
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดย                                          

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เสนอ ผูถ้ือหน่วยลงทุนของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์  

                 เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบการเงนิของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์  

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชยีล โกรท (“กองทรสัต์”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบประกอบ

รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืน

สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2565 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธิ และงบกระแสเงินสดสําหรบังวด 

หกเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (รวมเรยีกวา่ “ขอ้มลูทางการ

เงนิระหว่างกาล”) ซึ่งผู้บรหิารของกองทรสัต์เป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่านี้ตามแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีกฎระเบยีบและประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และแนวปฏบิตัทิางบญัชสีาํหรบักองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการรายงานใหข้อ้สรุป

เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน 

ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ 

สอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีาร

สอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทําให้ขา้พเจ้า 

ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ 

ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทาน 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 

จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์     

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุน

กําหนดโดยได้ร ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใน

สาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรตัน์ชชัวาลย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่6549 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

10 สงิหาคม 2565 
 

 



ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบแสดงฐานะทางการเงิน

30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรพัย์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม 7, 18 2,823,086,780      2,823,086,780     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 197,518,297         174,724,513        
ลกูหนี้
    จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 9 231,913,105         318,934,180        
    จากดอกเบีย้ 20,646                21,455               
    จากกรมสรรพากร 3,987,747            2,392,320           
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 10 17,676,396          21,997,773         
สนิทรพัยอ์ืน่ 2,365,265            2,978,366           

รวมสินทรพัย์ 3,276,568,236      3,344,135,387     

หน้ีสิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 11 40,000,000          40,000,000         

เจา้หนี้

    จากดอกเบีย้ 997,109               1,130,551           
    อืน่ 33,909,588          65,245,224         

รายไดร้บัล่วงหน้า 338,722               -                    
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,042,256          41,943,891         
เงนิมดัจ าและเงนิประกนัจากค่าเช่า 67,693,717          67,821,798         

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 12 66,008,719          66,086,780         
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 196,826,586         199,762,700        

รวมหน้ีสิน 417,816,697         481,990,944        

สินทรพัยส์ทุธิ 2,858,751,539      2,862,144,443     

สินทรพัยส์ทุธิ :
ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์
     หน่วยทรสัต์ 288,000,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 9.83 บาท
     (31 ธนัวาคม 2564 : มลูค่าหน่วยละ 10.00 บาท) 14 2,831,040,000      2,880,000,000     
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 15 27,711,539          (17,855,557)        
สินทรพัยส์ทุธิ 2,858,751,539      2,862,144,443     

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย (บาท) 9.9262                9.9380               
จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 288,000,000         288,000,000        

___________________________ กรรมการ
(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 1

บาท



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท

ร้อยละของ ร้อยละของ
พืน้ท่ี ท่ีตัง้ อาคารเลขท่ี ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม มลูค่าเงินลงทนุ ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

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

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์
สิทธ์ิเช่าช่วงท่ีดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาคารและสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ ยดีู ทาวน์

23-1-69.9 ถนนโพศร ีต าบลหมากแขง้ 99/9 1,527,363,033   1,434,086,780    50.80           1,527,363,033    1,434,086,780   50.80             
0-3-81.7 อ าเภอเมอืงอุดรธาน ี จงัหวดัอุดรธานี

สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคาร และสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่
10-2-19.3 ถนนพระราม 2 ต าบลนาดี 99/120-124 915,105,164     750,000,000       26.57           915,105,164       750,000,000      26.57             
3-1-55.8 อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร
0-0-84.9

สิทธิการเช่าอาคาร และสงัหาริมทรพัย ์- โครงการ 72 คอรท์ยารด์
- ซอยสุขมุวทิ 55 (ซอยทองหล่อ)  ถนนสุขมุวทิ 72 458,532,338     401,000,000       14.20           458,532,338       401,000,000      14.20             

แขวงคลองตนัเหนอื  เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร

กรรมสิทธิในห้องชดุวตัถปุระสงคเ์พ่ือการพาณิชย์
อาคาร โนเบลิ โซโล ซอยสุขมุวทิ 55 (ซอยทองหล่อ)  1 225,982,674     238,000,000       8.43             225,982,674       238,000,000      8.43              
ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนอื  
เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร

รวมเงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์ 3,126,983,209   2,823,086,780     100.00           3,126,983,209     2,823,086,780    100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

