ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอมตะซัมมิทโกรท
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
(กองทรัสต์ฯ) ซึ่งประกอบไปด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กองทรัสต์ฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 กองทรัสต์ฯมีเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าซึ่ง
แสดงตามมูลค่ายุติธรรมในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวนเงิน 4,725 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 95
ของสิ นทรัพย์รวม เงินลงทุนดังกล่าวไม่มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องและไม่สามารถหาราคาเทียบเคียง
สําหรับเงินลงทุนอย่างเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกันได้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจึงกําหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าวโดยอ้างอิงจากราคาประเมินที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ฯต้องใช้ดุลยพินิจที่สาํ คัญเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคต รวมถึงการกําหนดอัตรา
คิดลดและข้อสมมติที่สาํ คัญ ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญในการวัดมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของกองทรัสต์ฯที่เกี่ยวกับการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ และทําความเข้าใจการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายใน
ที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผู ้
ประเมินราคาอิสระ และประเมินเทคนิคและแบบจําลองที่ผปู ้ ระเมินราคาอิสระเลือกใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินที่จดั ทําโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยการเทียบเคียงกับฐานความรู ้และประสบการณ์
ในอดีตเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ในลักษณะเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกัน ตลอดจนพิจารณาความ
สมํ่าเสมอของการใช้เทคนิคและแบบจําลองดังกล่าว รวมถึงประเมินความรู ้ความสามารถและความเป็ นอิสระของ
ผูป้ ระเมินราคาอิสระดังกล่าว โดยการตรวจสอบกับข้อมูลสาธารณะ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลที่จาํ เป็ น
และความสมเหตุสมผลของข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประเมินโดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลประมาณการผลการ
ดําเนินงานในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งของกองทรัสต์ฯเพือ่ ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ฯในการประมาณผลการดําเนินงานดังกล่าว และตรวจสอบกับสัญญาเช่า ตลอดจนทดสอบการคํานวณ
มูลค่ายุติธรรมตามแบบจําลองและข้อสมมติขา้ งต้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
ดังกล่าว
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ข้ อมูลอื่น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกองทรัสต์ฯ
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกองทรัสต์ฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทรัสต์ และผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯพิจารณาว่า
จําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสต์ฯในการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีความตั้งใจที่จะเลิกหรื อหยุดดําเนินงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กองทรัสต์ฯ
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทรัสต์ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯจัดทํา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ฯ และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่ีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทรัสต์ฯ
ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
จะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
4

ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทรัสต์ฯต้องหยุดการ
ดําเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุล

สุ พรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2560

5

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: จํานวน 4,792,951,897 บาท)

4,725,000,000

4,789,092,000

151,398,746

-

8

70,435,408

175,777,493

9

512,782

933,163

27,644

32,832

483,816

191,655

23,395,308

30,185,713

สิ นทรัพย์อื่น

1,446,829

507,986

รวมสิ นทรัพย์

4,972,700,533

4,996,720,842

20,182,885

16,844,243

133,600,205

120,566,547

2,113,798

2,198,190

1,200,000,000

1,200,000,000

รวมหนีส้ ิ น

1,355,896,888

1,339,608,980

สิ นทรัพย์ สุทธิ

3,616,803,645

3,657,111,862

7

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: จํานวน 150,000,000 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากการให้เช่า
จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

10

หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

17

เงินมัดจําค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
เงินกูย้ ืมระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

11, 17

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

สิ นทรัพย์ สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

3,578,900,000

3,578,900,000

12

3,578,900,000

3,578,900,000

13

37,903,645

78,211,862

3,616,803,645

3,657,111,862

-

-

10.1059

10.2185

357,890,000

357,890,000

ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กําไรสะสม
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยทรัสต์ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
2559
ประเภทเงินลงทุน/
ที่ต้ งั

เนื้อที่ดินตาม
โฉนดเลขที่

เอกสารสิ ทธิ์

พื้นที่
อาคารเลขที่

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

2558
ร้อยละของ

ร้อยละของ

อาคารโรงงาน

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(ตารางเมตร)

(บาท)

(บาท)

(ร้อยละ)

(บาท)

(บาท)

(ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์และสิ ทธิการเช่ า
สิ ทธิการเช่ าที่ดินและอาคารโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
9361, 21948

