ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอมตะซัมมิทโกรท
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบย่อของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท ซึ่งผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

สุ พรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 5 สิ งหาคม 2559

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2559

31 ธันวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: จํานวน 4,792,952 พันบาท)

4,789,092

4,789,092

150,375

-

2

47,794

175,777

3

1,353

933

9

33

98

192

26,809

30,186

สิ นทรัพย์อื่น

1,695

508

รวมสินทรัพย์

5,017,225

4,996,721

18,665

16,844

125,026

120,567

1,995

2,198

1,200,000

1,200,000

รวมหนีส้ ิน

1,345,686

1,339,609

สินทรัพย์ สุทธิ

3,671,539

3,657,112

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน 30 มิถุนายน 2559: จํานวน 150,000 พันบาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากการให้เช่า
จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

4

หนีส้ ิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจําค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
เงินกูย้ มื ระยะยาว

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2559

31 ธันวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์ สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

3,578,900

3,578,900

3,578,900

3,578,900

92,639

78,212

3,671,539

3,657,112

-

-

สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)

10.2588

10.2185

จํานวนหน่วยทรัสต์ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (พันหน่วย)

357,890

357,890

ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กําไรสะสม

6

สินทรัพย์ สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบประกอบรายละเอีย ดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
การแสดงรายละเอีย ดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/
ที่ต้ งั

30 มิถุนายน 2559

31 ธันวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิ ทธิ์

พื้นที่
อาคารโรงงาน

ร้อยละของ

ร้อยละของ

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

(ตารางเมตร)

(พันบาท)

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(พันบาท)

(พันบาท)

(ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ า
สิ ทธิการเช่ าที่ดินและอาคารโรงงานจํานวน 60 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

153-3-49.0

105,512.02

2,992,607

2,943,358

59.59

2,992,607

2,943,358

61.46

61-2-85.0

48,408.00

1,619,376

1,660,462

33.62

1,619,376

1,660,462

34.67

8-3-48.1

6,662.50

180,969

185,272

3.75

180,969

185,272

3.87

224-1-82.1

160,582.52

4,792,952

4,789,092

96.96

4,792,952

4,789,092

100.00

กรรมสิ ทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานจํานวน 25 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
สิ ทธิการเช่ าที่ดินและอาคารโรงงานจํานวน 3 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
รวมเงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

-

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบประกอบรายละเอีย ดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
การแสดงรายละเอีย ดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
30 มิถุนายน 2559

31 ธันวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน

ร้อยละของ

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(พันบาท)

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(พันบาท)

(พันบาท)

(ร้อยละ)

เงินลงทุนในหลักทรัพ ย์
หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งไทย ธนทรัพย์ พลัส
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพ ย์
รวมเงินลงทุน

150,000

150,375

3.04

-

-

-

150,000

150,375

3.04

4,942,952

4,939,467

100.00

4,792,952

4,789,092

100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับรอบ

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือน

ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่

สิ้ นสุ ดวันที่

16 มิถุนายน 2558 ถึง

30 มิถุนายน 2559

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า

88,977

5,780

รายได้จากผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

8

14,096

879

รายได้ดอกเบี้ย

10

247

627

รายได้อื่น

79

-

รวมรายได้

103,399

7,286

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

9, 10

2,929

473

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน

9, 10

3,750

607

9

414

60

9, 10

655

41

322

106

1,689

278

ดอกเบี้ยจ่าย

11,932

739

ค่าใช้จ่ายอื่น

1,304

146

รวมค่ าใช้ จ่าย

22,995

2,450

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

80,404

4,836

รายการกําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

375

-

รวมรายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน

375

-

80,779

4,836

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดั จ่าย

รายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน

การเพิ่มขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับรอบ

หมายเหตุ

สําหรับงวดหกเดือน

ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่

สิ้ นสุ ดวันที่

16 มิถุนายน 2558 ถึง

30 มิถุนายน 2559

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า

176,488

5,780

รายได้จากผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

8

28,724

879

รายได้ดอกเบี้ย

10

656

627

รายได้อื่น

134

-

รวมรายได้

206,002

7,286

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

9, 10

5,853

473

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน

9, 10

7,490

607

9

807

60

9, 10

1,272

41

683

106

3,377

278

ดอกเบี้ยจ่าย

24,393

739

ค่าใช้จ่ายอื่น

3,129

146

รวมค่ าใช้ จ่าย

47,004

2,450

158,998

4,836

รายการกําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

375

-

รวมรายการกําไรจากการลงทุนสุ ทธิ

375

-

159,373

4,836

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดั จ่าย

4

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไรจากการลงทุนสุ ทธิ

การเพิ่มขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับรอบ

หมายเหตุ

สําหรับงวดหกเดือน

ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่

สิ้ นสุ ดวันที่

16 มิถุนายน 2558 ถึง

30 มิถุนายน 2559

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

การเพิ่มขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างงวด
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

