
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย                                          

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์  
                 เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบการเงนิของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์  
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชยีล โกรท (“กองทรสัต์”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืน
สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัย์สุทธิ และงบกระแสเงินสดส าหรบังวด 
หกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรยีกว่า “ขอ้มลูทางการ
เงินระหว่างกาล”) ซึ่งผู้บริหารของกองทรสัต์เป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลเหล่านี้ตามแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชี กฎระเบยีบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้ง และแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อ 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนด โดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการรายงานใหข้อ้สรุป
เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง
กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธิกีารสอบทานอื่น   
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่อาจ
แสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทาน 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 
 
จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุน
รวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ในสาระส าคญัจากการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรตัน์ชชัวาลย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6549 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 สงิหาคม 2564 
 

 



ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามมลูค่ายุตธิรรม 7, 19 3,119,368,397     3,119,368,397     

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม 8 -                    68,649,367         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 148,296,178       70,986,060         

ลกูหนี

    จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 11 221,663,066       125,828,109       

    จากดอกเบยี 20,827               847                   

    จากกรมสรรพากร 2,392,320           2,616,872           

รายไดท้ยีงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 331,088             77,088               

ค่าใชจ้า่ยรอตดับญัชี 12 26,390,775         30,712,151         

สนิทรพัยอ์นื 3,508,390           2,889,427           

รวมสินทรพัย์ 3,521,971,041     3,421,128,318     

หนีสิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13 40,000,000         40,000,000         

เจา้หนี

    จากดอกเบยี 1,229,555           2,413,099           

    อนื 45,453,058         33,783,341         

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 29,774,578         13,453,861         

เงนิมดัจาํและเงนิประกนัจากค่าเช่า 73,770,357         77,220,914         

หนีสนิตามสญัญาเช่า 14 67,958,641         67,923,622         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 200,663,148       204,110,852       

รวมหนีสิน 458,849,337       438,905,689       

สินทรพัยส์ทุธิ 3,063,121,704     2,982,222,629     

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์

     หน่วยทรสัต์ 288,000,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท 2,880,000,000     2,880,000,000     

กาํไรสะสม 16 183,121,704       102,222,629       
สินทรพัยส์ทุธิ 3,063,121,704     2,982,222,629     

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย (บาท) 10.6358             10.3549             

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

___________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนิระหว่างกาลนี 1

บาท



ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

(ตรวจสอบแล้ว)

ร้อยละของ ร้อยละของ

พนืที ทีตงั อาคารเลขที ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

สิทธิการเช่าอาคาร และสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ 72 คอรท์ยารด์

ซอยสุขุมวทิ 55 (ซอยทองหลอ่)  ถนนสุขุมวทิ 72 458,532,338     441,000,000      14.13           458,532,338      441,000,000     13.83            

แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าทีดิน อาคาร และสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่

10-2-19.3 ถนนพระราม 2 ตําบลนาดี 99/120-124 915,105,164     868,000,000      27.83           915,105,164      868,000,000     27.23            

3-1-55.8 อําเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร

0-0-84.9

สิทธิเช่าช่วงทีดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาคารและสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ ยดีู ทาวน์

23-1-69.9 ถนนโพศร ีตาํบลหมากแขง้ 99/9 1,527,363,033   1,577,368,397    50.57           1,527,363,033    1,577,368,397   49.48            

0-3-81.7 อําเภอเมอืงอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี

กรรมสิทธิในห้องชดุวตัถปุระสงคเ์พือการพาณิชย์

อาคาร โนเบลิ โซโล ซอยสุขุมวทิ 55 1 225,982,674     233,000,000      7.47            225,982,674      233,000,000     7.31              

(ซอยทองหลอ่) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ 3,126,983,209   3,119,368,397     100.00           3,126,983,209     3,119,368,397   97.85               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/