(ตรวจสอบแล้ว)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทนุ

ประเภทเงินลงทนุ/
โฉนด หรือสญัญาเลขท่ี

31 ธนัวาคม 256430 มิถนุายน 2565
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

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

-

907608086

117042

901608085
907490226

117043
120935



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน

หมายเหตุ 2565 2564
รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 6 84,173,822           90,623,781            
ดอกเบีย้รบั 6 866,261               41,288                  
รายไดอ้ื่น -                      110,091                 

รวมรายได้จากการลงทุน 85,040,083           90,775,160            

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิโครงการ 6, 17.5 10,320,482           14,017,293            
ค่าธรรมเนยีมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 6, 17.1 4,276,023             4,567,923              

ค่าธรรมเนยีมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ 6, 17.4 732,091               3,314,515              
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชตีดัจ าหน่าย 2,172,626             2,172,627              
ค่าธรรมเนยีมทรสัตี 6, 17.2 1,831,291             1,918,494              
ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 310,785               313,685                 
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 17.3 203,052               257,083                 
ค่าใชจ่้ายอื่น 710,209               631,381                 
ตน้ทุนทางการเงนิ 3,389,545             3,500,911              
ส่วนขาดทุนจากประมาณการส่วนสญูเสยีดา้นเครดติ 6 1,787,014             1,284,407              

รวมค่าใช้จ่าย 25,733,118           31,978,319            

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 59,306,965           58,796,841            

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 59,306,965           58,796,841            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 3

บาท



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน

หมายเหตุ 2565 2564
รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 6 156,931,978         185,555,946           
ดอกเบีย้รบั 6 923,030               56,484                  
รายไดอ้ื่น 40,587                 1,198,329              

รวมรายได้จากการลงทุน 157,895,595         186,810,759           

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิโครงการ 6, 17.5 20,565,415           34,644,745            
ค่าธรรมเนยีมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 6, 17.1 8,581,638             9,021,720              

ค่าธรรมเนยีมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ 6, 17.4 4,100,646             6,599,696              
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชตีดัจ าหน่าย 4,321,377             4,321,376              
ค่าธรรมเนยีมทรสัตี 6, 17.2 3,665,430             3,796,726              
ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 692,369               765,039                 
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 17.3 419,075               511,340                 
ค่าใชจ่้ายอื่น 867,988               924,897                 
ตน้ทุนทางการเงนิ 6,773,263             6,986,142              
ส่วนขาดทุนจากประมาณการส่วนสญูเสยีดา้นเครดติ 6 62,341,298           1,701,616              

รวมค่าใช้จ่าย 112,328,499         69,273,297            

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 45,567,096           117,537,462           

รายการก าไรสทุธิจากเงินลงทุน
ก าไรจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                      23,377                  

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทุน -                      23,377                  

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 45,567,096           117,560,839           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 4

บาท



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน

หมายเหตุ 2565 2564

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 45,567,096         117,537,462        
ก าไรทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                    23,377               

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 45,567,096         117,560,839        
การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 14 (48,960,000)        -                    
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 16 -                    (36,661,764)        
การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของสินทรพัยส์ทุธิระหว่างงวด (3,392,904)          80,899,075         
สินทรพัยส์ทุธิต้นงวด 2,862,144,443     2,982,222,629     
สินทรพัยส์ทุธิปลายงวด 2,858,751,539     3,063,121,704     

-                    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 5                      

บาท



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็  คอมเมอรเ์ชียล โกรท
งบกระแสเงินสด
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 45,567,096             117,560,839           
ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานให้เป็น
    เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

การขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                        68,672,744             
ตน้ทุนทางการเงนิ 6,773,263               6,986,142               
การลดลง (เพิม่ขึน้) ในลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 23,875,191             (97,536,573)            
การลดลง (เพิม่ขึน้) ในลกูหนี้จากดอกเบีย้ 809                       (19,980)                  
การลดลง (เพิม่ขึน้) ในลกูหนี้กรมสรรพากร (1,595,427)              224,552                 
การเพิม่ขึน้ในรายไดท้ีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ -                        (254,000)                
การเพิม่ขึน้ในรายไดร้บัล่วงหน้า 338,722                 -                        
การลดลงในค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 4,321,377               4,321,376               

การลดลง (เพิม่ขึน้) ในสนิทรพัยอ์ืน่ 613,101                 (618,963)                
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในเจา้หนี้อืน่ (31,335,636)            11,669,717             
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (29,901,635)            16,320,717             
การลดลงในเงนิมดัจ าและเงนิประกนัจากค่าเช่า (128,081)                (3,450,557)              

