
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลของ                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ  ผูถ้ือหน่วยลงทุนของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์  
                 เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
  
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 31 มนีาคม 
2563 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สุทธิ และงบกระแสเงนิสดส าหรบังวด
สามเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรยีกว่า “ข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาล”) ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์          
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (กองทรสัต์) ซึ่งผู้บรหิารของกองทรสัต์เป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเหล่านี้ตามแนวปฏิบตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ 
ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการรายงานให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทาง
การเงนิระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง
กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิีการสอบทานอื่น                 
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่อาจ
แสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 
 
ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิาง
บญัชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

 
 
นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรตัน์ชชัวาลย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6549 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2563 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบแสดงฐานะทางการเงิน

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
ยงัไม่ได ้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว ตรวจสอบแล้ว
สินทรพัย ์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม
    (ราคาทุน : 3,126,983,209 บาท 7, 19 3,186,044,837     3,115,982,674   

31 ธนัวาคม 2562 : 3,057,793,306 บาท)
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม
    (ราคาทุน : 4,985,667 บาท 8, 19 5,002,925           92,490,147       

31 ธนัวาคม 2562 : 92,000,000 ลา้นบาท)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9 107,759,068        62,618,709       
ลูกหน้ี
    จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 10 34,146,077         15,599,101       
    จากดอกเบีย้ 33,547               3,791              
    จากกรมสรรพากร 2,695,022           2,979,097         
รายไดท้ีย่งัไมถ่งึกําหนดชําระ 277,271             142,165           
คา่ใชจ้่ายรอตดับญัชี 11 37,277,779         39,450,405       
สนิทรพัยอ์ื่น 3,618,099           3,816,686         

รวมสินทรพัย ์ 3,376,854,625     3,333,082,775   

หน้ีสิน
เจา้หน้ี
    จากดอกเบีย้ 454,183             160,193             
    อื่น 18,990,986         23,071,426       
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 13,777,649         15,594,033       
เงนิมดัจําและเงนิประกนัจากคา่เช่า 75,064,324         94,934,005       
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 12 69,042,869         -                    
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 203,280,734        202,993,092      

รวมหน้ีสิน 380,610,745        336,752,749        

สินทรพัยส์ทุธิ 2,996,243,880     2,996,330,026   

สินทรพัยส์ทุธิ :
ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์
     หน่วยทรสัต ์288,000,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 10 บาท 14 2,880,000,000     2,880,000,000   
กําไรสะสม 15 116,243,880        116,330,026      
สินทรพัยส์ทุธิ 2,996,243,880     2,996,330,026   

สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย (บาท) 10.4036 10.4039           
จํานวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ําหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 288,000,000        288,000,000        

___________________________ กรรมการ
(                                        )

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 1

บาท



ทรสัต ์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563

(ตรวจสอบแล้ว)
ร้อยละของ ร้อยละของ

พืน้ที่ ที่ต ัง้ อาคารเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(ไร่-งาน-ตร.วา) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
สิทธิการเช่าอาคาร และสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ 72 คอรท์ยารด์

ซอยสุขมุวทิ 55 (ซอยทองหล่อ)  ถนนสุขมุวทิ 72 458,532,338     450,000,000      14.10             458,532,338    450,000,000     14.03             
แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร และสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่
10-2-19.3 ถนนพระราม 2 ตาํบลนาดี 99/120-124 915,105,164     920,000,000      28.83             915,105,164    920,000,000     28.67             
3-1-55.8 อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร
0-0-84.9

สิทธิ เช่าช่วงที่ดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาคารและสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ ยดูี ทาวน์
23-1-69.9 ถนนโพศร ีตาํบลหมากแขง้ 99/9 1,527,363,033   1,590,062,163    49.83             1,458,173,130 1,520,000,000   47.37             
0-3-81.7 อาํเภอเมอืงอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี

กรรมสิทธิในห้องชุดวตัถปุระสงคเ์พื่อการพาณิชย์
อาคาร โนเบลิ โซโล ซอยสุขมุวทิ 55 1 225,982,674     225,982,674      7.08              225,982,674    225,982,674     7.04              
(ซอยทองหล่อ) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 3,126,983,209   3,186,044,837    99.84               3,057,793,306 3,115,982,674   97.11               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 2