23895

5-2-30

4-2-71

AF01

851.80

24,369,004

23,863,829

0.49

24,369,004

23,761,770

0.50

AF02

851.80

24,369,004

23,863,829

0.49

24,369,004

23,761,770

0.50

AF03

851.80

24,369,004

23,863,829

0.49

24,369,004

23,761,770

0.50

AF04

851.80

24,369,004

23,863,829

0.49

24,369,004

23,761,770

0.50

AG01

851.80

24,151,635

23,863,829

0.49

24,151,635

23,761,770

0.50

AG02

851.80

23,940,333

23,863,829

0.49

23,940,333

23,761,770

0.50

BG01

1,203.60

34,170,803

33,719,775

0.69

34,170,803

33,575,565

0.70

23626

1-2-42

BF01

1,218.00

34,845,150

34,123,202

0.70

34,845,150

33,977,267

0.71

22735

7-1-46

BF02

1,280.52

36,633,637

35,874,748

0.74

36,633,637

35,721,321

0.75

BF03

1,280.52

36,633,637

35,874,748

0.74

36,633,637

35,721,321

0.75

BF04

1,515.14

43,345,771

42,447,807

0.87

43,345,771

42,266,269

0.88

BF05

1,588.56

45,446,662

44,504,724

0.91

45,446,662

44,314,390

0.93

26250

2-3-29

BF06

1,702.88

48,717,299

47,707,487

0.98

48,717,299

47,503,455

0.99

28361

1-2-27

BF07

1,288.00

36,847,973

36,084,306

0.74

36,847,973

35,929,983

0.75

26188

8-2-24

BF08

1,775.00

50,779,771

49,727,984

1.02

50,779,771

49,515,311

1.03

BF09

2,430.00

69,518,950

68,078,310

1.40

69,518,950

67,787,158

1.42

BF10

2,430.00

69,518,950

68,078,310

1.40

69,518,950

67,787,158

1.42

24991

2-2-48

BG02

1,777.00

50,837,399

49,784,015

1.02

50,837,399

49,571,102

1.04

24994, 26052

1-2-73

BG03

1,215.00

34,759,214

34,039,155

0.70

34,759,214

33,893,579

0.71

25059

6-0-96

BG04

1,223.80

35,010,957

34,285,694

0.70

35,010,957

34,139,063

0.71

BG05

1,416.00

40,509,872

39,670,324

0.81

40,509,872

39,500,665

0.82

BG06

1,553.70

44,448,790

43,528,095

0.89

44,448,790

43,341,937

0.91

BG32

1,041.50

29,680,881

29,178,420

0.60

29,680,881

29,053,632

0.61

BG33

1,262.50

36,118,019

35,369,904

0.73

36,118,019

35,218,636

0.74

BG34

1,562.50

44,700,533

43,774,633

0.90

44,700,533

43,587,421

0.91

BG35

1,570.00

44,189,970

43,984,752

0.90

44,189,970

43,796,641

0.91

BG36

1,329.00

37,335,282

37,232,952

0.76

37,335,282

37,073,717

0.77

BG37

1,329.00

37,545,574

37,232,952

0.76

37,545,574

37,073,717

0.77

BG38

1,312.00

36,912,678

36,756,684

0.75

36,912,678

36,599,486

0.76

BG39

2,170.00

61,064,835

60,794,211

1.25

61,064,835

60,534,211

1.26

32570

35964

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

4-3-73

11-1-95

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559
ประเภทเงินลงทุน/
ที่ต้ งั

เนื้อที่ดินตาม
โฉนดเลขที่

เอกสารสิ ทธิ์

พื้นที่
อาคารเลขที่

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

2558
ร้อยละของ

ร้อยละของ

อาคารโรงงาน

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(ตารางเมตร)

(บาท)

(บาท)

(ร้อยละ)

(บาท)

(บาท)

(ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์และสิ ทธิการเช่ า
สิ ทธิการเช่ าที่ดินและอาคารโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
34026

