานในปัจจุบนั รวมถงึกองทรสัต์ต้องรบัรู้ค่าเสื่อมราคา
ของสิทธิในการใช้สินทรพัย์และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสญัญาเช่า แทนการรบัรู้ค่าใช้จ่ายจาก    
สญัญาเชา่  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 “เครื่องมือทางการเงิน” (TFRS 9) และกลุ่มมาตรฐาน
รายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกบัเครื่องมอืทางการเงิน มขี้อกําหนดใหม่เกี่ยวกบั การจดัประเภท
รายการและการวดัมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ วธิกีารคาํนวณการดอ้ยค่าของ
เครื่องมือทางการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง แทนการใช้มาตรฐานการบญัชี แนวปฏิบตัิ
ทางการบญัชี และการตีความมาตรฐานการบญัชีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่บงัคบัใช้ใน
ปัจจุบนั  
 
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมผีลกระทบต่องบการเงนิของกองทรสัต ์ดงันี้ 
 
1. การจดัประเภทรายการ 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิ  
กองทรสัตต์อ้งจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิใหมโ่ดยจดัเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
วธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย วธิมีูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน และวธิมีูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตามลกัษณะโมเดลธุรกจิของกองทรสัตใ์นการบรหิารจดัการสนิทรพัยท์างการ
เงนิ และตามลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ โดยจะยกเลกิการจดั
ประเภทหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีทีถ่อืจนครบกําหนด และเงนิลงทุนทัว่ไป 
ตามทีก่ําหนดโดยมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่105 รวมถงึยกเลกิหลกัเกณฑ์และรูปแบบการแสดง
รายการของงบการเงนิตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 106 เรื่อง “การบญัชสีําหรบั
กจิการทีด่ําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน” ทัง้นี้ นโยบายการบญัชใีนปัจจุบนัทีเ่กีย่วกบัค่าใชจ้่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน และรูปแบบการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของ        
งบการเงนิของธุรกจิประเภททรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์า้งองิหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบ   
ทีก่าํหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106  

 
2. การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
กองทรัสต์ต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา           
โดยพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของเครื่องมอืทางการเงนิ โดยไม่
จําเป็นตอ้งรอใหม้ขีอ้บ่งชีห้รอืเกดิเหตุการณ์ดา้นเครดติขึน้ก่อน และกําหนดใหใ้ชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนัน้มผีลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดติที่        
คาดว่าจะเกดิขึน้อย่างไร และใชค้วามน่าจะเป็นถ่วงน้ําหนักเป็นเกณฑ ์อย่างไรกต็าม การประเมนิ
รูปแบบใหม่นี้ถอืปฏบิตัเิฉพาะกบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย และ
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเท่านัน้ 

 
ผูจ้ดัการของกองทรสัต์อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิเมื่อนํามาตรฐานดงักล่าว
มาถอืปฏบิตั ิ
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4. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 
 

รายได้จากการให้เช่าและบริการจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ รบัรู้ในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง         
ตลอดอายสุญัญาเชา่ 
 
รายไดด้อกเบีย้บนัทกึเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

 
คา่ใชจ้่ายบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

 
4.2 การวดัคา่เงนิลงทุน 
 

เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทรสัตม์สีทิธใินเงนิลงทุน 
 

ตน้ทุนของเงนิลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซือ้เงนิลงทุนทัง้สิน้ทีก่องทรสัตจ์่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมโดยไมค่ดิคา่เสือ่มราคา 

 
ผู้จัดการกองทรัสต์กําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ได้ซื้อ
อสงัหาริมทรพัย์มาโดยใช้ราคาทุนจากการซื้ออสงัหาริมทรพัย์ดังกล่าว และจะกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ              
เงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที่ในงบการเงนิงวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมนิจากผูป้ระเมนิราคาอสิระที่ได้รบัความ
เห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย             
(ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบบรษิทั
ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิและผูป้ระเมนิหลกัเพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ) 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ย ัง                   
ไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในงบกาํไรขาดทุน 

 
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 
เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงตามมลูคา่ยตุธิรรม ซึง่คาํนวณจากมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธขิองหน่วยลงทุน กาํไรหรอื
ขาดทุนจากการวดัค่าเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนถอืเป็นรายการกําไรหรอืขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ในงบกําไร
ขาดทุน 
 