907608086

988/1, 988/2, 988/3
988/4, 988/5, 988/6

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักล ุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/
โฉนด หรือสญัญาเลขที่

901608085
907490226

-

31 ธนัวาคม 2562

117042
117043

31 มีนาคม 2563
(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

120935

-



ทรสัต ์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563

(ตรวจสอบแล้ว)
ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบีย้ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์
หน่วยลงทุน
     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 - - 4,985,667        5,002,925          0.16              23,000,000     23,013,833       0.72              
รวมหน่วยลงทุน 4,985,667        5,002,925          0.16              92,000,000     92,490,147       2.89              

รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์ 4,985,667          5,002,925           0.16                 92,000,000      92,490,147        2.89                 
รวมเงินลงทุน 3,131,968,876   3,191,047,762    100.00             3,149,793,306 3,208,472,821   100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 3

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร

31 มีนาคม 2563
(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักล ุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
31 ธนัวาคม 2562



(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหต ุ บาท
รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 6 97,924,365           
ดอกเบีย้รบั 29,756                 
รายไดอ้ื่น 2,000                  

รวมรายได้จากการลงทุน 97,956,121          
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ 6, 18.1 4,423,435            
ค่าธรรมเนียมทรสัตี 6, 18.2 1,872,919             
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 18.3 262,312               
ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ 6, 18.4 3,306,681             
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ 6, 18.5 23,175,727           
ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 328,371               
ค่าใชจ้่ายรอตดับญัชตีดัจาํหน่าย 11 2,172,626             
ค่าใชจ้่ายอื่น 591,449               
ตน้ทุนทางการเงนิ 3,410,758             

รวมค่าใช้จ่าย 39,544,278          

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 58,411,843          

รายการขาดทุนจากเงินลงทุนสุทธิ
ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (425,100)             
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (472,889)             

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (897,989)             

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงาน 57,513,854           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 4



(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ ุทธิ
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหต ุ บาท

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 58,411,843         
ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (425,100)             
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (472,889)             

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงาน 57,513,854         
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 15, 16 (57,600,000)        
การลดลงของสินทรพัยส์ ุทธิระหว่างงวด (86,146)              
สินทรพัยส์ ุทธิต ้นงวด 2,996,330,026     
สินทรพัยส์ ุทธิปลายงวด 2,996,243,880     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5                       



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบกระแสเงินสด
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563

บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงาน 57,513,854               
ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานให้เป็น
    เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (103,451,000)            
การขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 190,040,233             
ตน้ทุนทางการเงนิ 3,410,758                
การเพิม่ขึน้ในลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบรกิาร (18,546,976)              
การเพิม่ขึน้ในลูกหน้ีจากดอกเบีย้ (29,756)                   
การลดลงในลูกหน้ีกรมสรรพากร 284,075                   
การเพิม่ขึน้ในรายไดท้ีย่งัไมถ่งึกําหนดชําระ (135,106)                  
การลดลงในคา่ใชจ้า่ยรอตดับญัชี 2,172,626                
การลดลงในสนิทรพัยอ์ื่น 198,587                    
การลดลงในเจา้หน้ีอื่น (4,080,440)                
การลดลงในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (1,365,604)                
การลดลงในเงนิมดัจาํและเงนิประกนัจากคา่เช่า (19,869,681)              
เงนิสดจา่ยหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (1,470,074)               
ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 425,100                   
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 472,889                   

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 105,569,485             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (57,600,000)              
จา่ยดอกเบีย้ (2,829,126)               

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (60,429,126)              

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้นสทุธิในระหว่างงวด 45,140,359               
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด 62,618,709               
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 107,759,068             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 6                             
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ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 
1. ลกัษณะของการด าเนินธรุกิจ 
 

