
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 



 

 

 

 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย (“กองทรัสต”์) 

ซ่ึงประกอบด้วย งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัและขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคญั

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทรัสต์

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ

สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นผู ้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ี 

มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ือง 

ท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ี

สอบทานได ้

ขอ้สรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั 

 

 

 

( นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 
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(หน่วย : พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

(ราคาทุน 31 มีนาคม 2561 : 822.01 ลา้นบาท) 7 822,007                            822,007                            
(ราคาทุน 31 ธนัวาคม 2560 : 822.01 ลา้นบาท)

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 5,647                                -                                   
(ราคาทุน 31 มีนาคม 2561 : 5.66 ลา้นบาท)

เงินฝากธนาคาร 8 3,581                                12,009                              
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั 9 32,500                              -                                   
ลูกหน้ี

จากการให้เช่าและบริการ 13 16,768                              29,206                              
จากดอกเบ้ีย 39                                     1                                       

ลูกหน้ีกองทุนสินทรัพยสุ์ทธิรอรับโอน 13 152                                   32,651                              
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 10 13,754                              15,001                              
สินทรัพยอ่ื์น 324                                   576                                   

รวมสินทรัพย์ 894,772                            911,451                            
หน้ีสิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13 2,260                                4,713                                
เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 13 32,500                              32,500                              
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 11 237,681                            237,610                            
หน้ีสินอ่ืน 13 2,284                                4,035                                

รวมหน้ีสิน 274,725                            278,858                            
สินทรัพยสุ์ทธิ 620,047                            632,593                            

สินทรัพยสุ์ทธิ: 
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 15 609,219                            631,457                            
กาํไรสะสม 6 10,828                              1,136                                

สินทรัพยสุ์ทธิ 620,047                            632,593                            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 7.5615                              7.7145                              
จาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 82,000,000.0000              82,000,000.0000              

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561
งบดุล

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
(พนับาท) (พนับาท) มูลค่าเงินลงทุน (พนับาท) (พนับาท) มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน

เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจคลงัเกบ็เอกสาร (หมายเหตุ 7) 822,007                  822,007                     99.32                            822,007                  822,007                     100.00                          
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 822,007                   99.32                         822,007                   100.00                       

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
(พนับาท) (พนับาท) มูลค่าเงินลงทุน (พนับาท) (พนับาท) มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารรัฐตลาดเงิน พลสั
- ชนิดหน่วยลงทุน A 5,637                     5,647                         0.68                              -                         -                            -                               

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 5,647                      0.68                           -                          -                             

รวมเงินลงทุน 827,654                   100.00                       822,007                   100.00                       

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแตส่อบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย สมาร์ท สโตเรจ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560

                หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ (หน่วย : พนับาท)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้)

รายไดจ้ากการลงทุน 
รายไดค่้าเช่าและบริการ 13 16,674
รายไดด้อกเบ้ีย 11

รวมรายไดจ้ากการลงทุน 16,685

ค่าใชจ่้าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 12, 13 927
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12, 13 1,021
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 69
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 79
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 1,359
ตน้ทุนทางการเงิน 2,453

รวมค่าใชจ่้าย 5,908
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 10,777

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 37
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 10

รวมรายการกาํไรจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน 47

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 10,824

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี               
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หมายเหตุ (หน่วย : พนับาท)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้)

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 10,777                                
รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 37                                       
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 10                                       

การเพิ่มข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 10,824                                

การจ่ายคืนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 15 (22,238)                               
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 16 (1,132)                                 

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งงวด (12,546)                               
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 632,593                              
สินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 620,047                              

(หน่วย : หน่วย)
การเปล่ียนแปลงของจาํนวนหน่วยทรัสต์

หน่วยทรัสต ์ณ ตน้งวด 82,000,000                         
หน่วยทรัสต ์ณ วนัปลายงวด 82,000,000                         

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี               
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(หน่วย : พนับาท)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 10,824

