
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ                                            

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์  
                 เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
  
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธ ิและงบกระแสเงนิสดส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรยีกว่า “ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล”) ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล โกรท (“กองทรสัต์”) ซึ่งผูบ้รหิาร
ของกองทรสัต์เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเหล่านี้ตามแนวปฏบิตัิ
ทางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบใน
การรายงานใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง
กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธิกีารสอบทานอื่น                 
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่ีนัยส าคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่อาจ
แสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 
 
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามแนวปฏิบตัิ     
ทางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

 
 
นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรตัน์ชชัวาลย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6549 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน 2563 



ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม

    (ราคาทุน : 3,126,983,209 บาท 7, 20 3,186,062,163     3,115,982,674     

31 ธนัวาคม 2562 : 3,057,793,306 บาท)

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม

    (ราคาทุน : 68,453,000 บาท 8, 20 68,593,782         92,490,147         

31 ธนัวาคม 2562 : 92,000,000 บาท)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9 43,134,021         62,618,709         

ลูกหนี

    จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 10 135,006,306       15,599,101         

    จากดอกเบยี 12,297               3,791                

    จากกรมสรรพากร 2,497,668           2,979,097           

รายไดท้ยีงัไมถ่งึกําหนดชําระ 735,311             142,165             

คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัชี 11 32,908,652         39,450,405         

สนิทรพัยอ์นื 3,992,922           3,816,686           

รวมสินทรพัย์ 3,472,943,122     3,333,082,775     

หนีสิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12 40,000,000         -                   

เจา้หนี

    จากดอกเบยี 1,986,624           160,193             

    อนื 37,669,655         23,071,426         

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 20,006,825         15,594,033         

เงนิมดัจําและเงนิประกนัจากคา่เช่า 74,121,724         94,934,005         

หนีสนิตามสญัญาเช่า 13 67,087,997         -                   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 203,834,171       202,993,092       

รวมหนีสิน 444,706,996       336,752,749       

สินทรพัยส์ทุธิ 3,028,236,126     2,996,330,026     

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์

     หน่วยทรสัต ์288,000,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 10 บาท 15 2,880,000,000     2,880,000,000     

กําไรสะสม 16 148,236,126       116,330,026       
สินทรพัยส์ทุธิ 3,028,236,126     2,996,330,026     

สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย (บาท) 10.5147             10.4039             

จํานวนหน่วยทรสัตท์จีําหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิงวด (หน่วย) 288,000,000       288,000,000       

___________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 1

บาท



ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563

(ตรวจสอบแล้ว)

ร้อยละของ ร้อยละของ

พนืที ทีตงั อาคารเลขที ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

สิทธิการเช่าอาคาร และสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ 72 คอรท์ยารด์

ซอยสุขมุวทิ 55 (ซอยทองหล่อ)  ถนนสุขมุวทิ 72 458,532,338     450,000,000       13.82           458,532,338       450,000,000      14.03             

แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าทีดิน อาคาร และสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่

10-2-19.3 ถนนพระราม 2 ตําบลนาดี 99/120-124 915,105,164     920,000,000       28.27           915,105,164       920,000,000      28.67             

3-1-55.8 อาํเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร

0-0-84.9

สิทธิเช่าช่วงทีดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาคารและสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ ยูดี ทาวน์

23-1-69.9 ถนนโพศร ีตําบลหมากแขง้ 99/9 1,527,363,033   1,590,062,163    48.86           1,458,173,130    1,520,000,000   47.37             

0-3-81.7 อาํเภอเมอืงอุดรธาน ี จงัหวดัอุดรธานี

กรรมสิทธิในห้องชุดวตัถปุระสงคเ์พอืการพาณิชย์

อาคาร โนเบลิ โซโล ซอยสุขมุวทิ 55 1 225,982,674     226,000,000       6.94             225,982,674       225,982,674      7.04               

(ซอยทองหล่อ) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนอื  

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ 3,126,983,209   3,186,062,163     97.89             3,057,793,306     3,115,982,674    97.11               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนิระหว่างกาลนี 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/

โฉนด หรือสญัญาเลขที

901608085

907490226

-

31 ธนัวาคม 2562

117042

117043

30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

120935

-

907608086

988/1, 988/2, 988/3

988/4, 988/5, 988/6



ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563

(ตรวจสอบแล้ว)

ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบยี ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในหลกัทรพัย์

หน่วยลงทุน

     กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั - - -                 -                   -              13,000,000        13,081,550       0.41               

     กองทุนเปิดทหารไทยธนเพมิพนู - - -                 -                   -              12,000,000        12,084,262       0.38               

     กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบลูย์ - - -                 -                   -              44,000,000        44,310,502       1.38               