โฉนด หรือสญัญาเลขที

901608085

907490226

-

31 ธนัวาคม 2563

117042

117043

30 มิถนุายน 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

120935

-

907608086

988/1, 988/2, 988/3

988/4, 988/5, 988/6



ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

(ตรวจสอบแล้ว)

ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบยี ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในหลกัทรพัย์

หน่วยลงทุน

     กองทุนเปิดเค บรหิารเงนิ - - -                 -                  -              68,453,000        68,649,367       2.15              

รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัย์ -                     -                      -                 68,453,000          68,649,367        2.15                 

รวมเงินลงทุน 3,126,983,209   3,119,368,397     100.00           3,195,436,209     3,188,017,764   100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 3

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร

30 มิถนุายน 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

31 ธนัวาคม 2563



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน 

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทนุ

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 6 90,623,781           96,193,796             

ดอกเบยีรบั 6 41,288                 25,817                   

รายไดอ้นื 110,091                -                       

รวมรายได้จากการลงทนุ 90,775,160           96,219,613             

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 6, 18.1 4,567,923             4,459,183              

คา่ธรรมเนียมทรสัตี 6, 18.2 1,918,494             1,883,643              

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 18.3 257,083                219,395                 

คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 6, 18.4 3,314,515             3,309,496              

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 6, 18.5 15,301,700           20,757,398             

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 313,685                313,770                 

คา่ใชจ่้ายรอตดับญัชตีดัจาํหน่าย 2,172,627             2,172,626              

คา่ใชจ่้ายอนื 631,381                631,929                 

ตน้ทุนทางการเงนิ 3,500,911             3,377,677              

รวมค่าใช้จ่าย 31,978,319           37,125,117             

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 58,796,841           59,094,496             

รายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ

กาํไรทเีกดิขนึจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                      24,856                   

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของ

   เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                      68,458                   

รวมรายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทุน -                      93,314                   

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 58,796,841           59,187,810             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 4

บาท



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน 

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทนุ

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 6 185,555,946          194,118,161           

ดอกเบยีรบั 6 56,484                 55,573                   

รายไดอ้นื 1,198,329             2,000                    

รวมรายได้จากการลงทนุ 186,810,759          194,175,734           

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 6, 18.1 9,021,720             8,882,618              

คา่ธรรมเนียมทรสัตี 6, 18.2 3,796,726             3,756,562              

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 18.3 511,340                481,707                 

คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 6, 18.4 6,599,696             6,616,177              

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 6, 18.5 36,346,361           43,933,125             

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 765,039                642,141                 

คา่ใชจ่้ายรอตดับญัชตีดัจาํหน่าย 12 4,321,376             4,345,252              

คา่ใชจ่้ายอนื 924,897                1,223,378              

ตน้ทุนทางการเงนิ 6,986,142             6,788,435              

รวมค่าใช้จ่าย 69,273,297           76,669,395             

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 117,537,462          117,506,339           

รายการกาํไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงินลงทุน

กาํไร (ขาดทุน) ทเีกดิขนึจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 8 23,377                 (400,244)                

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของ

   เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                      (404,431)                

รวมรายการกาํไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงินลงทุน 23,377                 (804,675)                

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 117,560,839          116,701,664           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 5

บาท



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

หมายเหตุ 2564 2563

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 117,537,462        117,506,339        

กาํไร (ขาดทุน) ทเีกดิขนึจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 8 23,377               (400,244)             

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม

    ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                    (404,431)             

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 117,560,839        116,701,664        

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 17 (36,661,764)        (115,200,000)       

การเพิมขึนของสินทรพัยส์ทุธิระหว่างงวด 80,899,075         1,501,664           

สินทรพัยส์ทุธิต้นงวด 2,982,222,629     2,996,330,026     

สินทรพัยส์ทุธิปลายงวด 3,063,121,704     2,997,831,690     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 6                       

บาท



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน 

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขนึในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 117,560,839            116,701,664           

ปรบักระทบรายการเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานให้เป็น

    เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซอืเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                        (171,904,000)          

การขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 68,672,744             195,050,756           

ตน้ทุนทางการเงนิ 6,986,142               6,788,435               

การเพมิขนึในลกูหนีจากการใหเ้ช่าและบรกิาร (95,834,957)            (84,054,081)            

การลดลง (เพมิขนึ) ในลกูหนีจากดอกเบยี (19,980)                  3,022                     

การลดลงในลกูหนีกรมสรรพากร 224,552                 586,777                 

การเพมิขนึในรายไดท้ยีงัไม่ถงึกําหนดชาํระ (254,000)                (418,725)                

การลดลงในคา่ใชจ้่ายรอตดับญัชี 4,321,376               4,345,252               

การลดลง (เพมิขนึ) ในสนิทรพัยอ์นื (618,963)                360,537                 

การเพมิขนึในเจา้หนีอนื 11,669,717             7,091,489               

การเพมิขนึในคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 16,320,717             4,672,314               

การลดลงในเงนิมดัจาํและเงนิประกนัจากคา่เช่า (3,450,557)              (19,974,681)            

เงนิสดจ่ายหนีสนิตามสญัญาเช่า (1,590,694)              (2,574,953)              

ขาดทุน (กาํไร) จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (23,377)                  400,245                 

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                        404,431                 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 123,963,559            57,478,482             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (36,661,764)            (115,200,000)          

จ่ายดอกเบยี (5,991,677)              (3,593,123)              

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ -                        40,000,000             

จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (4,000,000)              -                        

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (46,653,441)            (78,793,123)            

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึน (ลดลง) สุทธิในระหว่างงวด 77,310,118             (21,314,641)            

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด 70,986,060             62,618,709             

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 148,296,178            41,304,068             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 7                          

บาท
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ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 (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 และเป็นกองทรสัต์ประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยทรสัต์จากผู้ถือหน่วยทรสัต์ กองทรสัต์มวีตัถุประสงค์ 
ในการน าเงนิที่ได้จากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์และเงนิที่ได้รบัจากการกู้ยมืสถาบนัการเงนิไปลงทุนในทรพัย์สนิ
หลกัประเภทอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึสทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยส์นิ
อื่นอนัเป็นส่วนควบหรอืเครื่องอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 

 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
บัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทัง้นี้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่เกนิ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีเวน้แต่กรณีทีก่องทรสัตม์กีารเพิม่ทุน กองทรสัตอ์าจมกีารจ่ายประโยชน์
ตอบแทนเกนิกว่า 4 ครัง้ ต่อรอบปีบญัชไีดเ้พื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ซึ่งถอืหน่วยทรสัตเ์ดมิ (โดยจะเริม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรสัต์  หากกองทรัสต์มีก าไรเพียงพอที่จะจ่ายประโยชน์           
ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว) 
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ก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ขา้งต้น ใหห้มายถงึ ก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
(1) การหกัก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์  รวมทัง้

การปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ 

(2) การหกัด้วยรายการเงนิส ารองเพื่อการช าระหนี้เงนิกู้ยมืหรอืภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงินของกองทรสัต์ตาม
วงเงนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนังสอืชีช้วนหรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีก่องทรสัต์มกี าไรสะสมทีอ่้างองิจากก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรสัต์ตามขอ้มลูขา้งตน้  
ในรอบระยะเวลาบญัชใีด ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์จากก าไรสะสม
ดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

(4)  ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

 
ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์มีมูลค่าต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสมประโยชน์
ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป 

 

3. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 

 
งบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 ตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี
ส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“แนวปฏบิตั”ิ) ส่วนเรื่องทีแ่นวปฏบิตัทิางการบญัชไีม่ไดก้ าหนด
ไว ้กองทรสัตป์ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลา
บญัชขีองขอ้มลูทางการเงนิ และไดน้ าเสนอในสกุลเงนิไทยบาท โดยไม่ไดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ด้
จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้ใช้งบการเงนิจงึควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
งบการเงนิระหว่างกาลฉบบันี้จดัท าขึน้เป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นให้ยดึถืองบการเงนิ    
ทีจ่ดัท าขึน้เป็นฉบบัภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของกองทรสัต์
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 