4.3 ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 
 

ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิารแสดงมลูคา่ตามจาํนวนมลูคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บั ค่า เผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญประเมิน             
โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้          
ในอนาคตของลกูคา้ 
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4.4 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักองทรสัต์ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีล่งทุนในส่วนไดเ้สยีของกองทรสัต์
ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของส่วนไดเ้สยีทัง้หมดทีม่สีทิธอิอกเสยีง บุคคลหรอืกจิการทีม่อีํานาจควบคุมกองทรสัต์ หรอื
ถูกกองทรสัตค์วบคุมไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทรสัต ์
 
นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทรสัต ีและบุคคลหรอืกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทรสัต ีและบุคคลหรอืกจิการทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้ม
ซึ่งทําใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกองทรสัต์ ผูบ้รหิารสําคญั และกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีม่ ี
อาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกองทรสัต ์
 
ความสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 

บริษทัและบคุคลที่เกี่ยวข้องกนั ความสมัพนัธ  ์

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
บรษิทั ด-ีแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั  ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการพอรโ์ต ้ชโิน่ 
บรษิทั เชษฐโชต ิจาํกดั ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ 72 คอรท์ยารด์
บรษิทั อุดรพลาซ่า จาํกดั ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ ยดู ีทาวน์ 
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ โนเบลิ โซโล 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ทรสัต ี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) บรษิทัใหญ่ของทรสัต ี

 
4.5 การแบ่งปันสว่นทุน 

 
กองทรสัตบ์นัทกึลดกาํไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 

4.6 สญัญาเชา่ระยะยาว 
 
กรณีทีก่องทรัสต์เป็นผู้เช่า 
สญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถอืเป็น
สัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน            
ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเชา่ 
 
กรณีทีก่องทรัสต์เป็นผู้ให้เช่า 
สญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ           
เป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน เงนิที่กองทรสัต์ในฐานะผูใ้ห้เช่าได้รบัภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานจะบนัทกึในงบ
กาํไรขาดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่ 
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4.7 ภาษเีงนิได ้
 
กองทรัสต์ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่ องจากกองทรัสต์ ได้ร ับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใน            
ประเทศไทย 

 
4.8 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

 
มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิ
ใหผู้อ้ื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัที่
วดัมูลค่า กองทรสัต์ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และ
หนี้สนิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ยกเวน้ในกรณี
ทีไ่มม่ตีลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทรสัตจ์ะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมกบั
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที่สามารถสงัเกตได้ที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่จะวดัมูลค่า
ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 
 
ลําดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหน้ีสินในงบการเงิน            
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยุตธิรรม ดงันี้ 
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัย ์

 หรอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอนันอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกต

   ไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม สาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดซ้ึ่งนํามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 

 
ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทรสัต์จะประเมนิความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดบัชัน้ของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ถืออยู่ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มกีารวดัมูลค่ายุตธิรรม          
แบบเกดิขึน้ประจาํ 
 

5. การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั 
 
ในการจดัทํางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ในบางสถานการณ์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จําเป็นต้องใช้
ดุลยพนิิจและการประมาณการในเรื่องทีม่คีวามไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวนี้ส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงนิและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริง       
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีป่ระมาณการไว ้การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทีส่าํคญัมดีงันี้ 
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5.1 มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 
กองทรสัตว์ดัมลูค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัทีใ่นงบดุลดว้ยมลูค่ายุตธิรรมซึ่งมฐีานอา้งองิจากราคาทุน
ในงวดบญัชแีรกและราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและ/หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิในปีถดัๆ ไป โดยมลูคา่
ยุตธิรรมดงักล่าวใชว้ธิกีารพจิารณาจากรายได ้เนื่องจากเป็นทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดแ้ละไม่มรีาคาในตลาดที่
สามารถใช้เทียบเคียงได้โดยตรง ข้อสมมติฐานที่สําคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน             
ในอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ อตัราการใชพ้ืน้ที ่อตัราคดิลด อตัราค่าเช่าพืน้ที ่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และ
อตัราการขึน้คา่เชา่ 
 

5.2 สญัญาเชา่ 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ผู้จัดการ
กองทรสัตไ์ดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่ากองทรสัตไ์ดโ้อนหรอื
รบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชา่ดงักล่าวแลว้หรอืไม ่

 
5.3 คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้ 
 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลูกหนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จําเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหนี้ที ่  
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นตน้ 