     กองทุนเปิดกรุงศรตีราสารเพมิทรพัย์ - - -                 -                   -              23,000,000        23,013,833       0.72               

     กองทุนเปิดเค บรหิารเงนิ - - 68,453,000       68,593,782        2.11             -                   -                  -                

รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัย์ 68,453,000        68,593,782          2.11               92,000,000          92,490,147        2.89                 

รวมเงินลงทุน 3,195,436,209   3,254,655,945     100.00           3,149,793,306     3,208,472,821    100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนิระหว่างกาลนี 3

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร

30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

31 ธนัวาคม 2562



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัรอบระยะเวลา

สาํหรบังวดสามเดือน ตงัแต่วนัที 3 กรกฎาคม 2562

สินสุดวนัที  (วนัจดัตงักองฯ) จนถึง

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563 วนัที 30 กนัยายน 2562

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 6 97,984,830               89,884,339                     

ดอกเบยีรบั 11,528                     313,134                         

รายไดอ้นื 540,168                   -                                

รวมรายได้จากการลงทุน 98,536,526               90,197,473                     

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 6, 19.1 4,562,864                 4,146,029                       

คา่ธรรมเนียมทรสัตี 6, 19.2 1,920,746                 1,792,291                       

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 19.3 221,805                   285,838                         

คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 6, 19.4 3,288,497                 2,989,528                       

คา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการ 6, 19.5 23,520,795               25,327,680                     

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 313,771                   425,236                         

คา่ใช้จา่ยรอตดับญัชตีดัจาํหน่าย 2,196,501                 2,023,693                       

คา่ใช้จา่ยอนื 251,562                   939,182                         

ตน้ทุนทางการเงนิ 3,127,941                 -                                

รวมค่าใช้จ่าย 39,404,482               37,929,477                     

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 59,132,044               52,267,996                     

รายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทุน

กําไรจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

    ในหลกัทรพัย์ 55,066                     129,462                         

กําไรจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

    ในอสงัหารมิทรพัย์ 17,326                     -                                

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 72,392                     129,462                         

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 59,204,436               52,397,458                     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 4

บาท



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัรอบระยะเวลา

สาํหรบังวดเก้าเดือน ตงัแต่วนัที 3 กรกฎาคม 2562

สินสดุวนัที  (วนัจดัตงักองฯ) จนถึง

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563 วนัที 30 กนัยายน 2562

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 6 292,102,991             89,884,339                     

ดอกเบยีรบั 67,101                     313,134                         

รายไดอ้นื 542,168                   -                               

รวมรายได้จากการลงทุน 292,712,260             90,197,473                     

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 6, 19.1 13,445,482               4,146,029                      

ค่าธรรมเนียมทรสัตี 6, 19.2 5,677,308                 1,792,291                      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 19.3 703,512                   285,838                         

ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 6, 19.4 9,904,674                 2,989,528                      

ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 6, 19.5 67,453,920               25,327,680                     

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 955,912                   425,236                         

ค่าใชจ้า่ยรอตดับญัชตีดัจาํหน่าย 11 6,541,753                 2,023,693                      

ค่าใชจ้า่ยอนื 1,474,940                 939,182                         

ตน้ทุนทางการเงนิ 9,916,376                 -                               

รวมค่าใช้จ่าย 116,073,877             37,929,477                     

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 176,638,383             52,267,996                     

รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน

ขาดทุนจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (400,244)                  -                               

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลยีนแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของ

    เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (349,365)                  129,462                         

กาํไรจากการเปลยีนแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุน

    ในอสงัหารมิทรพัย์ 17,326                     -                               

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน (732,283)                  129,462                         

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 175,906,100             52,397,458                     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 5

บาท



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบัรอบระยะเวลา

สาํหรบังวดเก้าเดือน ตงัแต่วนัที 3 กรกฎาคม 2562

สินสดุวนัที  (วนัจดัตงักองฯ) จนถึง

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563 วนัที 30 กนัยายน 2562

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 176,638,383         52,267,996                       

ขาดทุนจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (400,244)              -                                  

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม

    ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (349,365)              129,462                           

กาํไรจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

    ในอสงัหารมิทรพัย์ 17,326                 -                                  

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 175,906,100         52,397,458                       

เงนิสดทไีดร้บัจากการออกหน่วยทรสัต์ 15 -                      2,880,000,000                   

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 17 (144,000,000)        -                                  

การเพิมขึนของสินทรพัยส์ทุธิระหว่างงวด 31,906,100           2,932,397,458                   

สินทรพัยส์ทุธิต้นงวด 2,996,330,026       -                                  

สินทรพัยส์ทุธิปลายงวด 3,028,236,126       2,932,397,458                   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 6                                    