 
4.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ การตีความมาตรฐาน รวมถึง           

แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 
 
กองทรสัต์ไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงนี้เป็นครัง้แรกซึ่งมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งั 
ไม่มีผลบังคับใช้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทัง้นี้  การถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี 
สาระส าคญัต่องบการเงนิของกองทรสัต ์

 
4.2 แนวปฏิบตัิทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรบั

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กองกองทรัสต์ได้จัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลอืกเพิม่เตมิ ทางการบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตัดิงักล่าวสิ้นสุดการมผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ทัง้นี้ ผลกระทบ
จากการยุตกิารใช ้มาตรการผ่อนปรนไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิของกองทรสัต ์

 
5. การประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และ
การวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจการ
ประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร การใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิาน รวมถงึ
แหล่งข้อมูลส าคัญที่น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ถือตามเกณฑ์เช่นเดียวกับที่ใช้ในการจัดท า  
งบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

6. รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบักองทรสัต์ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีล่งทุนในส่วนไดเ้สยีของกองทรสัตต์ัง้แต่
รอ้ยละ 10 ของส่วนไดเ้สยีทัง้หมดทีม่สีทิธอิอกเสยีง บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมกองทรสัต ์หรอืถูกกองทรสัต์
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทรสัต์ 
 
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยงัหมายรวมถึง  ผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัตี และบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกนักับผู้จดัการกองทรสัต์ และทรสัตี และบุคคลหรือกิจการที่มสีิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
ซึ่งท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทรสัต์ ผูบ้รหิารส าคญั และกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีม่อี านาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทรสัต ์
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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 
บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ทรสัต ี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทัใหญข่องทรสัต ี
บรษิทั บาร ์โทโร่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทั เมม็เบอรช์ปิ จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 
และ 2563 ประกอบดว้ย 
 

   บาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถิุนายน    
 นโยบายการก าหนดราคา  2564  2563 
      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร อตัราตามสญัญา  59,833,771  59,294,249 
รายไดด้อกเบีย้ อตัราตลาด  16,647  11,715 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18  4,567,923  4,459,183 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18  1,918,494  1,883,642 
ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการ 
    ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
 

3,314,515  3,309,496 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18  13,642,707  20,447,202 
      
   บาท 
   ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถิุนายน    
 นโยบายการก าหนดราคา  2564  2563 
      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร อตัราตามสญัญา  119,424,110  114,006,605 
รายไดด้อกเบีย้ อตัราตลาด  29,456  30,025 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18  9,021,720  8,882,618 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18  3,796,726  3,756,561 
ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการ 
    ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
 

6,599,696  6,616,177 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18  33,952,454  43,280,131 
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ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กองทรสัต์มยีอดคงเหลอืที่มสีาระส าคญักบับุคคลหรอืบรษิัท             
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัต่อไปนี้ 

 
 บาท 

 
30 มถิุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม                

2563 
    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 64,545,516  34,249,671 
ลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 193,055,013  103,486,195 
ลูกหนี้จากดอกเบีย้ 728  414 
เจา้หนี้อื่น 43,223,462  28,226,168 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 29,359,577  13,081,361 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนัจากค่าเช่า 30,047,791  25,165,291 

 
7. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 
ยอดคงเหลอืของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มรีายละเอียด
ดงันี้ 

 
 บาท 

 30 มถิุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน มลูค่ายุตธิรรม ราคาทุน มลูค่ายุตธิรรม 
     

โครงการ ยดู ีทาวน์ 1,527,363,033 1,577,368,397 1,527,363,033 1,577,368,397 
โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 458,532,338 441,000,000 458,532,338 441,000,000 
โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ 915,105,164 868,000,000 915,105,164 868,000,000 
โครงการ โนเบลิ โซโล 225,982,674 233,000,000 225,982,674 233,000,000 
รวม 3,126,983,209 3,119,368,397 3,126,983,209 3,119,368,397 