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชยีล โกรท (“กองทรสัต”์) 
เป็นกองทรสัตต์ามพระราชบญัญตัทิรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ทีก่่อตัง้ขึน้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตล์งวนัที ่
3 กรกฎาคม 2562 ระหว่างบรษิัท เอไอเอ็ม เรยีลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรสัต์ และบรษิัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ กองทรสัต์ไดจ้ดัตัง้โดยไม่มกี าหนดอายุ
ของกองทรสัต์ และเป็นกองทรสัต์ประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยทรสัต์จากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ กองทรสัต์มวีตัถุประสงค์ใน
การน าเงนิทีไ่ดจ้ากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์และเงนิทีไ่ดร้บัจากการกูย้มืสถาบนัการเงนิไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกั
ประเภทอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึสทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยส์นิอื่น
อนัเป็นส่วนควบหรอืเครือ่งอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 

 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 
ง) บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัโครงการ โนเบลิ โซโล 
 

2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 

กองทรสัตม์นีโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงันี้  
 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแล้ว
ของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์นัน้ ไดแ้ก่ ประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปี
บญัชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากม)ี ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตไ์ม่เกนิ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีเวน้แต่กรณีทีก่องทรสัตม์กีารเพิม่ทุน กองทรสัตอ์าจมกีารจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนเกินกว่า 4 ครัง้ ต่อรอบปีบญัชไีด้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์ ซึ่งถือหน่วยทรสัต์เดมิ (โดยจะเริม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชแีรกของกองทรสัต์ หากกองทรสัต์มกี าไรเพยีงพอทีจ่ะจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว) 
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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  
ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จดัการกองทรสัต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์จากก าไรสะสม
ดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

(4)  ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

 
ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์มมีูลค่าต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสมประโยชน์
ตอบแทนดงักล่าวเพือ่น าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป 

 

3. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และได้น าเสนอในสกุลเงินไทยบาท              
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2562) เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” และตามแนวปฏบิตัิ
ทางบัญชีส าหรบักองส าหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ กองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยไม่ไดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิ
ประจ าปีทีไ่ดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูใ้ชง้บการเงนิจงึควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบั
งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดัท าขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นควรให้สอดคล้องกับ            
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีประกาศใช้ใหม่และ              
มีการเปล่ียนแปลง 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของกองทรสัต์
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้ การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุง
ใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏิบตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
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4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่ม “เครือ่งมอืทางการเงนิ” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่16 

การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน 
    หน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่19 

การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 
มีข้อก าหนดใหม่เกี่ยวกับ การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงินและหนี้สิน        
ทาง  การเงนิ วธิกีารค านวณการดอ้ยคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิ และการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง แทนการใช้
มาตรฐานการบญัชี แนวปฏิบตัิทางการบญัชี และการตีความมาตรฐานการบญัชีที่เกี่ยวข้องกบัเครื่องมือ
ทางการเงนิเดมิ 

 
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมผีลกระทบต่องบการเงนิของกองทรสัต ์ดงันี้ 
 
1. การจดัประเภทรายการ 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิ  
กองทรสัต์ต้องจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่โดยจดัเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธิี
ราคาทุนตดัจ าหน่าย และวธิมีลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ตามลกัษณะโมเดลธุรกจิของกองทรสัต์
ในการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และตามลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์
ทางการเงนิ โดยจะยกเลกิการจดัประเภทหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ตราสารหนี้ทีถ่อืจนครบ
ก าหนด และเงนิลงทุนทัว่ไป ตามทีก่ าหนดโดยมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่105 รวมถงึยกเลกิหลกัเกณฑ์
และรูปแบบการแสดงรายการของงบการเงนิตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 เรื่อง “การ
บญัชสี าหรบักจิการที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน” ทัง้นี้ นโยบายการบญัชใีนปัจจุบนัที่เกี่ยวกบั
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน และรูปแบบการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูของ
งบการเงนิของธุรกิจประเภททรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์อ้างอิงหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่
ก าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106  
 
ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทรสัต ์ทีเ่กดิก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 ซึง่เคยบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายรอ
ตัดจ่ายและทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี โดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 
กองทรสัต์เลอืกทีจ่ะทยอยรบัรูค้่าใชจ้่ายรอตดัจ่ายต่อไปตามระยะเวลาทีค่งเหลอื เพื่อความสม ่าเสมอใน
การน าเสนองบการเงนิของกองทรสัต์ อย่างไรกต็าม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ทรสัต์มคี่าใชจ้่ายรอตดั
จ่ายเป็นจ านวนเงนิ 37 ล้านบาท หากต้องรบัรู้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวทัง้จ านวน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิเป็น
จ านวนเงนิ 2,959 ลา้นบาท หรอื 10.27 บาทต่อหน่วย 
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2. การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
กองทรสัตต์อ้งประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา โดยพจิารณา
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายขุองเครือ่งมอืทางการเงนิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหม้ขีอ้
บ่งชีห้รอืเกดิเหตุการณ์ดา้นเครดติขึน้ก่อน และก าหนดใหใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิว่าการเปลีย่นแปลง
ของปัจจยัทางเศรษฐกจินัน้มผีลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขึน้อย่างไร และใชค้วาม
น่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักเป็นเกณฑ ์อย่างไรกต็าม การประเมนิรูปแบบใหม่นี้ถอืปฏบิตัเิฉพาะกบัสนิทรพัย์
ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตดัจ าหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เท่านัน้ 

 
4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง “สญัญาเชา่” 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการรบัรูส้ญัญาเชา่ แทนมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่17 เรื่อง “สญัญาเช่า” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าอกีหลายฉบบั มาตรฐาน
ฉบบัใหม่ไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัรูส้ทิธกิารใชส้นิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญา
เช่าทุกสญัญาในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเวน้สญัญาเช่าระยะสัน้ซึ่งมรีะยะเวลาของสญัญาไม่เกนิ 12 เดอืน 
หรอืสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต ่า และใหแ้นวปฏบิตัทิางบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรือ่ง  
  
ทัง้นี้ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 
กองทรสัต์รบัรู้สทิธกิารใช้สนิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบั
สญัญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดย กองทรสัต์รบัรู้ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเช่า แทนการรบัรู้
คา่ใชจ้่ายจากสญัญาเชา่ 

 
กองทรสัตจ์ะใชว้ธิผีอ่นปรนโดยจะรบัรูส้ทิธใินการใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัทีน่ ามาปฏบิตัใิช้
ครัง้แรก ซึง่วธินีี้จะไมม่ผีลกระทบต่อยอดยกมาของก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และไมม่กีารปรบัปรุง
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบใหม่  

 
การวดัมลูคา่หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 

 
 

  บาท 
   
ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ด าเนินงานทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562   116,251,203 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี  (45,738,260) 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่เพิม่ขึน้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิ

 
70,512,943 

หนี้สนิสญัญาเชา่การเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562                 - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  70,512,943 
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4.3 ผลกระทบต่อขอ้มลูทางการเงนิ 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิ มผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิของ
กองทรสัต ์ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้ 

 

 บาท 
  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบาย
การบญัชเีดมิ 

ตามมาตรฐาน           
การรายงาน          

ทางการเงนิฉบบัที ่16 ปรบัปรุงใหม ่
    
งบแสดงฐานะการเงิน    
สนิทรพัย ์    
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 3,115,982,674 70,062,163 3,186,044,837 
    
หนี้สนิหมนุเวยีน    
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 15,594,033 (450,780) 15,143,253 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่          - 70,512,943 70,512,943 

 
5. การประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัการรบัรู้ 
และการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพนิิจ                
การประมาณการ และขอ้สมมติฐานที่จดัท าโดยฝ่ายบรหิาร การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน 
รวมถงึแหล่งขอ้มูลส าคญัทีน่ ามาใชใ้นการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ถอืตามเกณฑเ์ช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท า
งบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

6. รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักองทรสัต์ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีล่งทุนในส่วนไดเ้สยีของกองทรสัต์ตัง้แต่
รอ้ยละ 10 ของส่วนไดเ้สยีทัง้หมดทีม่สีทิธอิอกเสยีง บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมกองทรสัต ์หรอืถูกกองทรสัต์
ควบคุมไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทรสัต์ 