158,998

4,836

375

-

159,373

4,836

-

3,578,900

(144,946)

-

14,427

3,583,736

สิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด

3,657,112

-

สิ นทรัพ ย์ สุทธิปลายงวด

3,671,539

3,583,736

รายการกําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างงวด
การเพิ่มขึน้ ในส่ วนทุนจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์
การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในระหว่ างงวด

7

การเพิ่มขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิในระหว่ างงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับรอบ
สําหรับงวดหกเดือน

ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่

สิ้ นสุ ดวันที่

16 มิถุนายน 2558 ถึง

30 มิถุนายน 2559

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

159,373

4,836

-

-4,792,952

(150,000)

-

การตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

3,377

278

การเพิ่มในลูกหนี้จากการให้เช่า

(420)

-

24

-433

-

-33,877

94

-

(1,187)

-

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(417)

33,523

การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจําค่าเช่า

4,459

116,178

การลดลงในค่าเช่ารับล่วงหน้า

(203)

-

รายการกําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(375)

-

24,393

739

39,118

(4,671,708)

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ให้เป็ นเงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
การซื้ อเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
การซื้ อเงินลงทุนในหลักทรัพย์

การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
การลดลงในลูกหนี้อื่น
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์อื่น

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับรอบ
สําหรับงวดหกเดือน

ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่

สิ้ นสุ ดวันที่

16 มิถุนายน 2558 ถึง

30 มิถุนายน 2559

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย

(22,155)

-544

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว

-

1,200,000

เงินสดรับจากการลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

-

3,578,900

การแบ่งปั นส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์

(144,946)

-

เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(167,101)

4,778,356

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(127,983)

106,648

เงินฝากธนาคารต้นงวด

175,777

-

47,794

106,648

เงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 2)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(หน่วย: บาท)
สําหรับรอบ
สําหรับงวดหกเดือน

ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่

สิ้ นสุ ดวันที่

16 มิถุนายน 2558 ถึง

30 มิถุนายน 2559

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด

10.2185

-

-

10.0000

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

0.4443

0.0135

รายการกําไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน

0.0010

-

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้ น

0.4453

0.0135

หัก: การแบ่งปั นส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์

(0.4050)

-

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด

10.2588

10.0135

บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
รายได้จากกิจกรรมลงทุน:

อัตราส่ วนการเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานต่ อ
มูลค่ าสิ นทรัพ ย์ สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่ างงวด (ร้ อยละ)

4.35

0.13

3,671,539

3,583,736

1.28

0.07

5.62

0.20

0.12

133.74

3,665,703

3,583,736

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมทีส่ ํ าคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด (พันบาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ย
ระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้ อเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)

* การซื้ อเงินลงทุนไม่นบั รวมเงินฝากธนาคารและคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยูใ่ นระหว่างงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ น ระหว่างกาลนี้ จัด ทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงิ น
ระหว่างกาล โดยกองทรัสต์ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ฯได้
แสดงรายการในงบดุ ล งบประกอบรายละเอี ยดเงิ น ลงทุ น งบกําไรขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
สิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญแบบเต็มรู ปแบบ เช่นเดียวกับรู ปแบบที่จะใช้
นําเสนอในงบการเงิ น ประจําปี ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และรู ป แบบที่ ก าํ หนดในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่างกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ ก องทรั ส ต์ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด กองทรั สต์ฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การปรั บ ปรุ ง ถ้อ ยคําและคํา ศัพ ท์ การตี ค วามและการให้ แ นวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี กับ ผู ใ้ ช้ม าตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่ อ
งบการเงินของกองทรัสต์ฯ
1.3 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ ใช้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2558 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร/ประเภทบัญชี

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
รวม
3.

เงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
(หน่วย: พันบาท)
(ร้อยละต่อปี )
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2558
2559
2558
2559
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
47,464
330
47,794

175,520
257
175,777

0.37, 0.87
-

0.37
-

ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ า
ยอดคงเหลื อของลู กหนี้ จากการให้เช่ า ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2559 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 แยกตาม
อายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้
30 มิถุนายน 2559
อายุหนี้คา้ งชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 30 วัน
มากกว่า 30 - 60 วัน
มากกว่า 60 - 90 วัน
มากกว่า 90 วันขึ้นไป
รวม

4.