บาท



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัรอบระยะเวลา

สาํหรบังวดเก้าเดือน ตงัแต่วนัที 3 กรกฎาคม 2562

สินสดุวนัที  (วนัจดัตงักองฯ) จนถึง

 30 กนัยายน 2563 วนัที 30 กนัยายน 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขนึในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 175,906,100            52,397,458                        

ปรบักระทบรายการเพิมขนึในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานให้เป็น

    เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซอืเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ -                        (2,831,810,632)                   

การซอืเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (171,904,000)           (90,000,000)                       

การขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 195,050,756            -                                   

ตน้ทุนทางการเงนิ 9,916,376               -                                   

การเพมิขนึในลกูหนีจากการใหเ้ช่าและบรกิาร (119,407,205)           (14,991,749)                       

การเพมิขนึในลกูหนีจากดอกเบยี (8,506)                    (313,134)                           

การลดลง (เพมิขนึ) ในลกูหนีกรมสรรพากร 481,429                 (3,385,390)                         

การเพมิขนึในรายไดท้ยีงัไมถ่งึกําหนดชําระ (593,146)                (210,600)                           

การลดลง (เพมิขนึ) ในคา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี 6,541,752               (39,990,954)                       

การเพมิขนึในสนิทรพัยอ์นื (176,236)                (2,268,587)                         

การเพมิขนึในเจา้หนีอนื 14,598,229             8,035,530                          

การเพมิขนึในเจา้หนีสทิธกิารเช่า -                        102,966,143                       

การเพมิขนึในคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,863,573               14,586,128                        

การเพมิขนึ (ลดลง) ในเงนิมดัจําและเงนิประกนัจากคา่เช่า (20,812,281)            91,484,699                        

เงนิสดจ่ายหนีสนิตามสญัญาเช่า (3,424,946)              -                                   

ขาดทุนจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 400,244                 -                                   

ขาดทุน (กําไร) จากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 349,365                 (129,462)                           

กําไรจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (17,326)                  -                                   

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 91,764,178             (2,713,630,550)                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากการออกหน่วยทรสัต์ -                        2,880,000,000                    

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (144,000,000)           -                                   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 40,000,000             -                                   

จ่ายดอกเบยี (7,248,866)              -                                   

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (111,248,866)           2,880,000,000                    

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิในระหว่างงวด (19,484,688)            166,369,450                       

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด 62,618,709             -                                   

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 43,134,021             166,369,450                       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 7                                     

บาท
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ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 
1. ลกัษณะของการด าเนินธรุกิจ 
 

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชยีล โกรท (“กองทรสัต์”) 
เป็นกองทรสัตต์ามพระราชบญัญตัทิรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ทีก่่อตัง้ขึน้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตล์งวนัที ่
3 กรกฎาคม 2562 ระหว่างบรษิัท เอไอเอ็ม เรยีลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรสัต์ และบรษิัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ กองทรสัต์ไดจ้ดัตัง้โดยไม่มกี าหนดอายุ
ของกองทรสัต์ และเป็นกองทรสัต์ประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยทรสัต์จากผู้ถอืหน่วยทรสัต์ กองทรสัต์มวีตัถุประสงค์ใน
การน าเงนิทีไ่ดจ้ากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์และเงนิทีไ่ดร้บัจากการกู้ยมืสถาบนัการเงนิไปลงทุนในทรพัยส์นิหลกั
ประเภทอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึสทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัย์สนิอื่น
อนัเป็นส่วนควบหรอืเครื่องอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ไดร้บัหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และใหเ้ริม่ซื้อขายไดต้ัง้แต่วนัที ่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 าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้
ของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์นัน้ ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปี
บญัชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตไ์ม่เกนิ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีเวน้แต่กรณีทีก่องทรสัตม์กีารเพิม่ทุน กองทรสัตอ์าจมกีารจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนเกินกว่า 4 ครัง้ ต่อรอบปีบญัชไีด้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์ ซึ่งถือหน่วยทรสัต์เดมิ (โดยจะเริม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรสัต์  หากกองทรัสต์มีก าไรเพียงพอที่จะจ่ายประโยชน์           
ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว) 
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ก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถงึ ก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
(1) การหกัก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์  รวมทัง้

การปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ 

(2) การหกัด้วยรายการเงนิส ารองเพื่อการช าระหนี้เงนิกู้ยมืหรอืภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงินของกองทรสัต์ตาม
วงเงนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนังสอืชีช้วนหรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีก่องทรสัต์มกี าไรสะสมทีอ่้างองิจากก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรสัต์ตามขอ้มลูขา้งตน้ 
ในรอบระยะเวลาบญัชใีด ผู้จดัการกองทรสัต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์จากก าไรสะสม
ดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