 
นอกจากนี้ บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึง  ผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัตี และบุคคลหรอืกิจการที่
เกีย่วขอ้งกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทรสัต ีและบุคคลหรอืกจิการทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่ท า
ใหม้อีทิธพิลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อกองทรสัต ์ผูบ้รหิารส าคญั และกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีม่อี านาจในการ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทรสัต ์
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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 
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ โนเบลิ โซโล 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ทรสัต ี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทัใหญ่ของทรสัต ี

 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย 
 
 นโยบายการก าหนดราคา  บาท 
    
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร อตัราตามสญัญา  59,384,557 
รายไดด้อกเบีย้ อตัราตลาด  18,309 
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์   ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18  4,423,435 
คา่ธรรมเนียมพืน้ฐาน ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18  1,782,053 
คา่ธรรมเนียมทรสัต ี ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18  1,872,919 
คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการ 
    ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
 

9,228,637 

คา่ธรรมเนียมพเิศษ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18  1,524,628 
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18  13,604,292 

 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์ มยีอดคงเหลอืที่มสีาระส าคญักบับุคคลหรอืบรษิัท             
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ 

 

 บาท 

 
31 มนีาคม            

2563 
 31 ธนัวาคม                

2562 

    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 85,634,900  40,126,301 
ลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 17,837,860  3,828,914 
ลูกหนี้จากดอกเบีย้ 20,329  2,020 

เจา้หนี้อื่น 12,302,732  17,211,731 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 13,477,649  13,739,032 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนัจากคา่เชา่ 22,629,873  40,510,168 
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7. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 

ยอดคงเหลอืของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562  มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 บาท 

 31 มนีาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน มลูคา่ยตุธิรรม ราคาทุน มลูคา่ยตุธิรรม 
     

โครงการ ยดู ีทาวน์ 1,527,363,033 1,590,062,163 1,458,173,130 1,520,000,000 
โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 458,532,338 450,000,000 458,532,338 450,000,000 
โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ 915,105,164 920,000,000 915,105,164 920,000,000 
โครงการ โนเบลิ โซโล 225,982,674 225,982,674 225,982,674 225,982,674 
รวม 3,126,983,209 3,186,044,837 3,057,793,306 3,115,982,674 

 
ในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์มดีงันี้ 

 
 บาท 
  
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – ตามรายงานเดมิ 3,115,982,674 
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 70,062,163 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – ตามรายงานใหม ่ 3,186,044,837 

 
7.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 กองทรสัต์มีสญัญาเช่า และ/หรือสญัญาเช่าช่วงเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์             
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 
 
 
 
 
 
 



 14 

ข. โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 
 
ตัง้อยูบ่นถนนสุขมุวทิ 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
เนื้อที่ดินประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 53 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยทัง้หมดประมาณ 5,019 ตารางเมตร                 
โดยกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 72 คอรท์ยาร์ด 
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 
 

ง. โครงการ โนเบลิ โซโล 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 กองทรสัต์มกีรรมสทิธิห์อ้งชุดเพื่อการพาณิชยโ์ครงการ โนเบลิ โซโล ซึง่ตัง้อยู่
ทีแ่ขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร พืน้ทีร่วมประมาณ 1,424 ตารางเมตร 

 
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ที่จ านวน 3,186 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 106 ต่อมูลค่าสินทรพัย์สุทธิ         
ถวัเฉลีย่ระหว่างงวดในงบการเงนิ ทัง้นี้ การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัตจ์ านวน 2,880 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืจ านวน 210 ลา้นบาท 
 
กองทรสัต์ได้จดจ านองกรรมสทิธิใ์นที่ดินและ/หรอืสิง่ปลูกสร้าง และการโอนสทิธิรบัเงนิภายใต้สญัญาเช่า    
แบบมเีงื่อนไขของผูเ้ช่าพื้นที่ที่มรีะยะเวลาของสญัญาเช่ามากกว่า 3 ปี (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และ
โครงการพอร์โต้ชิโน่) เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื่อที่ได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ตามที่กล่าวไว้ใน          
หมายเหตุ 12 

 
8. เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์
 

 บาท 
 31 มนีาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 

 
 
 

ราคาทุน 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูคา่เงนิลงทุน 

  
 
 

มลูคา่ยุตธิรรม 

  
 