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่า (1,670,212)              (1,590,694)              
ก าไรจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ -                        (23,377)                  
ส่วนขาดทุนจากประมาณการส่วนสญูเสยีดา้นเครดติ 62,341,298             1,701,616               
ดอกเบีย้รบั 804,586                 -                        

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 80,004,452             123,963,559           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ -                        (36,661,764)            
การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (48,960,000)            -                        
จ่ายดอกเบีย้ (4,823,468)              (5,991,677)              
จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (3,427,200)              (4,000,000)              

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (57,210,668)            (46,653,441)            

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิในระหว่างงวด 22,793,784             77,310,118             
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด 174,724,513           70,986,060             
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 197,518,297           148,296,178           

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6                          

บาท
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ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 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 และเป็นกองทรสัต์ประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยทรสัต์จากผูถ้ือหน่วยทรสัต์ กองทรสัต์มวีตัถุประสงค์ 
ในการน าเงินที่ได้จากการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์และเงินที่ได้ร ับจากการกู้ยืมสถาบันการเงินไปลงทุนใน  
ทรพัยส์นิหลกัประเภทอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึสทิธกิารเชา่ช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และ
ทรพัยส์นิอื่นอนัเป็นส่วนควบหรอืเครือ่งอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
 

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

 
บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นทรสัตขีองกองทรสัต ์และมผีูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องแต่ละโครงการ ดงันี้ 
 

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 

 
เนื่องจาก องค์กรอนามยัโลกประกาศว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (โควดิ-19) เป็นโรคระบาด 
ซึง่ยงัคงแพร่กระจายไปทัว่โลก ผลทีต่ามมาของการแพรก่ระจายโควดิ-19 อาจส่งผลใหเ้กดิการยกเลกิสญัญาเชา่ หรอื
ผดิเงือ่นไขสญัญาเช่า หรอืการตดัสนิใจต่อสญัญาเช่า หรอืการตดัสนิใจท าสญัญาเช่าของผูเ้ช่าใหม่  เหตุการณ์ดงักล่าว
อาจจะกระทบต่อรายได้ค่าเช่าในรอบระยะเวลาบญัชีถดัๆ ไป ซึ่งผู้บรหิารของกองทรสัต์อยู่ในระหว่างการประเมนิ 
ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การวางแผนเพือ่รบัมอืและแกไ้ขกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 
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2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 

กองทรสัตม์นีโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงันี้  
 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแล้ว
ของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์นัน้ ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบ  
ปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทัง้นี้  ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์มเ่กนิ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีเวน้แต่กรณีทีก่องทรสัตม์กีารเพิม่ทุน กองทรสัตอ์าจมกีารจ่ายประโยชน์
ตอบแทนเกนิกว่า 4 ครัง้ ต่อรอบปีบญัชไีดเ้พื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ซึง่ถอืหน่วยทรสัต์เดมิ (โดยจะเริม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรสัต์  หากกองทรสัต์มีก าไรเพียงพอที่จะจ่ายประโยชน์           
ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว) 
 

ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถงึ ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 

(1) การหกัก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์  รวมทัง้
การปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ 

(2) การหกัด้วยรายการเงนิส ารองเพื่อการช าระหนี้เงนิกู้ยมืหรอืภาระผูกพนัจากการกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ตาม
วงเงนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนหรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีก่องทรสัต์มกี าไรสะสมทีอ่า้งองิจากก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรสัต์ตามขอ้มูลขา้งตน้ 
ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรสัต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์จากก าไรสะสม
ดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

(4)  ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่  
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 

ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์มมีูลค่าต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสมประโยชน์
ตอบแทนดงักล่าวเพือ่น าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป 

 

3. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2565 ตามแนวปฏบิตัิทางบญัชี
ส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“แนวปฏบิตั”ิ) ส่วนเรื่องทีแ่นวปฏบิตัทิางการบญัชไีม่ไดก้ าหนด
ไว ้กองทรสัตป์ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลา
บญัชขีองขอ้มลูทางการเงนิ และไดน้ าเสนอในสกุลเงนิไทยบาท โดยไมไ่ดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ด้
จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูใ้ช้งบการเงนิจงึควรใช้งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

งบการเงนิระหว่างกาลฉบบันี้จดัท าขึน้เป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นให้ยดึถอืงบการเงนิ    
ทีจ่ดัท าขึน้เป็นฉบบัภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของกองทรสัต์
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้ การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุง
ใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2565  