ปรับกระทบการเพิ่มข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน
   ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (29,000)
การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 23,400
การเพิ่มข้ึนในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั (32,500)
การเพิ่มข้ึนในลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 12,438
การเพิ่มข้ึนในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย (38)
การเพิ่มข้ึนในลูกหน้ีกองทุนสาํหรับสินทรัพยสุ์ทธิรอรับโอน 32,499
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น 252
การเพิ่มข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (2,453)
การเพิ่มข้ึนในหน้ีสินอ่ืน (1,751)
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 1,318
รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (37)
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (10)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 14,942

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (22,238)
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (1,132)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (23,370)

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (8,428)
เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด 12,009
เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด 3,581

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี               



7

(หน่วย : บาท)

ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 7.7145                          
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน :

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.1314
รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 0.0005
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 0.0001

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.1320
หกั: การจ่ายคืนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.2712)
หกั: การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.0138)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 7.5615                          

อตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) 1.71

อตัราส่วนการเงินท่ีสําคญัและขอ้มูลประกอบเพิ่มเติมท่ีสําคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 620,047                        
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) 0.93                              
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) 2.64                              
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) * 8.23

ขอ้มูลเพิ่มเติม
* ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินและใบรับฝากเงิน และการซ้ือขายเงินลงทุน ตอ้งเป็นรายการ

ซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย
ขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญั

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้)

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       
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ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

 

1. ลกัษณะของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย (“กองทรัสต”์) เป็นกองทรัสตต์ามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พ่ือธุรกรรม

ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พ.ร.บ. ทรัสต”์) ท่ีก่อตั้งข้ึนตามสญัญาก่อตั้งทรัสตล์งวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 โดยเป็นกองทรัสตท่ี์

เกิดจาการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย สมาร์ท สโตเรจ (“กองทุนรวม”) เป็นกองทรัสต์

ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยทรัสตแ์ละไม่มีกาํหนดอายขุองกองทรัสต ์ 

กองทรัสตไ์ดจ้ดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม และ/หรือระดมเงินทุนจากนกัลงทุน และ

นาํเงินทุนท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอนัเป็นส่วน

ควบหรืออุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว โดยประเภททรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์จะลงทุน ได้แก่ ทรัพยสิ์นท่ีท่ีเป็น

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารคลงัเอกสาร และ/หรือคลงัสินคา้รวมถึงอสังหาริมทรัพยอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั สนับสนุน 

หรือส่งเสริมธุรกิจคลงัเอกสาร และ/หรือ คลงัสินคา้ และจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวโดยการให้เช่า 

และ/หรือ ให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสต์ได้ลงทุนไว ้รวมทั้ งการดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือ

ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือมุ่งก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสต์ รวมถึงการ

ลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนหรือหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือ การจดัหาผลประโยชน์ดว้ยวิธีอ่ืนท่ีเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย ์

และ/หรือ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทั เอสเอสที รีท แมนเนจเมนท์ จาํกัด เป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์ โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน วรรณ จาํกัด

เป็นทรัสตี และบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่

ของกองทรัสต ์โดยถือหน่วยทรัสตใ์นกองทรัสต ์ร้อยละ 15 
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2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงัน้ี  

(1) ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้

ของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์นั้นแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนสาํหรับ

รอบปีบญัชี และประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (หากมี) ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยทรัสตฯ์ ไม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี เวน้แต่กรณีท่ีกองทรัสตมี์การเพ่ิมทุน  

โดยกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถึง กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

1) การหักกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์รวมทั้ง

การปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต ์

2) การหกัดว้ยรายการเงินสาํรองเพ่ือการชาํระหน้ีเงินกูย้มืหรือภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงินของกองทรัสต ์

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์กาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อ

หน่วยทรัสตจ์ากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยก็ได ้

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสตย์งัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ฯ ระหวา่ง

รอบไตรมาสใดมีมูลค่าตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ัง

นั้น และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพ่ือนาํไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 

3. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล อยา่งไรก็ตาม

ไดมี้การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม ตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็น

แบบย่อ บริษทัได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 13 ธันวาคม 

2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม 

เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บ

การเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความหมายขดัแยง้

กนัหรือมีความแตกต่างในการตีความระหวา่งสองภาษา ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