 

ราคาทุน 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูคา่เงนิลงทุน 

  
 
 

มลูคา่ยุตธิรรม 
            
กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั        -         -         -  13,000,000   81,550    13,081,550  
กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิม่พนู        -         -         -  12,000,000   84,262    12,084,262  
กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบลูย์        -         -         -  44,000,000   310,502    44,310,502  
กองทุนเปิดกรุงศรตีราสารเพิม่ทรพัย ์ 4,985,667  17,258  5,002,925  23,000,000   13,833    23,013,833  
รวม 4,985,667  17,258  5,002,925  92,000,000  490,147   92,490,147 
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9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์เีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดดงันี้ 
 

 31 มนีาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 บาท 
อตัราดอกเบีย้
ต่อปี (รอ้ยละ) บาท 

อตัราดอกเบีย้
ต่อปี (รอ้ยละ) 

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์     
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 85,634,900 0.075 - 0.125 40,126,301 0.375 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 22,124,168 0.10 - 0.50 22,492,408 0.22 - 0.50 

รวม 107,759,068  62,618,709  

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์เีงนิฝากธนาคารจ านวน 10 ลา้นบาท มขีอ้จ ากดัการใช้
เนื่องจากเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 
 

10. ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ - สทุธิ 
 

ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร แยกตามอายหุนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 

 บาท 

 
31 มนีาคม             

2563 
 31 ธนัวาคม                   

2562   
อายหุนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 11,449,043  9,751,173 
คา้งช าระ    
  ไมเ่กนิ 3 เดอืน 20,742,647  5,590,864 
  ไมเ่กนิ 6 เดอืน 1,785,139  257,064 
   เกนิ 6 เดอืน 169,248                 - 
รวม 34,146,077  15,599,101 

 
11. ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 

 

 บาท 

 
31 มนีาคม                

2563 
 31 ธนัวาคม         

2562   
    
คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชตีน้งวด 39,450,405                 - 
บวก เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด               -  43,619,647 
หกั ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (2,172,626)  (4,169,242) 
คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชปีลายงวด 37,277,779  39,450,405 
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12. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

ในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 รายการเคลื่อนไหวของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ มดีงันี้ 
 

 บาท 
  
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – ตามรายงานเดมิ           - 
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 70,512,943 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – ตามรายงานใหม ่ 70,512,943 
หกั จ่ายช าระระหวา่งงวด (1,470,074) 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ 31 มนีาคม 2563 69,042,869 

 
13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 บาท 
 31 มนีาคม            

2563 
 31 ธนัวาคม       

2562   
    
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 12,000,000  8,000,000 
ครบก าหนดเกนิกวา่ 1 ปี 198,000,000  202,000,000 
รวม 210,000,000  210,000,000 
หกั คา่ธรรมเนียมสญัญาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (6,719,266)  (7,006,908) 
รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 203,280,734  202,993,092 

 
เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 กองทรสัตไ์ดกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่งจ านวน 210 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้นการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์โดยมเีงือ่นไขการช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดภายในระยะเวลา 9 ปี ทัง้นี้ ดอกเบีย้จะช าระคนืทุก
เดอืน โดยมอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MLR ลบอตัราคงที่ต่อปี และเริม่จ่ายครัง้แรกภายในไตรมาส 3 ปี 2563 เงนิกู้ยมื
ดงักล่าวมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั ดงันี้  
 

1) ค ้าประกันโดยการจดจ านองกรรมสิทธิห์้องชุดเพื่อการพาณิชย์โครงการโนเบิล โซโล ตามที่กล่าวไว้ใน             
หมายเหตุ 7 

2) การโอนสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคาร และการโอนสทิธริบัเงนิภายใตส้ญัญาเช่าแบบมเีงือ่นไขของ
ผูเ้ชา่พืน้ทีท่ีม่รีะยะเวลาของสญัญาเชา่มากกวา่ 3 ปี (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และ โครงการพอรโ์ตช้โิน่) 

3) การโอนสทิธติามสญัญาประกนัภยัแบบมเีงือ่นไข และสลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยั
รว่ม (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และ โครงการพอรโ์ตช้โิน่) 
 