 
กองทรสัต์ไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงนี้เป็นครัง้แรกซึ่งมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่รอบ
ระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 และไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่มผีล
บังคบัใช้มาถือปฏิบัติก่อนวนัที่มีผลบังคับใช้ ทัง้นี้  การถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ 
งบการเงนิของกองทรสัต ์

 
5. การประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และ
การวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพนิิจการ
ประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร การใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิาน รวมถงึ
แหล่งข้อมูลส าคญัที่น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ถือตามเกณฑ์เช่นเดียวกับที่ใช้ในการจัดท า  
งบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

6. รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักองทรสัต์ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีล่งทุนในส่วนไดเ้สยีของกองทรสัต์ตัง้แต่
รอ้ยละ 10 ของส่วนไดเ้สยีทัง้หมดทีม่สีทิธอิอกเสยีง บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมกองทรสัต ์หรอืถูกกองทรสัต์
ควบคุมไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักองทรสัต์ 

 
นอกจากนี้ บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึง ผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัตี และบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ และทรสัตี และบุคคลหรอืกิจการที่มสีทิธิออกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อม  
ซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทรสัต ์ผูบ้รหิารส าคญั และกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีม่อี านาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทรสัต์ 
 
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 
บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ทรสัต ี
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บริษทัและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ความสมัพนัธ ์
  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทัใหญ่ของทรสัต ี
บรษิทั บาร ์โทโร ่(ไทยแลนด)์ จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทั เมม็เบอรช์ปิ จ ากดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 
และ 2564 ประกอบดว้ย 
 

   บาท 
   ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถิุนายน    
 นโยบายการก าหนดราคา  2565  2564 
      
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร อตัราตามสญัญา  57,923,208  59,833,771 
รายไดด้อกเบีย้ อตัราตลาด  823,347  16,647 
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17  4,276,023  4,567,923 
คา่ธรรมเนียมทรสัต ี ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17  1,831,291  1,918,494 
คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการ 
    ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

 
ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17  732,091 

  
3,314,515 

คา่ใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17  9,942,641  13,642,707 
ส่วนขาดทุนจากประมาณการ 
    ส่วนสญูเสยีดา้นเครดติ   1,607,134 

    
        - 

 
   บาท 
   ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถิุนายน    
 นโยบายการก าหนดราคา  2565  2564 
      
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร อตัราตามสญัญา  102,969,012  119,424,110 
รายไดด้อกเบีย้ อตัราตลาด  840,767  29,456 
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17  8,581,638  9,021,720 
คา่ธรรมเนียมทรสัต ี ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17  3,665,430  3,796,726 
คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการ 
    ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

 
ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17  4,100,646 

  
6,599,696 

คา่ใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17  19,885,283  33,952,454 
ส่วนขาดทุนจากประมาณการ 
    ส่วนสญูเสยีดา้นเครดติ   61,971,209 

    
        - 
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ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กองทรสัต์มียอดคงเหลอืที่มสีาระส าคญักบับุคคลหรือบริษัท             
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัต่อไปนี้ 

 

 บาท 

 
30 มถิุนายน  

2565 
 31 ธนัวาคม                

2564 
    

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 111,141,243  73,135,295 
ลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 199,546,825  286,331,278 
ลูกหนี้จากดอกเบีย้ 1,190  979 
เจา้หนี้อื่น 28,939,523  61,179,911 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 11,627,256  41,598,891 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนัจากคา่เชา่ 28,006,757  26,400,506 

 

7. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 

ยอดคงเหลอืของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 บาท 

 30 มถิุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ราคาทุน มลูคา่ยตุธิรรม ราคาทุน มลูคา่ยตุธิรรม 
     

โครงการ ยดู ีทาวน์ 1,527,363,033 1,434,086,780 1,527,363,033 1,434,086,780 
โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 915,105,164 750,000,000 915,105,164 750,000,000 
โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ 458,532,338 401,000,000 458,532,338 401,000,000 
โครงการ โนเบลิ โซโล 225,982,674 238,000,000 225,982,674 238,000,000 
รวม 3,126,983,209 2,823,086,780 3,126,983,209 2,823,086,780 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทรัสต์มีสัญญาเช่า และ /หรือสัญญาเช่าช่วงเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
ซึง่ประกอบดว้ย 

 