 
6. รายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
ในระหวา่งงวด กองทรสัตม์รีายการธุรกจิทีส่าํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านัน้           
ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
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   บาท 
   สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่

วนัที ่3 กรกฎาคม 2562      
(วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562  
นโยบาย                  

การกาํหนดราคา  

รายการธรุกิจกบักิจการที่เกี่ยวข้องกนั   
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร อตัราตามสญัญา  108,247,150 
รายไดด้อกเบีย้ อตัราตลาด  377,068 
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์   
   คา่ธรรมเนียมพืน้ฐาน 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
 

8,382,593 

คา่ธรรมเนียมทรสัต ี ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16  3,617,772 
คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการ 
   ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
 

3,378,477 

คา่ธรรมเนียมพเิศษ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16  2,868,253 
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16  50,233,585 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์ยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัต่อไปนี้ 
 

 บาท 

บริษทัที่เกี่ยวข้องกนั 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 40,126,301 
ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 3,828,914 
ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 2,020 

   เจา้หนี้อื่น 17,211,731 
   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 13,739,032 
   เงนิมดัจาํและเงนิประกนัจากคา่เชา่ 40,510,168 

 
7. เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 
 ยอดคงเหลอืของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 บาท 
 ราคาทุน มลูคา่ยตุธิรรม 
   

โครงการ ยดู ีทาวน์ 1,458,173,130 1,520,000,000 
โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 458,532,338 450,000,000 
โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ 915,105,164 920,000,000 
โครงการ โนเบลิ โซโล 225,982,674 225,982,674 
รวม 3,057,793,306 3,115,982,674 
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รายการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์ดีงันี้ 
 

  บาท 
  2562            

มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัตัง้กองทรสัต)์                     - 
ซือ้เพิม่  3,057,793,306 
รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกเกบ็  (591,761) 
บวก กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการประเมนิราคาในระหวา่งงวด  58,781,129 
มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  3,115,982,674 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตป์ระมาณมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์โดยใชร้าคาประเมนิที่
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใชเ้กณฑ์วธิพีจิารณาจากรายได ้(Income Approach) ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิราคาดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราการเช่าพืน้ที ่อตัราค่าเช่า อตัราการขึน้ค่าเช่า อตัราคดิลดอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุน และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และในส่วนของเงนิลงทุนเพิม่เตมิในอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการโนเบลิ โซโล 
จํานวน 226 ล้านบาท กองทรสัต์ประมาณมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เท่ากบัราคาทุนทีล่งทุนใน
วนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 เนื่องจากผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ชื่อว่าราคาดงักล่าวเป็นมลูค่ายุตธิรรมทีด่ทีีสุ่ด เนื่องจากเป็น
ราคาทีม่กีารแลกเปลีย่นจรงิล่าสดุ และเกดิขึน้ใกลว้นัสิน้งวดบญัช ี

 
ข้อสมมติฐานหลกัที่ใช้ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามวธิีพจิารณาจากรายได้ 
(Income Approach) และผลกระทบต่อมลูคา่ เมือ่สมมตฐิานเปลีย่นสรุปได ้ดงันี้ 
 
 

สมมตฐิาน 
ผลกระทบต่อมลูคา่ยตุธิรรมเมื่อ
อตัราตามขอ้สมมตฐิานเพิม่ขึน้ 

อตัราการเชา่พืน้ที ่(รอ้ยละ) 92 - 100 มลูคา่ยตุธิรรมเพิม่ขึน้ 
อตัราการขึน้คา่เชา่ (รอ้ยละ) 2 - 12 มลูคา่ยตุธิรรมเพิม่ขึน้ 
อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 10 มลูคา่ยตุธิรรมลดลง 

 
7.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 
ในวนัที ่5 กรกฎาคม 2562 กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาเช่าช่วงเพื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
จาํนวนเงนิรวม 2,832 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย 
 
ก. โครงการ ยดู ีทาวน์ 

 
ตัง้อยู่ทีต่ําบลหมากแขง้ อําเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี เนื้อทีด่นิรวมประมาณ 45,313 ตารางเมตร 
พืน้ทีใ่ชส้อยรวมทัง้สิน้ประมาณ 48,765 ตารางเมตร โดยกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนใน (i) สทิธกิารเชา่ชว่งทีด่นิ 
และสทิธกิารเช่าอาคารและงานระบบของโครงการ ยูด ีทาวน์ ระยะเวลา 20 ปี 10 เดอืน และ (ii) สทิธกิาร
เช่าช่วงที่ดินและเช่าช่วงอาคารและงานระบบของโครงการ ยูดี ทาวน์ ระยะเวลาประมาณ 4 ปี โดยมี        
เนื้อทีด่นิรวมประมาณ 45,271 ตารางเมตร พืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 45,279 ตารางเมตร 
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ข. โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 
 