ในระหวา่งงวด กองทรัสตไ์ดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) และฉบบัใหม่รวมถึงแนว

ปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทรัสต ์ 

5. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

6. กาํไรสะสมตน้งวด 

   (หน่วย : พนับาท) 

   31 มีนาคม 2561 

    

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 13 ธ.ค. 60)   1,136 

กาํไรสะสมตน้งวด   1,136 

    

7. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายุติธรรม 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2561 

 สาํหรับระยะเวลาตั้งแต่

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560   

ถึง 31 ธนัวาคม 2560 

    

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์น้งวด 822,007  - 

บวก  ลงทุนเพ่ิมในระหวา่งงวด -  822,007 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ลายงวด 822,007  822,007 
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เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตไ์ดรั้บโอนเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย 

สมาร์ท สโตเรจ ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคลงัเก็บเอกสาร ประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

จาํนวน 4 แปลง เน้ือท่ีรวมประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 52.4 ตารางวา คลงัเอกสารจาํนวน 5 อาคาร พ้ืนท่ีรวม 9,277 ตารางเมตร 

ระบบสาธารณูปโภค และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนเงินรวม 822 ลา้นบาท ท่ีดินและอาคารดงักล่าว

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 115 และ 115/7-9 ซอยสุขสวสัด์ิ 76 ถนนสุขสวสัด์ิ ตาํบลบางจาก อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

กองทรัสตไ์ดจ้ดัหาผลประโยชน์จากการลงทุนขา้งตน้ โดยการเขา้ทาํสัญญาให้เช่าทรัพยสิ์นกบับริษทั ทรัพยศ์รีไทย จาํกดั 

(มหาชน) รวมระยะเวลาเช่า 10 ปี 2 เดือน โดยมีอตัราค่าเช่าและการต่ออายสุัญญาเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา ซ่ึง ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2561 กองทรัสตมี์จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาให้เช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิก

ไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ภายใน 1 ปี 65.00 

หลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 332.72 

เกิน 5 ปี 284.72 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตไ์ดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปคํ้าประกนั

วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

8. เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตมี์เงินฝากธนาคาร ประกอบดว้ย 

 เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

 

ธนาคาร 

31 มีนาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

31 มีนาคม 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

      

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      

ประเภทออมทรัพย ์ 3,581  12,009 0.375 0.375 

      

9. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผูกพนัเป็นเงินมดัจาํท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่าเพ่ือประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สงัหาริมทรัพย ์โดยผลประโยชนจ์ากเงินมดัจาํกองทรัสตจ์ะจ่ายคืนผูเ้ช่าในจาํนวนเท่ากบัท่ีกองทรัสตไ์ดรั้บดอกเบ้ียรับจาก

เงินมดัจาํหลงัจากหกัค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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10. ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตไ์ดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีและทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายโดย

ใชว้ธีิเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 3 ปี การเปล่ียนแปลงระหวา่งงวดแสดงได ้ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2561 

 สาํหรับระยะเวลาตั้งแต่

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 

ถึง 31 ธนัวาคม 2560 

    

ยอดตน้งวด 15,001  - 

การเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  15,181 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (1,247)  (180) 

ยอดปลายงวด 13,754  15,001 
    

11. เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

 31 มีนาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

    

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 240,000  240,000 

หกั ค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินรอตดัจ่าย (2,319)  (2,390) 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 237,681  237,610 
    

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

 31 มีนาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

    

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี -  - 

ครบกาํหนด 1 - 5 ปี            38,400   24,000 

ครบกาํหนดมากกวา่ 5 ปี          201,600   216,000 

          240,000   240,000 
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เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตไ์ดรั้บเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการแห่งหน่ึง จาํนวนเงิน 240 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้น

การจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตต์ดัจาํหน่าย และส่วนท่ีเหลือจะนาํจ่ายชาํระให้แก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวม ซ่ึงมีระยะเวลาชาํระคืนเงินกู ้10 ปี และปลอดชาํระเงินตน้ 4 ปี ซ่ึงมีวนัครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 

16 สิงหาคม 2570 และมีเง่ือนไขการชาํระคืนเงินและชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบอตัรา

คงท่ีต่อปี เงินกูย้มืดงักล่าวมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัคือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กองทรัสตฯ์ตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงสัดส่วน

สินเช่ือต่อหลกัประกนั (Loan to Value) และดาํรงสัดส่วนเงินกูย้ืมต่อกาํไรจากการดาํเนินงาน ก่อนดอกเบ้ียและค่าใชจ่้าย

ทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด (funded debt to EBITDA) ให้เป็นไป

ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

โดยมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัดงัน้ี 

(1) จดจาํนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารคลงัเอกสารรวมทั้งหมด 4 แปลง ทุนจาํนอง 240 ลา้นบาท 

(2) การโอนสิทธิอยา่งมีเง่ือนไขในกรมธรรมป์ระกนัภยั และสลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูรั้บผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัร่วม 

(3) จดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิเรียกร้อง และ/หรือกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ 

(4) โอนสิทธิอยา่งมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าและบริการของผูเ้ช่าพ้ืนท่ีท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ปี 

12. ค่าใชจ่้าย 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดด้งัน้ี 

ค่าใชจ่้าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์  ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของกองทรัสต ์

(ไม่ตํ่ากวา่ 3.50 ลา้นบาทต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี  ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของกองทรัสต ์

(ไม่ตํ่ากวา่ 4.00 ลา้นบาทต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์  ตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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13. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กองทรัสตมี์รายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตีของกองทรัสต ์บริษทั

ท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วยและ/หรือกรรมการเดียวกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือทรัสตีของกองทรัสต ์และกองทุนรวมอ่ืน

ท่ีบริหารโดยทรัสตีของทรัสต ์รายการท่ีสาํคญัดงักล่าว มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

 

 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 
    

บริษทั เอสเอสที รีท แมนเนจเมนท ์จาํกดั   

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์  927 ตามท่ีระบุในสญัญา 
    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 1,021 ตามท่ีระบุในสญัญา 
   

บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จาํกดั (มหาชน)   

รายไดค้่าเช่าและบริการ  16,674 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
    

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตมี์ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
   

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย สมาร์ท สโตเรจ   

ลูกหน้ีกองทรัสตส์าํหรับสินทรัพยสุ์ทธิรอการโอน 152 32,651 
   

บริษทั เอสเอสที รีท แมนเนจเมนท ์จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตค์า้งจ่าย 958 139 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 4 

หน้ีสินอ่ืน - 2,619 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมทรัสตีคา้งจ่าย 1,055 152 
   

บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จาํกดั (มหาชน)   

ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 16,768 29,206 

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 32,500 32,500 

หน้ีสินอ่ืน 27 770 
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14. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทรัสตไ์ดซ้ื้อขายเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน

และใบรับฝากเงิน เป็นจาํนวนเงิน 52.40 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 8.29 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 

15. ส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 หน่วยทรัสตท่ี์จดทะเบียนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ มีจาํนวน 82,000,000 หน่วย โดยมีมูลค่า

ตราไวห้น่วยละ 7.4295 บาท  

รายการเคล่ือนไหวของหน่วยทรัสตส์าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : หน่วย) 

 มูลค่าต่อหน่วย  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (หน่วย)  (พนับาท) 

      

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 7.7007  82,000,000  631,457 

หกั การลดมูลค่าหน่วยทรัสต ์ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2561 (0.2712)  -  (22,238) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 7.4295  82,000,000  609,219 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอสเอสที รีท แมนเนจเมนท ์จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

ไดอ้นุมติัให้มีการลดทุนจดทะเบียนของกองทรัสต ์โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.2712 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงินทั้ งส้ิน 22.24 ลา้นบาท ซ่ึงมีการจ่ายเงินคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 29 

มีนาคม 2561  

16. การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ประกาศจ่ายในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

     

    (หน่วย : พนับาท) 

วนัท่ีประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ  รวม 

28 กมุภาพนัธ์ 2561 13 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 0.0138  1,132 

  รวม  1,132 
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17. ภาระผกูพนั 

กองทรัสตมี์ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ค่าธรรมเนียมทรัสตี และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 

18. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 
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