ก. โครงการ ยดู ีทาวน์ 
 

ตัง้อยู่ทีต่ าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี เนื้อทีด่นิรวมประมาณ 45,313 ตารางเมตร พืน้ที่
ใชส้อยรวมทัง้สิน้ประมาณ 48,765 ตารางเมตร โดยกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนใน (i) สทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ และสทิธิ
การเช่าอาคารและงานระบบของโครงการ ยูด ีทาวน์ ระยะเวลา  20 ปี 10 เดอืน นับตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 
2562 (ii) สทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิและเชา่ชว่งอาคารและงานระบบของโครงการ ยดู ีทาวน์ ระยะเวลาประมาณ  4 ปี 
นับตัง้แต่วนัที ่5 กรกฎาคม 2562 โดยมเีนื้อทีด่นิรวมประมาณ 45,271 ตารางเมตร พืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 
45,279 ตารางเมตร 
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ข. โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 
 

ตัง้อยู่บนถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  
เนื้อทีด่นิประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 53 ตารางวา พืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมดประมาณ 5,019 ตารางเมตร โดยกองทรสัต์จะ
เขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 72 คอรท์ยารด์ รวมทัง้สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา 
สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของทีด่นิและอาคารซึ่งไดใ้ชใ้นการด าเนินโครงการ เป็นระยะเวลา
ประมาณ 13 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่5 กรกฎาคม 2562 โดยพืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 5,019 ตารางเมตร 

 
ค. โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ 

 

ตัง้อยู่ที่ถนนพระราม 2 ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เนื้อที่ดนิรวมประมาณ 15 ไร่  
1 งาน 60 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยทัง้หมดประมาณ 43,814 ตารางเมตร  โดยกองทรสัต์จะเข้าลงทุนในสิทธิ 
การเช่าที่ดิน อาคาร พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เป็นส่วนควบของที่ดิน อาคารและงานระบบ
สาธารณูปโภค ของโครงการ พอร์โต้ ชโิน่ เป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562  
เนื้อทีด่นิรวมประมาณ 14 ไร ่0 งาน 60 ตารางวา พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 33,694 ตารางเมตร 

 
ง. โครงการ โนเบลิ โซโล 

 

กองทรสัต์มกีรรมสทิธิห์อ้งชุดเพื่อการพาณิชยโ์ครงการ โนเบลิ โซโล ซึง่ตัง้อยู่ทีแ่ขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร พืน้ทีร่วมประมาณ 1,424 ตารางเมตร 

 

กองทรสัตไ์ดจ้ดจ านองกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและ/หรอืสิง่ปลูกสรา้ง และการโอนสทิธริบัเงนิภายใตส้ญัญาเชา่แบบมเีงือ่นไข
ของผู้เช่าพื้นที่ที่มรีะยะเวลาของสญัญาเช่ามากกว่า 3 ปี (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และโครงการพอร์โต้ชโิน่)  
เพือ่ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และ 13 

 
8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กองทรสัตม์เีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดดงันี้ 
 

 30 มถิุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 
อตัราดอกเบีย้ 
ต่อปี (รอ้ยละ) บาท 

อตัราดอกเบีย้ 
ต่อปี (รอ้ยละ) บาท 

เงนิฝากธนาคาร     
เงนิฝากออมทรพัย ์ 0.05 - 0.10 172,418,436 0.05 - 0.10 149,670,291 
เงนิฝากประจ า 3 เดอืน 0.38 25,099,861 0.38 25,054,222 

รวม  197,518,297  174,724,513 

 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กองทรสัต์มเีงนิฝากธนาคารจ านวน 10 ล้านบาท มขี้อจ ากัด           
การใชเ้นื่องจากเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 
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9. ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ  
 
ยอดคงเหลอืของลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร แยกตามอายหุนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระไดด้งันี้ 
 

 บาท 

 
30 มถิุนายน  

2565 
 31 ธนัวาคม                   

2564 
อายหุนี้คา้งช าระ    
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 186,508,361   6,166,752 
คา้งช าระ    
  ไมเ่กนิ 3 เดอืน  9,592,745    67,745,290 
  3 – 6 เดอืน  2,576,334    65,194,177 
  6 – 12 เดอืน   85,036,163   122,668,467 
  มากกวา่ 12 เดอืน  8,166,027    57,159,494 
รวม  291,879,630    318,934,180 
หกั คา่เผือ่ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (59,966,525)               - 
สุทธ ิ 231,913,105  318,934,180 