ตัง้อยู่บนถนนสุขุมวทิ 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร            
เนื้อที่ดินประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 53 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยทัง้หมดประมาณ 5,019 ตารางเมตร โดย
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 72 คอรท์ยารด์ รวมทัง้
สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา    สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของทีด่นิและอาคารซึ่งไดใ้ชใ้นการดําเนิน
โครงการ เป็นระยะเวลาประมาณ 13 ปี พืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 5,019 ตารางเมตร 
 

ค. โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ 
 
ตัง้อยู่ที่ถนนพระราม 2 ตําบลนาดี อําเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เนื้อที่ดินรวมประมาณ             
15 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา พืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมดประมาณ 43,814 ตารางเมตร  โดยกองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
ในสทิธกิารเช่าที่ดนิ อาคาร พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งและทรพัย์สนิอื่นๆ เป็นส่วนควบของที่ดนิและอาคารและ
งานระบบสาธารณูปโภค ของโครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ เป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี เนื้อทีด่นิรวมประมาณ 
14 ไร ่0 งาน 60 ตารางวา พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 33,694 ตารางเมตร 
 

ในวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองทรสัต์ได้ทําสญัญาจะซื้อจะขายเพื่อลงทุนในกรรมสิทธิห์้องชุดเพื่อการ
พาณิชย์โครงการ โนเบิล โซโล จํานวนเงินรวม 226 ล้านบาท ซึ่งตัง้อยู่ที่แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร พืน้ทีร่วมประมาณ 1,424 ตารางเมตร  
 
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่าํนวน 3,058 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 104 ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่
ระหว่างงวดในงบการเงิน ทัง้นี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากการจัดจําหน่าย
หน่วยทรสัตจ์าํนวน 2,880 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืจาํนวน 210 ลา้นบาท 
 
กองทรสัต์ไดจ้ดจํานองกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและ/หรอืสิง่ปลูกสรา้ง และการโอนสทิธริบัเงนิภายใต้สญัญาเช่าแบบ          
มเีงื่อนไขของผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีม่รีะยะเวลาของสญัญาเช่ามากกว่า 3 ปี (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และโครงการ             
พอรโ์ตช้โิน่) เพือ่ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 
 

8. เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์
 

 บาท 
 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จาก
การเปลีย่นแปลงมลูคา่

เงนิลงทุน 

  
 

มลูคา่ยตุธิรรม 
      
กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั 13,000,000   81,550    13,081,550 
กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิม่พนู 12,000,000   84,262    12,084,262 
กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย ์ 44,000,000   310,502    44,310,502 
กองทุนเปิดกรุงศรตีราสารเพิม่ทรพัย ์ 23,000,000   13,833    23,013,833 
รวม 92,000,000  490,147   92,490,147 
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9. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์เีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ดงันี้ 
 

 อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) บาท 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0.375 40,126,301 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 0.22 - 0.50 22,492,408 

รวม  62,618,709 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์มเีงนิฝากธนาคารจํานวน 10.00 ล้านบาท  มขีอ้จํากดัการใช้เนื่องจากเป็น
หลกัทรพัยค์ํ้าประกนัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 

 
10. ลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 
 

ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการให้เช่าและบรกิาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวนัที่         
ถงึกาํหนดชาํระไดด้งันี้ 
 
 บาท 
 2562 
อายหุนี้คา้งชาํระ  
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 9,751,173 
คา้งชาํระ  
  ไมเ่กนิ 3 เดอืน 5,590,864 
  ไมเ่กนิ 6 เดอืน 257,064 
รวม 15,599,101 

 
11. คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ี

 
 บาท 
 31 ธนัวาคม 2562 
  
คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชตีน้งวด                    - 
บวก เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 43,619,647 
หกั ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (4,169,242) 
คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชปีลายงวด 39,450,405 
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12. เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 
  บาท 
 31 ธนัวาคม 2562 
  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 210,000,000 
หกั คา่ธรรมเนียมสญัญาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี  (7,006,908) 
รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  202,993,092 