ภายใต้สญัญาเงนิกู้ กองทรสัต์ ต้องปฎิบตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการตามที่ระบุในสญัญา เช่น การด ารง
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์(Debt to Total Assets Ratio) และอตัราส่วนหนี้สนิ
ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อก าไรจากการด าเนินงาน ก่อนดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิ ภาษ ีค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจ าหน่าย 
ปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นทีม่ใิชเ่งนิสด (Debt to EBITDA Ratio) ใหเ้ป็นไปตามอตัราทีก่ าหนดในสญัญา เป็นตน้ 
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14. ส่วนของผู้ถือหน่วยทรสัต์ 
 
เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้จดัตัง้กองทรสัต์มทีุนจดทะเบยีน 2,880 ล้านบาท ประกอบด้วย
หน่วยทรสัต์จ านวน 288 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ทัง้นี้กองทรสัต์ได้เรยีกและได้รบัช าระเงนิทุน
ดงักล่าวทัง้จ านวน 

 

15. ก าไรสะสม 
 

 บาท 
 

ส าหรบังวด          
สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่

31 มนีาคม 2563 

ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชตีัง้แต่วนัที ่           

3 กรกฎาคม 2562           
(วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

   
ก าไรสะสมตน้งวด 116,330,026                   - 
บวก การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 58,411,843 111,729,920 
      ก าไร (ขาดทุน) ทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ (425,100) 164,030 
      ก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ (472,889) 490,147 
       ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์                 - 58,781,129 
หกั การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์  (57,600,000)              (54,835,200) 
ก าไรสะสมปลายงวด 116,243,880 116,330,026 

 
16. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ 

 
ประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

   (หน่วย: บาท) 
วนัทีอ่นุมตั ิ ผลการด าเนินงานส าหรบังวด อตัราหน่วยละ  รวม 

    
27 กุมภาพนัธ ์2563 ก าไรสะสมตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่ 

    31 ธนัวาคม 2562 
 

0.200 
 

57,600,000 
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17. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
 

 
 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีาคม 2563 

   
อตัราส่วนของการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานต่อมลูคา่สนิทรพัย ์
     สุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 

 
1.92 

   
อตัราส่วนการเงนิทีส่ าคญัและขอ้มลูประกอบเพิม่เตมิทีส่ าคญั   
มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธปิลายงวด (บาท)  2,996,243,880 
อตัราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ)  1.32 
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ 
     ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 

 
3.27 

อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุนระหวา่งงวด 
     ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 

 
2.35 

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (บาท)  2,996,981,668 
 

18. ค่าใช้จ่าย 
 

18.1 คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 

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

ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  
 

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

 
18.2 คา่ธรรมเนียมทรสัต ี

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

 
18.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 

 
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์คดิเป็นรายเดอืนตามทีจ่่ายจรงิ 
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18.4 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 

 
18.5  คา่ใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ 

 
กองทรสัต์มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าประกนัภยั 
และภาษโีรงเรอืน เป็นตน้ 

 
19. การวดัมลูค่ายติุธรรม 
 

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์      
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์             -  3,186,044,837  3,186,044,837 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 5,002,925             -  5,002,925 

รวม 5,002,925  3,186,044,837  3,191,047,762 
 
20. ภาระผกูพนั  

 
20.1  กองทรสัตม์ภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
 
20.2  ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 กองทรสัต์มภีาระผูกพนัภายใต้สญัญาบรกิารและบรหิารอสงัหารมิทรพัย์สามแห่ง 

เป็นจ านวนเงิน 35 ล้านบาท ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ส าหรับปีถัดไป อัตราค่าบริการดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น          
รอ้ยละ 1.5 ต่อปีในปีถดัไป 
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21. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการการประชุมคณะกรรมการบริษัทของผู้จ ัดการกองทรัสต์ ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
คณะกรรมการไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่
31 มนีาคม 2563 ในอตัรา 0.2000 บาท ต่อหน่วยทรสัต ์โดยก าหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนวนัที ่10 มถิุนายน 2563 

 
22. การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล 

 
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้ร ับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่                           
13 พฤษภาคม 2563 
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