(4)  ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

 
ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์มมีูลค่าต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสมประโยชน์
ตอบแทนดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป 

 

3. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 

 
งบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 และไดน้ าเสนอในสกุลเงนิ
ไทยบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล”  และ        
ตามแนวปฏิบตัิทางบญัชสี าหรบักองส าหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยไม่ไดร้วมขอ้มลูทัง้หมดใน
งบการเงนิประจ าปีทีไ่ดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูใ้ชง้บการเงนิจงึควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลนี้
ควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีตัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัตัง้กองทรสัต์) ถงึ 31 ธนัวาคม 
2562 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดัท าขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบบันี้เป็นภาษาอื่นควรให้สอดคล้องกับ           
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีประกาศใช้ใหม่และ              
มีการเปล่ียนแปลง 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของกองทรสัต์
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีตัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 (วนัจดัตัง้กองทรสัต์) ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้ 
การปฏบิตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรบัปรุงใหม่ การตีความมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
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4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่ม “เครื่องมอืทางการเงนิ” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่16 

การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน 
    หน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่19 

การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 
มขีอ้ก าหนดใหม่เกี่ยวกบั การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทาง 
การเงิน วิธีการค านวณการด้อยค่าของเครื่องมอืทางการเงิน และการบญัชป้ีองกันความเสี่ยง แทนการใช้
มาตรฐานการบญัชี แนวปฏิบตัิทางการบญัชี และการตีความมาตรฐานการบญัชีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมอื
ทางการเงนิเดมิ 

 
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมผีลกระทบต่องบการเงนิของกองทรสัต ์ดงันี้ 
 
1. การจดัประเภทรายการ 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิ  
กองทรสัต์ต้องจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่โดยจดัเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิี
ราคาทุนตดัจ าหน่าย และวธิมีลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ตามลกัษณะโมเดลธุรกจิของกองทรสัต์
ในการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และตามลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์
ทางการเงนิ โดยจะยกเลกิการจดัประเภทหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ตราสารหนี้ทีถ่อืจนครบ
ก าหนด และเงนิลงทุนทัว่ไป ตามทีก่ าหนดโดยมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่105 รวมถงึยกเลกิหลกัเกณฑ์
และรูปแบบการแสดงรายการของงบการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 106 เรื่อง                
“การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”  ทัง้นี้ นโยบายการบัญชีในปัจจุบนัที่
เกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน และรูปแบบการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลของงบการเงนิของธุรกิจประเภททรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์อ้างอิงหลกัเกณฑ์และ
รปูแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106  
 
ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทรสัต ์ทีเ่กดิก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 ซึ่งเคยบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายรอ
ตัดจ่ายและทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี โดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 
กองทรสัต์เลอืกทีจ่ะทยอยรบัรูค้่าใชจ้่ายรอตดัจ่ายต่อไปตามระยะเวลาทีค่งเหลอื เพื่อความสม ่าเสมอใน
การน าเสนองบการเงนิของกองทรสัต ์อย่างไรกต็าม ณ วันที ่30 กนัยายน 2563 ทรสัต์มคี่าใชจ้่ายรอตดั
จ่ายเป็นจ านวนเงนิ 33 ลา้นบาท หากตอ้งรบัรูค้่าใชจ้่ายดงักล่าวทัง้จ านวน มลูค่าทรพัยส์นิสุทธจิะเท่ากบั
จ านวนเงนิ 2,995 ลา้นบาท หรอื 10.40 บาทต่อหน่วย 
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2. การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
กองทรสัตต์อ้งประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมอืทางการเงนิ โดยไม่จ าเป็นต้องรอใหม้ขีอ้บ่งชี้หรอืเกิดเหตุการณ์ดา้น
เครดติขึน้ก่อน และก าหนดใหใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิว่าการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกจินัน้มี
ผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และใช้ความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักเป็น
เกณฑ์ อย่างไรกต็าม การประเมนิรูปแบบใหม่นี้ถอืปฏบิตัเิฉพาะกบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย และมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเท่านัน้ 

 
4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “สญัญาเช่า” 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการรบัรูส้ญัญาเช่า แทนมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที่ 17 เรื่อง “สญัญาเช่า” รวมถึงการตคีวามมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าอีกหลายฉบบั มาตรฐาน
ฉบบัใหม่ไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัรู้สทิธกิารใชส้นิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญา
เช่าทุกสญัญาในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเว้นสญัญาเช่าระยะสัน้ซึ่งมรีะยะเวลาของสญัญาไม่เกนิ 12 เดอืน 
หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า และใหแ้นวปฏบิตัทิางบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรื่อง  
  