 
เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 กองทรสัตไ์ดกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่งจาํนวน 210 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้นการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์โดยมเีงือ่นไขการชาํระคนืเงนิตน้ทัง้หมดภายในระยะเวลา 9 ปี ทัง้นี้ ดอกเบีย้จะชาํระคนืทุก
เดอืน โดยมอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MLR ลบอตัราคงที่ต่อปี และเริม่จ่ายครัง้แรกภายในไตรมาส 3 ปี 2563 เงนิกู้ยมื
ดงักล่าวมหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั ดงันี้  
 
1) คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองกรรมสทิธิห์อ้งชุดเพือ่การพาณิชยโ์ครงการโนเบลิ โซโล ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 
2) การโอนสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคาร และการโอนสทิธริบัเงนิภายใตส้ญัญาเชา่แบบมเีงือ่นไขของ

ผูเ้ชา่พืน้ทีท่ีม่รีะยะเวลาของสญัญาเชา่มากกวา่ 3 ปี (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และ โครงการพอรโ์ตช้โิน่) 
3) การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัยแบบมีเงื่อนไข และสลักหลังให้ผู้ให้กู้เป็นผู้ร ับผลประโยชน์และผู้เอา

ประกนัภยัรว่ม (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และ โครงการพอรโ์ตช้โิน่) 
 

ภายใต้สญัญาเงนิกู้ กองทรสัต์ ต้องปฎิบตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการตามที่ระบุในสญัญา เช่น การดํารง
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์(Debt to Total Assets Ratio) และอตัราสว่นหนี้สนิ
ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อกําไรจากการดาํเนินงาน ก่อนดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิ ภาษ ีค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย 
ปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นทีม่ใิชเ่งนิสด (Debt to EBITDA Ratio) ใหเ้ป็นไปตามอตัราทีก่าํหนดในสญัญา เป็นตน้ 
 

13. สว่นของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
 
 เมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดจ้ดัตัง้กองทรสัต์มทุีนจดทะเบยีน 2,880 ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วยทรสัต์จํานวน 288 ล้านหน่วย มูลค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท ทัง้นี้กองทรสัต์ไดเ้รยีกและไดร้บัชําระเงนิทุน
ดงักล่าวทัง้จาํนวน 
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14. กาํไรสะสม 
 

 บาท 
 สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ตัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2562   
(วนัจดัตัง้กองทรสัต)์  ถงึวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 
  

กาํไรสะสมตน้งวด                                 -      
บวก  การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 111,729,920 
       กาํไรทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์- สทุธ ิ 164,030 
       กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์- สุทธ ิ 490,147 
       กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์- สทุธ ิ 58,781,129 
หกั การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์(หมายเหตุ 15)              (54,835,200) 
กาํไรสะสมปลายงวด 116,330,026 
 

15. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
 
ประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัตัง้กองทรสัต์) ถงึวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

  (หน่วย: บาท)
วนัทีอ่นุมตั ิ ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด อตัราหน่วยละ  รวม

  
12 พฤศจกิายน 2562 กาํไรสะสมตัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2562             

(วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562 0.1904 54,835,200
 

16. คา่ใชจ้่าย 
 
16.1 คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ หรอื
ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั) จากกองทรสัต ์ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
(1) ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ชําระเป็นรายเดือนและคํานวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่า

ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
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(2) คา่ธรรมเนียมในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าของ
กองทรสัต์ในแต่ละคราว และค่าธรรมเนียมในการจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิของกองทรสัต์ไม่เกนิรอ้ยละ 
3.00 ของมลูค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างทรพัยส์นิทีจ่าํหน่ายไปของกองทรสัตใ์นแต่ละคราว และราคาประเมนิที่
จดัทาํโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระทีอ่ยูใ่นบญัชรีายชือ่ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 
16.2 คา่ธรรมเนียมทรสัต ี

 
ทรสัตขีองกองทรสัต์จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิ
รวมของกองทรสัต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่หรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั) ซึ่งคํานวณโดย
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และรบัรองโดยทรสัตตีามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
16.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 

 
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์คดิเป็นรายเดอืนตามทีจ่่ายจรงิ 
 