 
เนื่องจากองค์กรอนามยัโลกประกาศว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (โควดิ-19) เป็นโรคระบาด 
ซึ่งยงัคงแพร่กระจายไปทัว่โลก ผลที่ตามมาของการแพร่กระจายโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
กองทรสัต์ จงึท าใหก้องทรสัต์ไดท้ าขอ้ตกลงกบัผูเ้ช่าบางรายเกีย่วกบัเงื่อนไขส่วนลดหนี้คงคา้ง และผ่อนช าระค่าเช่า 
ดงันี้ 
 

1) ส่วนลดหนี้คงค้างและการช าระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ จากหนี้คงค้างสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564  
จ านวน 46.67 ล้านบาท โดยเสนอช าระหนี้คงค้างส่วนหนึ่งให้กองทรัสต์ เช่าที่ดินและอาคารโครงการ  
พอร์โต้ ชิโน่ ต่ออีกเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยถือว่าเป็นการใช้หนี้คงค้าง จ านวน 32.00 ล้านบาท หนี้คงค้าง 
ส่วนที่เหลือเสนอให้กองทรัสต์ลดหนี้ให้จ านวน 14.67 ล้านบาท นอกจากนี้ส าหรับหนี้คงค้างตัง้แต่วันที่  
1 มกราคม 2565 กองทรัสต์ท าบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการช าระหนี้ดังกล่าวโดยแบ่งช าระเป็นจ านวน  
36 งวด เริม่จ่ายครัง้แรกในไตรมาส 1 ปี 2566 

 
2) ส่วนลดหนี้คงคา้งและการช าระคา่เชา่โครงการ ยดู ีทาวน์ จากหนี้คงคา้งสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 78.96 

ล้านบาท โดยเสนอกองทรสัต์ลดหนี้ จ านวน 44.92 ล้านบาท นอกจากนี้กองทรสัต์ท าบนัทกึขอ้ตกลงเกี่ยวกบั
การช าระหนี้คงค้างจ านวน 34.04 ล้านบาท เริม่จ่ายครัง้แรกใน ไตรมาส 2 ปี 2565 การช าระเงนิหนี้คงค้าง
ดงักล่าวจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ปี 2568 และส าหรบัหนี้คงค้างตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 กองทรสัต ์
ท าบนัทกึขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการช าระหนี้ดงักล่าวโดยแบ่งช าระเป็นจ านวน 36 งวด เริม่จ่ายครัง้แรกในไตรมาส  
1 ปี 2566 
 

3) การช าระค่าเช่าโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด จากหนี้คงค้างสิ้นสุด 31 มกราคม 2565 จ านวน 95.69 ล้านบาท  
ซึ่งกองทรสัต์ท าบนัทึกขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการช าระหนี้คงค้างโดยเริม่จ่ายครัง้แรกตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2565  
การช าระเงนิหนี้คงคา้งดงักล่าวจะเสรจ็สิน้ภายใน วนัที ่31 มกราคม 2567 
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ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ลูกหนี้คงเหลอืตามแผนการผอ่นช าระทัง้หมด มดีงันี้ 
 

 บาท 
  
ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  63,155,666  
ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระเกนิกวา่หนึ่งปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี  119,855,424  
รวม  183,011,090  

 
10. ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 

 
 บาท 

 
30 มถิุนายน  

2565 
 31 ธนัวาคม                   

2564 

    
คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชตีน้งวด/ปี 21,997,773  30,712,151 
หกั ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด/ปี (4,321,377)  (8,714,378) 
คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชปีลายงวด/ปี 17,676,396  21,997,773 

 
11. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

 บาท 
 30 มถิุนายน  

2565 
 31 ธนัวาคม                   

2564 
    
เงนิกูย้มืระยะสัน้ตน้งวด/ปี 40,000,000  40,000,000 
บวก เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด/ปี 40,000,000  80,000,000 
หกั จ่ายช าระระหวา่งงวด/ปี (40,000,000)  (80,000,000) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ปลายงวด/ปี 40,000,000  40,000,000 
 

ในปี 2564 กองทรสัตไ์ดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิใหก้บัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งจ านวน 80 ลา้นบาท ซึง่มกี าหนดจ่ายช าระ
คนืภายในไตรมาส 4 ปี 2564 และไตรมาส 2 ปี 2565 โดยมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR ลบอตัราคงทีต่่อปี 
 