ทัง้นี้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 
กองทรสัต์รบัรู้สทิธกิารใช้สนิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบั
สญัญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดย กองทรสัต์รบัรู้ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเช่า แทนการรบัรู้
ค่าใชจ้่ายจากสญัญาเช่า 

 
กองทรสัตจ์ะใชว้ธิผี่อนปรนโดยจะรบัรูส้ทิธใินการใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีน่ ามาปฏบิตัใิช้
ครัง้แรก ซึง่วธินีี้จะไม่มผีลกระทบตอ่ยอดยกมาของก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และไม่มกีารปรบัปรงุ
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบใหม่  

 
การวดัมลูค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 

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

 
70,512,943 

หนี้สนิสญัญาเช่าการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562                - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  70,512,943 
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4.3 ผลกระทบต่อขอ้มลูทางการเงนิ 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิ มผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิของ
กองทรสัต ์ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้ 

 

 บาท 
  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบาย
การบญัชเีดมิ 

ตามมาตรฐาน           
การรายงาน          

ทางการเงนิฉบบัที ่16 ปรบัปรุงใหม ่
    
งบแสดงฐานะการเงิน    
สนิทรพัย ์    
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,115,982,674 70,062,163 3,186,044,837 
    
หนี้สนิหมุนเวยีน    
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 15,594,033 (450,780) 15,143,253 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า              - 70,512,943 70,512,943 

 
5. การประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และ
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ                
การประมาณการ และขอ้สมมติฐานที่จดัท าโดยฝ่ายบรหิาร การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน 
รวมถงึแหล่งขอ้มูลส าคญัทีน่ ามาใชใ้นการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ถอืตามเกณฑ์เช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท า
งบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

6. รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบักองทรสัต์ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีล่งทุนในส่วนไดเ้สยีของกองทรสัต์ตัง้แต่
รอ้ยละ 10 ของส่วนไดเ้สยีทัง้หมดทีม่สีทิธอิอกเสยีง บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมกองทรสัต ์หรอืถูกกองทรสัต์
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทรสัต์ 
 
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยงัหมายรวมถึง  ผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัตี และบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกนักับผู้จดัการกองทรสัต์ และทรสัตี และบุคคลหรือกิจการที่มสีิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม             
ซึ่งท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทรสัต์ ผูบ้รหิารส าคญั และกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีม่อี านาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทรสัต์ 
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ความสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 

บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ ์
  

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
บรษิทั ด-ีแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี้ 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) บรษิทัใหญข่องทรสัต ี
บรษิทั บาร ์โทโร่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทั เมม็เบอรช์ปิ จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 
ประกอบดว้ย 
 
   บาท 

 นโยบายการก าหนดราคา  

ส าหรบังวดสาม
เดอืนสิน้สุดวนัที ่ 

30 กนัยายน 2563 

 ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่         
3 กรกฎาคม 2562                         

(วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ 
ถงึวนัที ่

30 กนัยายน 2562 
      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร อตัราตามสญัญา  57,287,588  59,418,353 
รายไดด้อกเบีย้ อตัราตลาด  4,761  313,134 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  4,562,864  4,146,029 
ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน   ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  1,769,747  1,647,811 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  1,920,746           1,792,291    
ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการ 
    ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
 

9,330,889  8,847,433 

ค่าธรรมเนียมพเิศษ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  1,518,750  1,341,717 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  13,764,481  16,346,295 
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   บาท 

 นโยบายการก าหนดราคา  

ส าหรบังวดเกา้
เดอืนสิน้สุดวนัที ่ 

30 กนัยายน 2563  

ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่         
3 กรกฎาคม 2562                         

(วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ 
ถงึวนัที ่

30 กนัยายน 2562 
      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร อตัราตามสญัญา  171,294,193  59,418,353 
รายไดด้อกเบีย้ อตัราตลาด  34,785  313,134 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์   ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  13,445,482  4,146,029 
ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  5,322,287  1,647,811 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  5,677,308  1,792,291     
ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการ 
    ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
 

27,786,064  8,847,433 

ค่าธรรมเนียมพเิศษ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  4,582,387  1,341,717 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  38,589,438  16,346,295 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์ มยีอดคงเหลอืที่มสีาระส าคญักบับุคคลหรอืบรษิทั             
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ 

 

 บาท 

 
30 กนัยายน     

2563 
 31 ธนัวาคม                

2562 

    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 28,925,256  40,126,301 
ลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 109,790,142  3,828,914 
ลูกหนี้จากดอกเบีย้ 4,857  2,020 
เจา้หนี้อื่น 33,329,706  17,211,731 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 19,749,325  13,739,032 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนัจากค่าเช่า 22,629,873  40,510,168 
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7. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 

ยอดคงเหลอืของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 บาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน มลูค่ายุตธิรรม ราคาทุน มลูค่ายุตธิรรม 
     

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 225,982,674 226,000,000 225,982,674 225,982,674 
รวม 3,126,983,209 3,186,062,163 3,057,793,306 3,115,982,674 

 
ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์มดีงันี้ 

 
 บาท 
  
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – ตามรายงานเดมิ 3,115,982,674 
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 70,062,163 
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – ตามรายงานใหม ่ 3,186,044,837 
บวก ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิราคาในระหว่างงวด 17,326 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ณ 30 กนัยายน 2563 3,186,062,163 

 
7.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 

 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีสัญญาเช่า และ/หรือสัญญาเช่าช่วงเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรพัย์             
ซึง่ประกอบดว้ย 

 
ก. โครงการ ยดู ีทาวน์ 

 
ตัง้อยู่ทีต่ าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี เน้ือทีด่นิรวมประมาณ 45,313 ตารางเมตร 
พืน้ทีใ่ชส้อยรวมทัง้สิน้ประมาณ 48,765 ตารางเมตร โดยกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนใน (i) สทิธกิารเช่าช่วง
ที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคารและงานระบบของโครงการ ยูดี ทาวน์ ระยะเวลา  20 ปี 10 เดือน และ           
(ii) สทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิและเช่าช่วงอาคารและงานระบบของโครงการ ยูด ีทาวน์ ระยะเวลาประมาณ         
4 ปี โดยมเีน้ือทีด่นิรวมประมาณ 45,271 ตารางเมตร พืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 45,279 ตารางเมตร 
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ข. โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 
 
ตัง้อยู่บนถนนสุขมุวทิ 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
เนื้อที่ดินประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 53 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยทัง้หมดประมาณ 5,019 ตารางเมตร                 
โดยกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด 
รวมทัง้สิง่ติดตัง้ตรงึตราสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของที่ดนิและอาคารซึ่งได้ใชใ้นการ
ด าเนินโครงการ เป็นระยะเวลาประมาณ 13 ปี พืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 5,019 ตารางเมตร 

 
ค. โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ 

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

ง. โครงการ โนเบลิ โซโล 
 

กองทรสัต์มกีรรมสิทธิห์้องชุดเพื่อการพาณิชย์โครงการ โนเบิล โซโล  ซึ่งตัง้อยู่ที่แขวงคลองตนัเหนือ           
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร พืน้ทีร่วมประมาณ 1,424 ตารางเมตร 

 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จ านวน 3,186 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 106 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ         
ถวัเฉลีย่ระหว่างงวดในงบการเงนิ ทัง้นี้ การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวเป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัตจ์ านวน 2,880 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืจ านวน 210 ลา้นบาท 
 
กองทรสัต์ไดจ้ดจ านองกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและ/หรอืสิง่ปลูกสรา้ง และการโอนสทิธริบัเงนิภายใตส้ญัญาเช่าแบบ
มเีงือ่นไขของผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีม่รีะยะเวลาของสญัญาเช่ามากกว่า 3 ปี (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และโครงการ
พอรโ์ตช้โิน่) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 

8. เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์
 

 บาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 

 
 
 

ราคาทุน 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูค่าเงนิลงทุน 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 

  
 
 

ราคาทุน 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูค่าเงนิลงทุน 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 
            
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  
กองทุนเปิดเค บรหิารเงนิ 68,453,000  140,782  68,593,782            -             -            - 
รวม 68,453,000  140,782  68,593,782  92,000,000  490,147   92,490,147 
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9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์เีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดดงันี้ 
 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 บาท 
อตัราดอกเบีย้
ต่อปี (รอ้ยละ) บาท 

อตัราดอกเบีย้
ต่อปี (รอ้ยละ) 

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์     
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 28,925,256 0.05 40,126,301 0.375 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 14,208,765 0.05 - 0.10 22,492,408 0.22 - 0.50 

รวม 43,134,021  62,618,709  

 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์มีเงินฝากธนาคารจ านวน 10 ล้านบาท มีข้อจ ากดั           
การใชเ้น่ืองจากเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 

 

10. ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ  
 
ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร แยกตามอายุหนี้คงคา้งนับจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 
 บาท 

 
30 กนัยายน             

2563 
 31 ธนัวาคม                   

2562   
อายุหนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 11,104,962  9,751,173 
คา้งช าระ    
  ไม่เกนิ 3 เดอืน 66,889,413  5,590,864 
  3 – 6 เดอืน 55,826,294  257,064 
  เกนิ 6 เดอืน 1,185,637                 - 
รวม 135,006,306  15,599,101 