34030
40196

27-2-35

4-0-33
7-0-27

BG49

2,672.00

75,091,669

74,858,125

1.54

75,091,669

74,537,977

1.56

BG50

1,867.00

53,049,502

52,305,434

1.07

53,049,502

52,081,738

1.09

BG51

1,313.00

37,335,282

36,784,700

0.75

37,335,282

36,627,382

0.76

BG52

2,167.00

61,381,283

60,710,164

1.25

61,381,283

60,450,523

1.26

BG53

1,438.00

40,815,199

40,286,671

0.83

40,815,199

40,114,376

0.84

BG54

1,188.00

33,854,355

33,282,729

0.68

33,854,355

33,140,388

0.69

BG55

1,313.00

37,335,282

36,784,700

0.75

37,335,282

36,627,382

0.76

BG56

1,807.00

51,255,960

50,624,488

1.04

51,255,960

50,407,981

1.05

BG57

1,188.00

33,432,761

33,282,729

0.68

33,432,761

33,140,388

0.69

BG58

1,717.00

48,830,533

48,103,069

0.99

48,830,533

47,897,346

1.00

BG59

1,438.00

40,920,344

40,286,671

0.83

40,920,344

40,114,376

0.84

BG60

1,313.00

37,335,282

36,784,700

0.75

37,335,282

36,627,382

0.76

BG61

2,767.00

78,256,149

77,519,623

1.59

78,256,149

77,188,093

1.61

BG62

2,872.00

81,419,618

80,461,278

1.65

81,419,618

80,117,167

1.67

40197

7-0-13

BG63

5,277.00

148,495,465

147,839,194

3.03

148,495,465

147,206,926

3.07

40197, 40198

15-1-68

BG64

1,187.00

33,958,489

33,254,714

0.68

33,958,489

33,112,492

0.69

BG65

2,017.00

55,580,074

56,507,799

1.16

55,580,074

56,266,130

1.17

40168

6-0-07

BG66

1,437.00

40,815,199

40,258,655

0.83

40,815,199

40,086,480

0.84

BG67

3,222.00

91,017,191

90,266,796

1.85

91,017,191

89,880,750

1.88

40178

6-3-62

BG68

5,032.00

141,219,184

140,975,331

2.89

141,219,184

140,372,419

2.93

40179

7-2-06

BG69

5,032.00

141,219,184

140,975,331

2.89

141,219,184

140,372,419

2.93

40180

8-1-17

BG70

2,312.00

65,283,805

64,772,450

1.33

65,283,805

64,495,436

1.35

BG71

1,437.00

40,920,344

40,258,655

0.83

40,920,344

40,086,480

0.84

BG72

1,812.00

51,362,116

50,764,567

1.04

51,362,116

50,547,461

1.06

BG73

1,312.00

37,018,834

36,756,684

0.75

37,018,834

36,599,486

0.76

BG74

1,312.00

37,018,834

36,756,684

0.75

37,018,834

36,599,486

0.76

40198

8-1-55

28262

2-0-65

BG75

1,032.00

29,425,094

28,912,270

0.59

29,425,094

28,788,620

0.60

40193

9-2-75

BG76

3,572.00

102,189,927

100,072,314

2.05

102,189,927

99,644,332

2.08

BG77

1,187.00

33,958,489

33,254,713

0.68

33,958,489

33,112,492

0.69

BG78

1,687.00

47,670,897

47,262,596

0.97

47,670,897

47,060,467

0.98

105,512.02

2,992,606,936

2,956,000,000

60.62

2,992,606,936

2,943,358,000

61.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559
ประเภทเงินลงทุน/
ที่ต้ งั

เนื้อที่ดินตาม
โฉนดเลขที่

เอกสารสิ ทธิ์

2558

พื้นที่
อาคารเลขที่

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

ร้อยละของ

ร้อยละของ

อาคารโรงงาน

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(ตารางเมตร)

(บาท)

(บาท)

(ร้อยละ)

(บาท)

(บาท)

(ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์และสิ ทธิการเช่ า
กรรมสิ ทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
28287