ในปี 2565 กองทรสัตไ์ดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิใหก้บัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งจ านวน 40 ลา้นบาท ซึง่มกี าหนดจ่ายช าระ
คนืภายในไตรมาส 4 ปี 2565 โดยมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR ลบอตัราคงทีต่่อปี 
 
 

กองทรสัตใ์ชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนัเดยีวกบัเงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวตามหมายเหตุ 13  
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12. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 และ ส าหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 

 
 บาท 
 30 มถิุนายน  

2565 
 31 ธนัวาคม                   

2564 
    
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ตน้งวด/ปี 66,086,780  67,923,622 
หกั จ่ายช าระระหวา่งงวด/ปี (1,670,212)  (5,097,093) 
บวก ดอกเบีย้รอตดัจ่ายระหวา่งงวด/ปี 1,592,151  3,260,251 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ปลายงวด/ปี 66,008,719  66,086,780 

 
13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 บาท 
 30 มถิุนายน  

2565 
 31 ธนัวาคม                   

2564 
    
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 24,000,000  12,000,000 
ครบก าหนดเกนิกวา่ 1 ปี 177,161,600  192,588,800 
รวม 201,161,600  204,588,800 
หกั คา่ธรรมเนียมสญัญาเงนิกูย้มืรอตดับญัชงีวด/ปี (4,335,014)  (4,826,100) 
รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 196,826,586  199,762,700 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 และ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 

 

 บาท 
 30 มถิุนายน  

2565 
 31 ธนัวาคม                   

2564 
    
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิตน้งวด/ปี 204,588,800  210,000,000 
หกั จ่ายช าระระหวา่งงวด/ปี (3,427,200)  (5,411,200) 
หกั คา่ธรรมเนียมสญัญาเงนิกูย้มืรอตดับญัชงีวด/ปี (4,335,014)  (4,826,100) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิปลายงวด/ปี 196,826,586  199,762,700 
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เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 กองทรสัตไ์ดกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่งจ านวน 210 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้นการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ โดยมเีงื่อนไขการช าระคนืเงนิต้นทัง้หมดภายในระยะเวลา 9 ปี ทัง้นี้ ดอกเบี้ยจะช าระคนื          
ทุกเดอืน โดยมอีตัราดอกเบีย้เท่ากบั MLR ลบอตัราคงทีต่่อปี และเริม่จ่ายครัง้แรกภายในไตรมาส 3 ปี 2563 เงนิกูย้มื
ดงักล่าวมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั ดงันี้  
 
1) ค ้าประกนัโดยการจดจ านองกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและ/หรอืสิง่ปลูกสรา้งเฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล ตามทีก่ล่าวไว้

ในหมายเหตุ 7 
2) การโอนสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคาร และการโอนสทิธริบัเงนิภายใตส้ญัญาเช่าแบบมเีงือ่นไขของ

ผูเ้ชา่พืน้ทีท่ีม่รีะยะเวลาของสญัญาเชา่มากกวา่ 3 ปี (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และ โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่) 
3) การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัยแบบมีเงื่อนไข และสลักหลังให้ผู้ให้กู้ เ ป็นผู้ร ับผลประโยชน์และ  

ผูเ้อาประกนัภยัรว่ม (เฉพาะโครงการโนเบลิ โซโล และ โครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่) 
 

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 
 
ในระหว่างปี 2564 กองทรสัต์ไดท้ าขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงนิเพิม่เตมิ โดยมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระคนื
เงินต้น ระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 จนถึงไตรมาส 2 ปี 2565 และการช าระเงินกู้ยืมทัง้หมดจะเสร็จสิ้นภายใน 
ไตรมาส 3 ปี 2572 โดยอตัราดอกเบีย้อยูร่ะหวา่งรอ้ยละ MLR-0.50 – MLR-3.25 

 
14. การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรสัต ์

 
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยทรสัต์และทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 
2565 ดงันี้ 
 

   (หน่วย: บาท) 

 จ านวนหน่วย มลูคา่ต่อหน่วย  จ านวนเงนิ 

    
ยอดตน้งวด 288,000,000 10.00 2,880,000,000 
การลดมลูคา่หน่วยทรสัต์          - (0.17) (48,960,000) 
ยอดปลายงวด 288,000,000 9.83 2,831,040,000 