16.4 คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่
รวมภาษมีลูคา่เพิม่หรอืภาษอีื่นใดทาํนองเดยีวกนั) จากกองทรสัต ์ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
(1) ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตช์ําระเป็นรายเดอืน และคาํนวณเป็นอตัรา

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ต่อปีของรายไดส้ทุธจิากสญัญาเชา่และสญัญาบรกิาร 
 

(2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ ชําระเป็นรายเดอืนและคํานวณเป็นอตัราไม่เกนิร้อยละ 3.00 ต่อปีของกําไรจาก
การดาํเนินงานสาํหรบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

 
(3) ค่านายหน้าในการทีผู่เ้ช่ารายย่อยต่อสญัญาเช่าและบรกิาร และค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อย

รายใหม่สําหรบัอสงัหาริมทรพัย์ที่ว่าง โดยคํานวณเป็นอัตราไม่เกิน 1 เดือนของอัตราค่าเช่าและ
คา่บรกิารตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเชา่ และสญัญาบรกิารทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ชา่รายยอ่ย 

 
16.5 คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ 

 
กองทรสัต์มคี่าใชจ้่ายในการดําเนินโครงการต่างๆ เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าประกนัภยั 
และภาษโีรงเรอืน เป็นตน้ 
 

17. ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทุน 
 
กองทรสัต์ได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารมีจํานวนเงินรวม 3,280           
ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 111 ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด 
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18. การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 
 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์        
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์                -  3,115,982,674                 -  3,115,982,674 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 92,490,147                 -                 -  92,490,147 

รวม 92,490,147  3,115,982,674                 -  3,208,472,821 
 

19. ภาระผกูพนั 
 
19.1 กองทรสัตม์ภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 

 
19.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการและบริหารอสังหาริมทรัพย์          

สามแห่ง เป็นจํานวนเงนิ 35.30 ล้านบาท สําหรบัระยะเวลา 1 ปี สําหรบัปีถดัไป อตัราค่าบรกิารดงักล่าวจะ
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.50 ต่อปีในปีถดัไป 

 
19.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์ภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาเชา่ทีด่นิ โดยมคีา่เชา่ทีต่อ้งจ่ายชาํระดงันี้ 

 
 บาท 
  

ภายใน 1 ปี  5,914,379 
2 - 5 ปี  19,554,040 
มากกวา่ 5 ปี  91,962,945 
รวม  117,431,364 

 
20. ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานทีนํ่าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของกองทรสัต์ทีผู่ม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการ
ดําเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรพัยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 
 
กองทรสัตด์าํเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทีร่ายงานเพยีงส่วนงานเดยีว คอื การใหเ้ช่าพืน้ทีอ่สงัหารมิทรพัย์ที่
ไดล้งทุนไปและดาํเนินธุรกจิในสว่นงานหลกัทางภมูศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย 
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21. เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 
21.1    นโยบายการจดัการความเสีย่งทางดา้นการเงนิ 

 
กองทรสัตไ์มม่นีโยบายการออกเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็กาํไรหรอืการคา้ 

 
21.2    ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ยในตลาด อนัจะมผีลกระทบต่อรายได้
ดอกเบีย้ในปีปัจจุบนั และในอนาคตสาํหรบัเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนของกองทรสัต ์

 
21.3    ความเสีย่งจากสนิเชือ่ 

 
ความเสีย่งทางดา้นสนิเชื่อ คอื ความเสีย่งทีลู่กคา้หรอืคู่สญัญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กองทรสัต์ตามเงื่อนไข         
ทีต่กลงไวเ้มื่อครบกําหนด กองทรสัต์ไม่มกีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจาก
กองทรสัต์มีลูกค้าจํานวนมากและอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกัน นอกจากนี้ กองทรสัต์มีการกําหนดให้มีการ         
เรยีกเกบ็เงนิมดัจาํค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกคา้ของกองทรสัต ์เพื่อเป็นประกนัในกรณีทีก่องทรสัต์ไม่สามารถเกบ็
คา่เชา่ได ้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ชือ่วา่ กองทรสัตไ์มม่คีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 

 
22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการ
ได้มมีตอินุมตัใิห้จ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรบัผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 ในอตัรา 0.20 บาท ต่อหน่วยทรสัต ์โดยกาํหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนวนัที ่25 มนีาคม 2563 

 
23. การอนุมตังิบการเงนิ 

 
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้ร ับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู้จ ัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่                 
27 กุมภาพนัธ ์2563 
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