 
ในเดอืนมนีาคม 2563 องคก์รอนามยัโลกประกาศว่าการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (โควดิ-19) เป็นโรค
ระบาดซึ่งยงัคงแพร่กระจายไปทัว่โลก ผลทีต่ามมาของการแพร่กระจายโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
กองทรสัต ์หลงัจากวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 
กองทรสัต์ได้ท าข้อตกลงกับผู้เช่าบางรายเกี่ยวกับเงื่อนไขในการช าระ โดยแบ่งช าระค่าเช่าเป็นงวดตัง้แต่เดือน
เมษายน 2563 ถงึ มถิุนายน 2564 
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11. ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
 

 บาท 

 

ส าหรบังวดเกา้เดอืน
สิน้สุดวนัที ่            

30 กนัยายน 2563 

 ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชตีัง้แต่วนัที ่           

3 กรกฎาคม 2562           
(วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

    
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชตีน้งวด 39,450,405                      - 
บวก เพิม่ขึน้ในระหว่างงวด                     -  43,619,647 
หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด (6,541,753)  (4,169,242) 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชปีลายงวด 32,908,652  39,450,405 

 
12. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

 บาท 
 30 กนัยายน                

2563 
 31 ธนัวาคม         

2562 
    
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 40,000,000                 - 

 

ในระหว่างงวด กองทรสัต์ไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิใหก้บัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งจ านวน 40.00 ล้านบาท ซึ่งมกี าหนด
จ่ายช าระคนืภายในไตรมาส 4 ปี 2563 และมดีอกเบีย้อตัรารอ้ยละ MLR ลบอตัราคงทีต่่อปี 
 
 

กองทรสัตใ์ชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนัเดยีวกบัเงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวตามหมายเหต ุ14  
 

13. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 รายการเคลื่อนไหวของหนี้สนิตามสญัญาเช่า มดีงันี้ 

 
 บาท 
  
หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – ตามรายงานเดมิ                 - 
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 70,512,943 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – ตามรายงานใหม ่ 70,512,943 
หกั จ่ายช าระระหว่างงวด (3,424,946) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ 30 กนัยายน 2563 67,087,997 
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14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 บาท 
 30 กนัยายน            

2563 
 31 ธนัวาคม       

2562   
    
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 8,000,000  8,000,000 
ครบก าหนดเกนิกว่า 1 ปี 202,000,000  202,000,000 
รวม 210,000,000  210,000,000 
หกั ค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (6,165,829)  (7,006,908) 
รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 203,834,171  202,993,092 

 
เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 กองทรสัตไ์ดกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งจ านวน 210 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการ
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

ผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีม่รีะยะเวลาของสญัญาเช่ามากกว่า 3 ปี (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และ โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่) 
3) การโอนสทิธติามสญัญาประกนัภยัแบบมเีงือ่นไข และสลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยั

ร่วม (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และ โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่) 
 

ภายใต้สญัญาเงนิกู้ กองทรสัต์ ต้องปฎิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการตามที่ระบุในสญัญา เช่น การด ารง
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต ์(Debt to Total Assets Ratio) และอตัราส่วนหนี้สนิ
ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อก าไรจากการด าเนินงาน ก่อนดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิ ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจ าหน่าย 
ปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นทีม่ใิช่เงนิสด (Debt to EBITDA Ratio) ใหเ้ป็นไปตามอตัราทีก่ าหนดในสญัญา เป็นตน้ 
 
ในระหว่างงวด กองทรสัตไ์ดท้ าขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงนิเพิม่เตมิ โดยมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช าระคนืเงนิต้น 
เริม่จ่ายครัง้แรกภายในไตรมาส 2 ปี 2564  การช าระเงนิกูย้มืดงักล่าวจะเสรจ็สิน้ภายในไตรมาส 3 ปี 2572 โดยอตัรา
ดอกเบีย้อยู่ระหว่างรอ้ยละ MLR-0.50 – MLR-3.25 

 
15. ส่วนของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ 

 
เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผู้จดัการกองทรสัต์ได้จดัตัง้กองทรสัต์มทีุนจดทะเบยีน 2,880 ล้านบาท ประกอบด้วย
หน่วยทรสัต์จ านวน 288 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ทัง้นี้กองทรสัต์ได้เรยีกและได้รบัช าระเงนิทุน
ดงักล่าวทัง้จ านวน 
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16. ก าไรสะสม 
 

 บาท 
 

ส าหรบังวด          
เกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 กนัยายน 2563 

ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชตีัง้แต่วนัที ่           

3 กรกฎาคม 2562           
(วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