 
เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัของผูจ้ดัการกองทรสัตค์รัง้ที ่2/2565 คณะกรรมการ
ได้มมีติอนุมตัิการลดทุนของกองทรสัต์ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรสัต์หน่วยละ 0.07 บาท เป็นจ านวนเงนิ 20.16  
ลา้นบาท โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงจ านวนหน่วยจดทะเบยีน และการจ่ายเงนิคนืจากการลดทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ในวนัที ่28 มนีาคม 2565 ทัง้นี้การลดทุนดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
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เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2565 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัของผูจ้ดัการกองทรสัตค์รัง้ที ่4/2565 คณะกรรมการ
ได้มมีติอนุมตัิการลดทุนของกองทรสัต์ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรสัต์หน่วยละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงนิ 28.80  
ลา้นบาท โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงจ านวนหน่วยจดทะเบยีน และการจ่ายเงนิคนืจากการลดทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ในวนัที ่10 มถิุนายน 2565 ทัง้นี้การลดทุนดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
 

15. ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
 

 บาท 
 ส าหรบังวดหกเดอืน 

สิน้สุดวนัที ่ 
30 มถิุนายน 2565 

 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่    
31 ธนัวาคม 2564 

   
ก าไร (ขาดทุน) สะสมตน้งวด/ปี (17,855,557) 102,222,629 
บวก การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 45,567,096 233,166,671 
      ก าไรจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์               - 23,377 
       ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์
 

              - 
 

(296,446,469) 
หกั การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์                - (56,821,765) 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมปลายงวด/ปี 27,711,539 (17,855,557) 

 
16. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ 

 
ประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายในระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

   (หน่วย: บาท) 
วนัทีอ่นุมตั ิ ผลการด าเนินงานส าหรบังวด อตัราหน่วยละ  รวม 

    

27 กุมภาพนัธ ์2564 
ก าไรสะสมตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 

 
0.1273 

 
36,661,764 

   36,661,764 
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17. ค่าใช้จ่าย 
 
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. 

 
2) คา่ธรรมเนียมทรสัต ี

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

3) คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 
 
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์คดิเป็นรายเดอืนตามทีจ่่ายจรงิ 

 
4) คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

 

ผู้จดัการกองทรสัต์มสีทิธิได้รบัค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ (อตัราดงักล่าวยงั  
ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่หรอืภาษอีื่นใดท 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 

 
5) คา่ใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ 

 

กองทรสัต์มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าประกนัภยั 
และภาษโีรงเรอืน เป็นตน้ 
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18. การวดัมลูค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้ร ับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ปกตริะหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิวดัมลูค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมเป็น     
3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่ ดงันี้ 
 

• ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ
อยา่งเดยีวกนั 

• ขอ้มลูระดบั 2 เป็นข้อมูลอนันอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถเทียบเคยีงได้
โดยตรงหรอืโดยออ้มส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 

• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
 
ไมม่รีายการโอนระหวา่งล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งงวด 
 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 บาท 
 ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3  รวม 
สนิทรพัย ์      
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์             -  2,823,086,780  2,823,086,780 
รวม             -  2,823,086,780  2,823,086,780 

 
19. ภาระผกูพนั  
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 กองทรสัตม์ภีาระผกูพนั ดงันี้ 
 

19.1 ภาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 
 

19.2 ภาระผูกพนัภายใต้สญัญาบรกิารและบรหิารอสงัหารมิทรพัย์สามแห่ง เป็นจ านวนเงนิ 37 ล้านบาท ส าหรบั
ระยะเวลาภายใน 1 ปี โดยอตัราคา่บรกิารดงักล่าวจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.50 ต่อปีในเดอืนกรกฎาคมของปีถดัไป 

 
  



20 

20. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ครัง้ที่  5/2565 เมื่ อวันที่  10 สิงหาคม 2565         
คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัดิงันี้ 
 
1) อนุมตักิารลดทุนของกองทรสัต์ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรสัต์หน่วยละ 0.03 บาทต่อหน่วย เป็นจ านวนเงนิ 

8.64 ลา้นบาท โดยมกี าหนดการจ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวนัที ่7 กนัยายน 2565 ทัง้นี้ การลดทุน
ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

2) อนุมตัิให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการด าเนินงานส าหรบังวดตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวนัที่  
30 มิถุนายน 2565 ในอตัรา 0.09 บาท ต่อหน่วยทรสัต์ เป็นจ านวนเงิน 25.92 ล้านบาท โดยก าหนดจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนในวนัที ่7 กนัยายน 2565 

 
21. การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล 

 
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้ร ับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่   
10 สงิหาคม 2565 
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