1-2-43

BG07

1,290.00

43,488,417

42,904,066

0.88

43,488,417

44,248,801

0.92

28288

1-2-03

BG08

1,290.00

43,488,417

42,904,066

0.88

43,488,417

44,248,801

0.92

26788

1-2-04

BG09

1,290.00

43,488,417

42,904,066

0.88

43,488,417

44,248,801

0.92

26789

13-1-44

BG10

3,010.00

99,338,292

100,109,486

2.05

99,338,292

103,247,203

2.16

26789, 26726

13-1-78

BG11

5,200.00

175,300,192

172,946,621

3.55

175,300,192

178,367,262

3.72

26789

13-1-44

BG12

1,449.00

48,212,853

48,192,241

0.99

48,212,853

49,702,724

1.04

26789, 26787

20-0-45

BG13

1,449.00

48,212,853

48,192,241

0.99

48,212,853

49,702,724

1.04

26790, 26791

6-0-02

BG14

2,160.00

71,834,030

71,839,365

1.47

71,834,030

74,091,016

1.55

26787, 26790

9-3-05

BG15

1,620.00

53,605,747

53,879,524

1.11

53,605,747

55,568,262

1.16

26790, 26791

6-0-02

BG16

2,160.00

72,817,116

71,839,365

1.47

72,817,116

74,091,016

1.55

26787, 26790

9-3-05

BG17

1,620.00

54,612,957

53,879,524

1.11

54,612,957

55,568,262

1.16

26787

6-3-05

BG18

1,025.00

34,554,206

34,090,440

0.70

34,554,206

35,158,931

0.74

BG19

1,025.00

34,554,206

34,090,440

0.70

34,554,206

35,158,931

0.74

BG20

1,025.00

34,554,206

34,090,440

0.70

34,554,206

35,158,931

0.74

26792, 26793

18-0-03

BG21

4,650.00

152,513,332

154,654,189

3.17

152,513,332

159,501,494

3.33

26792

15-0-01

BG22

1,525.00

51,410,392

50,719,922

1.04

51,410,392

52,309,630

1.09

26794

3-0-00

BG23

2,005.00

67,592,089

66,684,226

1.37

67,592,089

68,774,300

1.44

26795

9-3-47

BG24

3,145.00

103,976,281

104,599,446

2.15

103,976,281

107,877,892

2.25

BG25

3,145.00

106,022,866

104,599,446

2.15

106,022,866

107,877,892

2.25

2,425.00

81,750,321

80,652,991

1.65

81,750,321

83,180,887

1.74

26792, 26795

24-3-48

BG26
BG27

1,300.00

43,825,159

43,236,655

0.89

43,825,159

44,591,816

0.93

26792

15-0-1

BG28

1,150.00

38,398,088

38,247,810

0.78

38,398,088

39,446,606

0.82

BG29

1,150.00

38,768,001

38,247,810

0.78

38,768,001

39,446,606

0.82

BG30

1,150.00

38,289,526

38,247,810

0.78

38,289,526

39,446,606

0.82

BG31

1,150.00

38,768,001

38,247,810

0.78

38,768,001

39,446,606

0.82

48,408.00

1,619,375,965

1,610,000,000

33.02

1,619,375,965

1,660,462,000

34.67

G1

1,563.00

42,248,004

37,300,863

0.76

42,248,004

43,464,186

0.91

G2

2,617.00

71,633,729

62,454,484

1.28

71,633,729

72,774,007

1.52

F1

2,482.50

67,087,263

59,244,653

1.22

67,087,263

69,033,807

1.44

6,662.50

180,968,996

159,000,000

3.26

180,968,996

185,272,000

3.87

160,582.52

4,792,951,897

4,725,000,000

96.90

4,792,951,897

4,789,092,000

100.00

สิ ทธิการเช่ าที่ดินและอาคารโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
26820
18344
รวมเงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์และสิ ทธิการเช่ า

5-1-48
3-2-0.1

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพ ย์
หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งไทย ธนทรัพย์ พลัส
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพ ย์
รวมเงินลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

150,000,000

151,398,746

3.10

-

-

150,000,000

151,398,746

3.10

-

-

4,942,951,897

4,876,398,746

100.00

4,792,951,897

4,789,092,000

-

100.00

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบกําไรขาดทุน
(หน่วย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
16 มิถุนายน 2558
หมายเหตุ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

ถึงวันที่

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า

357,489,612

176,446,651

53,271,385

33,013,758

17

1,007,257

957,507

15, 17

137,198

-

411,905,452

210,417,916

รายได้จากผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

16, 17

11,771,492

6,377,861

ค่าธรรมเนี ยมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน

16, 17

15,076,198

8,174,791

16

1,623,873

822,445

16, 17

3,628,297

1,275,907

1,526,109

1,001,702

ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดั จ่าย

10

6,790,405

3,692,051

ดอกเบี้ยจ่าย

17

47,947,866

25,936,101

ค่าใช้จ่ายอื่น

9,475,825

2,330,379

รวมค่ าใช้ จ่าย

97,840,065

49,611,237

314,065,387

160,806,679

รายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(62,693,254)

(3,859,897)

รวมรายการขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

(62,693,254)

(3,859,897)