  
7.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทรสัต์มสีญัญาเช่า และ/หรือสญัญาเช่าช่วงเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์             
ซึง่ประกอบดว้ย 
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ก. โครงการ ยดู ีทาวน์ 
 
ตัง้อยู่ทีต่ าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี เน้ือทีด่นิรวมประมาณ 45,313 ตารางเมตร 
พืน้ทีใ่ชส้อยรวมทัง้สิน้ประมาณ 48,765 ตารางเมตร โดยกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนใน (i) สทิธกิารเช่าช่วง
ทีด่นิ และสทิธกิารเช่าอาคารและงานระบบของโครงการ ยูด ีทาวน์ ระยะเวลา 20 ปี 10 เดอืน นับตัง้แต่
วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 (ii) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและเช่าช่วงอาคารและงานระบบของโครงการ ยูดี 
ทาวน์ ระยะเวลาประมาณ 4 ปี นับตัง้แต่วนัที ่5 กรกฎาคม 2562 โดยมเีนื้อทีด่นิรวมประมาณ 45,271 
ตารางเมตร พืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 45,279 ตารางเมตร 

 
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 นับตัง้แต่วนัที ่5 กรกฎาคม 2562 โดยพื้นที่ใชส้อยรวม
ประมาณ 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 เป็นส่วนควบของทีด่นิ อาคารและงาน
ระบบสาธารณูปโภค ของโครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ เป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่5 กรกฎาคม 
2562 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 

 
กองทรสัต์ไดจ้ดจ านองกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและ/หรอืสิง่ปลูกสรา้ง และการโอนสทิธริบัเงนิภายใตส้ญัญาเช่าแบบ
มเีงือ่นไขของผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีม่รีะยะเวลาของสญัญาเช่ามากกว่า 3 ปี (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และโครงการ
พอรโ์ตช้โิน่) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 
 
 
 
 

 
8. เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์
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 บาท 
 30 มถิุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 

 
 
 

ราคาทุน 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูค่าเงนิลงทุน 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 

  
 
 

ราคาทุน 

 ก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลง
มลูค่าเงนิลงทุน 

  
 
 

มลูค่ายุตธิรรม 
            
กองทุนเปิดเค บรหิารเงนิ          -         -         -  68,453,000  196,367  68,649,367 
รวม          -         -         -  68,453,000  196,367  68,649,367 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 
และ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี้ 

 
 บาท 
 30 มถิุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยค์งเหลอืตน้ปี 68,649,367  92,490,147 
เพิม่ขึน้                 -  171,904,000 
จ าหน่าย (68,672,744)  (195,050,757) 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 23,377  (400,243) 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน                 -  (293,780) 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยค์งเหลอืปลายงวด/ปี                 -  68,649,367 
 

9. ข้อมูลเก่ียวกบัซื้อขายเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์
 
กองทรัสต์ซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ไม่รวม 
เงินฝากธนาคาร เป็นจ านวน 69 ล้านบาท และ 367 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 2.27 และ 12.24 ของมูลค่า
สนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ ตามล าดบั 

 

10. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กองทรสัตม์เีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดดงันี้ 
 

 30 มถิุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 บาท 
อตัราดอกเบีย้
ต่อปี (รอ้ยละ) บาท 

อตัรา
ดอกเบีย้ต่อปี 
(รอ้ยละ) 

เงนิฝากธนาคาร     
เงนิฝากออมทรพัย ์ 123,296,178 0.05 - 0.10 70,986,060 0.05 - 0.10 
เงนิฝากประจ า 3 เดอืน 25,000,000 0.40           -         s- 

รวม 148,296,178  70,986,060  
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กองทรสัต์มเีงนิฝากธนาคารจ านวน 10 ล้านบาท มีข้อจ ากดั           
การใชเ้น่ืองจากเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