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแล้ว)

-

-

961
392
1,353

541
196
196
933

ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตน้ งวด
หัก: ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
30,186
(3,377)
26,809

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาวมีรายละเอียดที่สาํ คัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

6.

กําไรสะสม
กําไรสะสมต้นงวด
บวก: การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด
หัก: การแบ่งปั นส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ในระหว่างงวด (หมายเหตุ 7)
กําไรสะสมปลายงวด

7.

(หน่วย: พันบาท)
78,212
159,373
(144,946)
92,639

การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหน่ วยทรัสต์
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้
อัตราหน่วยละ
รวม
(บาท)
(พันบาท)
16 กุมภาพันธ์ 2559
1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
0.2000
71,578
11 พฤษภาคม 2559
1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559
0.2050
73,368
รวมประโยชน์ตอบแทนสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
0.4050
144,946
วันที่ประกาศจ่าย

8.

สําหรับรอบระยะเวลา

รายรับจากผู้บริหารอสั งหาริมทรัพ ย์
รายรับจากผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีรายละเอียดตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

9.

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ และค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ น ข้ อ 16 ใน งบการเงิ น สํ า ห รั บ รอบระยะเวลาตั้ งแต่ ว ั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2558 ถึ ง วั น ที่
31 ธันวาคม 2558
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
สําหรับงวดสามเดือน
ตั้งแต่วนั ที่
สิ้ นสุ ดวันที่
16 มิถุนายน 2558 ถึง
30 มิถุนายน 2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2558

บริษัท อมตะซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด
เงินชดเชยจากการดํารงสัดส่ วนการเช่า
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ซื้ อเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
บริษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน กสิ กรไทย จํากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา

14,096
655
-

879
41
4,750,000

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 8
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9
ราคาตามสัญญา

2,929

473

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9

3,750

607

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9

247
4,773

627
329

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 2
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 5
(หน่วย: พันบาท)

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2559
บริษัท อมตะซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด
เงินชดเชยจากการดํารงสัดส่ วนการเช่า
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ซื้ อเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิ กรไทย จํากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
16 มิถุนายน 2558 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2558

นโยบายการกําหนดราคา

28,724
1,272
-

879
41
4,750,000

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 8
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9
ราคาตามสัญญา

5,853

473

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9

7,490

607

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9

656
9,758

627
329

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 2
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 5
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2559
31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแล้ว)
บริษัทหลักทรัพ ย์ จัดการกองทุนรวม กสิ กรไทย จํากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินค้างจ่าย
2,515
2,514
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์คา้ งจ่าย
1,957
1,957
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด
ลูกหนี้อื่น
192
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
47,794
175,777
ดอกเบี้ยค้างรับ
9
33
1,889
1,179
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
480,000
480,000
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้ า งของเงิ น กู้ ยื ม ระหว่ า งกองทรั ส ต์ ฯ และธนาคาร กสิ กรไทย จํา กั ด (มหาชน) ณ วัน ที่
30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินกูย้ มื ระยะยาว

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแล้ว)
480,000

ระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น ลดลง
-

-

(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559
480,000

11. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อเงินลงทุน
กองทุนฯได้ซ้ื อเงินลงทุนในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยไม่รวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารมีจาํ นวนเงินรวม 150,000 พันบาท โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.09 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัว เฉลี่ ยระหว่างงวด (สําหรั บ รอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2558 ถึ งวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2558:
เป็ นจํานวนรวม 4,792,952 พันบาท โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 133.74 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. ภาระผูกพัน
กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 9
13. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กองทรั ส ต์ ฯ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ในส่ ว นงานดํา เนิ น งานที่ ร ายงานเพี ย งส่ ว นงานเดี ย ว คื อ การให้ เช่ า
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์และดําเนิ น ธุ รกิ จในเขตภู มิ ศาสตร์ เดี ยว คือ ประเทศไทย กองทรั ส ต์ฯ ประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์ในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กําไร
จากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนิ นงาน
และเขตภูมิศาสตร์แล้ว
14. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ ได้รั บ การอนุ ม ัติ ใ ห้ อ อกโดยคณะกรรมการของบริ ษ ัท อมตะ ซัม มิ ท รี ท ส์
แมเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2559
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