   
ก าไรสะสมตน้งวด 116,330,026                       - 
บวก การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนินงาน 176,638,383 111,729,920 
      ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  (400,244) 164,030 
      ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของ 
           เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  (349,365) 490,147 
       ก าไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์
  

17,326  58,781,129 
หกั การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ (144,000,000)              (54,835,200) 
ก าไรสะสมปลายงวด 148,236,126 116,330,026 

 
17. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

 
ประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

   (หน่วย: บาท) 
วนัทีอ่นุมตั ิ ผลการด าเนินงานส าหรบังวด อตัราหน่วยละ  รวม 

    
27 กมุภาพนัธ ์2563 ก าไรสะสมตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่

      31 ธนัวาคม 2562 
 

0.20 57,600,000 
13 พฤษภาคม 2563 ก าไรสะสมตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่

      31 มนีาคม 2563 
 

0.20 57,600,000 
13 สงิหาคม 2563 ก าไรสะสมตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่

      30 มถิุนายน 2563 
 

0.10 
 

28,800,000 
   144,000,000 
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18. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
 

 บาท 
 

ส าหรบังวด          
เกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 กนัยายน 2563 

ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชตีัง้แต่วนัที ่           

3 กรกฎาคม 2562           
(วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

   
อตัราส่วนของการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนินงานตอ่     
    มลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 5.86 1.80 
   
อตัราส่วนการเงนิทีส่ าคญัและขอ้มลูประกอบเพิม่เตมิทีส่ าคญั   
มลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธปิลายงวด (บาท) 3,028,236,126 2,932,397,458 
อตัราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่   
      ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 3.86 1.30 
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธ ิ      
      ถวัเฉลีย่ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 9.74 3.10 
อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของ 
     การซื้อขายเงนิลงทุน ระหวา่งงวดต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธ ิ
     ถวัเฉลีย่ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 2.54 94.31 
มลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (บาท) 3,003,885,451 2,913,019,040 
 

19. ค่าใช้จ่าย 
 
19.1 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์

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

ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  
 

(2) ค่าธรรมเนียมในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดม้าของ
กองทรสัต์ในแต่ละคราว และค่าธรรมเนียมในการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินของกองทรสัต์ไม่เกินร้อยละ 
3.00 ของมลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไปของกองทรสัตใ์นแต่ละคราว และราคาประเมนิที่
จดัท าโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระทีอ่ยู่ในบญัชรีายชื่อทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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19.2 ค่าธรรมเนียมทรสัต ี
 
ทรสัตีของกองทรสัต์จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิ
รวมของกองทรสัต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ซึ่งค านวณโดย
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และรบัรองโดยทรสัตตีามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
19.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 

 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ คดิเป็นรายเดอืนตามทีจ่่ายจรงิ 
 

19.4 ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 
 
ผู้จดัการกองทรสัต์มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่
รวมภาษมีลูค่าเพิม่หรอืภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั) จากกองทรสัต์ ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
(1) ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ช าระเป็นรายเดอืน และค านวณเป็นอตัรา

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ต่อปีของรายไดสุ้ทธจิากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร 
(2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ ช าระเป็นรายเดอืนและค านวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปีของก าไรจาก

การด าเนินงานส าหรบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 
(3) ค่านายหน้าในการทีผู่เ้ช่ารายย่อยต่อสญัญาเช่าและบรกิาร และค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อย

รายใหม่ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าง โดยค านวณเป็นอัตราไม่เกิน 1 เดือนของอัตราค่าเช่าและ
ค่าบรกิารตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่า และสญัญาบรกิารทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อย 

 
19.5  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ 

 
กองทรสัต์มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าประกนัภยั 
และภาษโีรงเรอืน เป็นต้น 

 
20. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์      
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์                -  3,186,062,163  3,186,062,163 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 68,593,782                 -  68,593,782 

รวม 68,593,782  3,186,062,163  3,254,655,945 
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21. ภาระผกูพนั  
 

21.1  กองทรสัตม์ภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
 
21.2  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 กองทรสัต์มภีาระผูกพนัภายใต้สญัญาบรกิารและบรหิารอสงัหารมิทรพัย์สามแห่ง 

เป็นจ านวนเงิน 36 ล้านบาท ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ส าหรับปีถัดไป อัตราค่าบริการดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น          
รอ้ยละ 1.5 ต่อปีในปีถดัไป 

 
22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
ในการการประชุมคณะกรรมการบริษัทของผู้จ ัดการกองทรัสต์ ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
คณะกรรมการได้มมีตอินุมตัิใหจ้่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตรา 0.1273 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ โดยก าหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนวันที่ 9                      
ธนัวาคม 2563 

 
23. การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล 

 
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู้จ ัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่                           
11 พฤศจกิายน 2563 
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