 
11. ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ  

 
ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร แยกตามอายุหนี้คงคา้งนับจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 
 บาท 

 
30 มถิุนายน  

2564 
 31 ธนัวาคม                   

2563 
อายุหนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 6,591,391  11,907,918 
คา้งช าระ    
  ไม่เกนิ 3 เดอืน 69,963,459  67,927,520 
  3 – 6 เดอืน 66,384,766  42,785,907 
  6 – 12 เดอืน 77,821,106  2,178,334 
  มากกว่า 12 เดอืน 2,603,960  1,028,430 
รวม 223,364,682  125,828,109 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,701,616)             - 
สุทธ ิ 221,663,066  125,828,109 

 
เนื่องจากองค์กรอนามยัโลกประกาศว่าการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (โควดิ-19) เป็นโรคระบาดซึ่ง
ยงัคงแพร่กระจายไปทัว่โลก ผลทีต่ามมาของการแพร่กระจายโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรสัต์ 
หลงัจากวนัที ่31 มนีาคม 2563 จงึท าใหก้องทรสัต์ไดท้ าขอ้ตกลงกบัผูเ้ช่าบางรายเกีย่วกับเงือ่นไขในการช าระค่าเช่า 
โดยแบ่งช าระค่าเช่าเป็นงวดตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 ถงึ มถิุนายน 2564 
 
อย่างไรกต็าม การระบาดของโรคตดิเชื้อดงัหล่าว ยงัคงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรสัต ์ท าใหผู้เ้ช่าบาง
รายเจรจาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการช าระค่าเช่า ซึ่งกองทรัสต์อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขในการรับ                  
ช าระค่าเช่า 
 

12. ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
 

 บาท 

 
30 มถิุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม                   

2563 

    
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชตีน้งวด/ปี 30,712,151  39,450,405 
หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด/ปี (4,321,376)  (8,738,254) 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชปีลายงวด/ปี 26,390,775  30,712,151 
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13. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 

 บาท 
 30 มถิุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม                   

2563 
    
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 40,000,000  40,000,000 

 

ในปี 2563 กองทรสัตไ์ดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิใหก้บัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งจ านวน 40 ลา้นบาท ซึง่มกี าหนดจ่ายช าระ
คนืภายในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR ลบอตัราคงทีต่่อปี 
 
 

กองทรสัตใ์ชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนัเดยีวกบัเงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวตามหมายเหต ุ15  
 
14. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ ส าหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี้ 

 
 บาท 
 30 มถิุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม                   

2563 
    
หนี้สนิตามสญัญาเช่าตน้งวด/ปี 67,923,622  70,512,943 
หกั จ่ายช าระระหว่างงวด/ปี (1,590,694)  (5,503,579) 
บวก ดอกเบีย้รอตดัจ่ายระหว่างงวด/ปี 1,625,713  2,914,258 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าปลายงวด/ปี 67,958,641  67,923,622 
 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 บาท 
 30 มถิุนายน  

2564 
 31 ธนัวาคม                   

2563 
    
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 16,000,000  12,000,000 
ครบก าหนดเกนิกว่า 1 ปี 190,000,000  198,000,000 
รวม 206,000,000  210,000,000 
หกั ค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกูย้มืรอตดับญัชงีวด/ปี (5,336,852)  (5,889,148) 
รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 200,663,148  204,110,852 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี้ 

 
 บาท 
 30 มถิุนายน  

2564 
 31 ธนัวาคม                   

2563 
    
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิตน้งวด/ปี 210,000,000  210,000,000 
หกั จ่ายช าระระหว่างงวด/ปี (4,000,000)              - 
หกั ค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกูย้มืรอตดับญัชงีวด/ปี (5,336,852)  (5,889,148) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิปลายงวด/ปี 200,663,148  204,110,852 
 
เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 กองทรสัตไ์ดกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งจ านวน 210 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ โดยมเีงื่อนไขการช าระคนืเงนิต้นทัง้หมดภายในระยะเวลา 9 ปี ทัง้นี้ ดอกเบี้ยจะช าระคนื          
ทุกเดอืน โดยมอีตัราดอกเบีย้เท่ากบั MLR ลบอตัราคงทีต่่อปี และเริม่จ่ายครัง้แรกภายในไตรมาส 3 ปี 2563 เงนิกูย้มื
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 
 
ในระหว่างปี 2563 กองทรสัต์ไดท้ าขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงนิเพิม่เตมิ โดยมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระคืน
เงนิต้น เริม่จ่ายครัง้แรกภายในไตรมาส 2 ปี 2564 การช าระเงนิกู้ยมืดงักล่าวจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3 ปี 2572 
โดยอตัราดอกเบีย้อยู่ระหว่างรอ้ยละ MLR-0.50 – MLR-3.25 
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16. ก าไรสะสม 
 

 บาท 
 ส าหรบังวดหกเดอืน 

สิน้สุดวนัที ่ 
30 มถิุนายน 2564 

 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่    
31 ธนัวาคม 2563 

   
ก าไรสะสมตน้งวด 102,222,629 116,330,026 
บวก การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนินงาน 117,537,462 234,690,325 
      ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 23,377 (400,243) 
      ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 

ในหลกัทรพัย ์                     - (293,780) 
       ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุ 

ในอสงัหารมิทรพัย ์                     - (67,441,299) 
หกั การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ (36,661,764) (180,662,400) 
ก าไรสะสมปลายงวด 183,121,704 102,222,629 

 
17. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

 
ประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

   (หน่วย: บาท) 
วนัทีอ่นุมตั ิ ผลการด าเนินงานส าหรบังวด อตัราหน่วยละ  รวม 

    
24 กมุภาพนัธ ์2564 ก าไรสะสมตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที ่

      31 ธนัวาคม 2563 
 

0.1273 
 

36,661,764 
   36,661,764 

 
ประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

   (หน่วย: บาท) 
วนัทีอ่นุมตั ิ ผลการด าเนินงานส าหรบังวด อตัราหน่วยละ  รวม 

    
27 กุมภาพนัธ ์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 
   115,200,000 
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18. ค่าใช้จ่าย 
 
18.1 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. 

 
18.2 ค่าธรรมเนียมทรสัต ี

 
ทรสัตีของกองทรสัต์จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิ
รวมของกองทรสัต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) ซึ่งค านวณโดย
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และรบัรองโดยทรสัตตีามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
 

18.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ คดิเป็นรายเดอืนตามทีจ่่ายจรงิ 
 

18.4 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 าหรบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์
(3) ค่านายหน้าในการทีผู่เ้ช่ารายย่อยต่อสญัญาเช่าและบรกิาร และค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อย

รายใหม่ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าง โดยค านวณเป็นอัตราไม่เกิน 1 เดือนของอัตราค่าเช่าและ
ค่าบรกิารตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่า และสญัญาบรกิารทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อย 

 
18.5 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ 

 
กองทรสัต์มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าประกนัภยั 
และภาษโีรงเรอืน เป็นต้น 
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19. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์      
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์               -  3,119,368,397  3,119,368,397 

รวม               -  3,119,368,397  3,119,368,397 
 
20. ภาระผกูพนั  

 
20.1  กองทรสัตม์ภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
 
20.2  ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 กองทรสัต์มภีาระผูกพนัภายใต้สญัญาบรกิารและบรหิารอสงัหารมิทรพัยส์ามแห่ง 

เป็นจ านวนเงนิ 36 ล้านบาท ส าหรบัระยะเวลาภายใน 1 ปี ส าหรบัปีถดัไป โดยอตัราค่าบรกิารดงักล่าวจะ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.50 ต่อปีของเดอืนกรกฎาคมในปีถดัไป 

 
21. การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล 

 
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู้จ ัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่   
11 สงิหาคม 2564 
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