251,372,133

156,946,782

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสิ นทรัพ ย์ สุทธิ
(หน่วย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
16 มิถุนายน 2558
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

ถึงวันที่

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

314,065,387

160,806,679

รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(62,693,254)

(3,859,897)

การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

251,372,133

156,946,782

-

3,578,900,000

-

3,578,900,000

(291,680,350)

(78,734,920)

(40,308,217)

3,657,111,862

สิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด/ปี

3,657,111,862

-

สิ นทรัพ ย์ สุทธิปลายงวด/ปี

3,616,803,645

3,657,111,862

-

-

หมายเหตุ
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างงวด/ปี

การเพิม่ ขึน้ ของทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ที่ออกจําหน่ายในระหว่างงวด
จํานวน 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

12

การเพิม่ ขึน้ ของทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์
การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ ในระหว่ างงวด/ปี
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของสิ นทรัพ ย์ สุทธิในระหว่ างงวด/ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

14

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบกระแสเงินสด
(หน่วย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
16 มิถุนายน 2558
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

ถึงวันที่

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

251,372,133

156,946,782

-

(4,792,951,897)

(150,000,000)

-

6,790,405

3,692,051

420,381

(933,163)

5,188

(32,832)

(292,161)

(191,655)

-

(33,877,764)

การเพิม่ ขึ้นในสิ นทรัพย์อื่น

(938,843)

(507,986)

การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

182,831

14,089,265

13,033,658

120,566,547

(84,392)

2,198,190

รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

62,693,254

3,859,897

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

47,947,866

25,936,101

231,130,320

(4,501,206,464)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
ให้เป็ นเงินสดสุ ทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน:
การซื้ อเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
การซื้ อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้ จากการให้เช่า
การลดลง (เพิม่ ขึ้น) ในลูกหนี้ จากดอกเบี้ย
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้ อื่น
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจําค่าเช่า
การเพิม่ ขึ้น (ลดลง) ในค่าเช่ารับล่วงหน้า

เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
(หน่วย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
16 มิถุนายน 2558
หมายเหตุ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

ถึงวันที่

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย

(44,792,055)

(23,181,123)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว

-

1,200,000,000

เงินสดรับจากการลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

-

3,578,900,000

การแบ่งปั นส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์

(291,680,350)

(78,734,920)

เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(336,472,405)

4,676,983,957

เงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(105,342,085)

175,777,493

เงินฝากธนาคารต้นงวด/ปี

175,777,493

-

70,435,408

175,777,493

-

-

เงินฝากธนาคารปลายงวด/ปี (หมายเหตุ 8)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
(หน่วย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
16 มิถุนายน 2558
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

ถึงวันที่

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

10.2185

-

-

10.0000

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

0.8775

0.4493

รายการขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุน

(0.1751)

(0.0108)

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้ น

0.7024

10.4385

หัก: การแบ่งปั นส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์

(0.8150)

(0.2200)

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด/ปี

10.1059

10.2185

-

-

6.86

4.31

3,616,803,645

3,657,111,862

2.67

1.36

11.24

5.78

0.13

131.55

3,666,149,994

3,643,350,852

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)

หมายเหตุ

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์/ปี
รายได้จากกิจกรรมลงทุน:

อัตราส่ วนการเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานต่ อ
มูลค่ าสิ นทรัพ ย์ สุทธิถัวเฉลีย่ ระหว่ างงวด/ปี (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมทีส่ ํ าคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด/ปี (บาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้ อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (บาท)
* มูลค่าการซื้ อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร และคํานวณโดยใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ตามระยะเวลาที่มีอยูใ่ นระหว่างงวด/ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)
กรรมการบริ หารในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ลักษณะของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (“กองทรัสต์ฯ”) เป็ นกองทรัสต์
ที่ ร ะบุ เฉพาะเจาะจงประเภทไม่ รั บ ซื้ อคื น หน่ ว ยทรั ส ต์ โครงการได้จ ัด ตั้ง เป็ นกองทรั ส ต์ เมื่ อ วัน ที่
16 มิถุนายน 2558 โดยไม่มีการกําหนดอายุโครงการ มีเงินทุนจํานวน 3,579 ล้านบาท
กองทรั สต์ฯได้จดั ตั้งขึ้ น โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อระดมเงิ น ทุ น จากนักลงทุ น ทัว่ ไป ซึ่ งกองทรั สต์ฯจะนํา
เงิ น ทุ น ที่ ได้จากการระดมทุน ไปลงทุ น ในอสังหาริ มทรั พ ย์ห รื อสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พ ย์และจัดหา
ผลประโยชน์ จ ากอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ดังกล่ าวโดยการให้เช่ า และ/หรื อ ให้บ ริ ก ารที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ฯได้ลงทุนไว้ รวมทั้งการดําเนิ นการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่ อ มุ่ งก่ อ ให้ เกิ ด รายได้แ ละผลตอบแทนแก่ ก องทรั ส ต์ฯ และผูถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ฯ รวมถึ งการลงทุ น ใน
ทรั พ ย์สิ น อื่ น หรื อ หลัก ทรั พ ย์อื่ น และ/หรื อ การจัด หาผลประโยชน์ ด้ว ยวิ ธี อื่ น ที่ เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่ ม
ซื้อขายได้ต้ งั แต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็ นต้นไป
บริ ษทั อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด (“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ”) ทําหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ฯ โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จํากัด ทําหน้าที่เป็ นทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ บริ ษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และบริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
ซึ่งถือหน่วยทรัสต์ร้อยละ 17.01 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว

2.

นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
กองทรัสต์ฯมีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั นี้
(1)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์ฯไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของ
กําไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์ฯ
นั้นแบ่งเป็ น ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี)
ทั้งนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์ฯไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปี
บัญชี เว้นแต่กรณี ที่กองทรัสต์ฯมีการเพิม่ ทุน
1

กําไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วข้างต้นให้หมายถึง กําไรสุ ทธิ ที่อา้ งอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ฯซึ่ ง
สามารถหักการชําระคืนเงินต้นจากการกูย้ มื ได้ (ถ้ามี)
(2) ในกรณี ที่กองทรัสต์ฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนถ้าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบ
ไตรมาสใดมี มู ลค่ าตํ่ากว่าหรื อเท่ ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรั ส ต์ฯ สงวนสิ ท ธิ ที่ จะไม่ จ่ายประโยชน์
ตอบแทนในครั้งนั้นและให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนจะ
ให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
3.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น นี้ จัด ทําขึ้ น ตามมาตรฐานการรายการทางการเงิ น ที่ ก าํ หนดในพระราชบัญ ญัติ วิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 และจัด ทําขึ้ น ตามหลักเกณฑ์และรู ป แบบที่ ก าํ หนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 106 เรื่ อง
การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่กองทรัสต์ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับใน
อนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
กองทรัสต์ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่
ที่ ออกโดยสภาวิชาชี พ บัญ ชี ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวัน ที่
1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้
มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบ อย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้น
บางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุ บนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ่ งมี
ผลบังคับ ใช้สํ าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ

5.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

5.1 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ค่าเช่าจะบันทึกเป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.2 การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่ กองทรัสต์ฯมีสิทธิ ในเงินลงทุน
ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้ นที่กองทรัสต์ฯจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า
เงิ น ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า แสดงด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมโดยไม่ คิ ด ค่ าเสื่ อ มราคาหรื อ
ค่าตัดจําหน่ าย ผูจ้ ดั การกองทรั ส ต์ฯ กําหนดราคายุติธรรมของเงิ น ลงทุ น ดังกล่ าว ณ วัน ที่ ในงบการเงิ น
งวดแรกที่ ไ ด้ซ้ื อ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ ามาโดยใช้ราคาทุ น จากการซื้ อ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์แ ละ
สิ ทธิ การเช่าดังกล่าว และจะกําหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดปี ถัดไป
โดยใช้ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
และสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ ว ยการให้ ค วามเห็ น ชอบบริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นและผู ้ป ระเมิ น
หลักเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ) ซึ่ งการประเมินราคาจะทําเมื่ อสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างน้อยจะจัดให้มีการประเมินราคาทุกสองปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินราคาเพื่อลงทุนหรื อเช่าสิ ทธิ
การเช่ าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ และจัด ให้ มี ก ารสอบทานการประเมิ น ราคาอย่างน้อ ยทุ ก หนึ่ งปี นับ แต่ ว นั ที่ มี
การประเมินราคาครั้งล่าสุ ดไปแล้ว
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กําไรหรื อขาดทุ น จากการวัดค่าเงิ น ลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าถื อเป็ นรายการกําไรหรื อ
ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดแสดงในงบดุลด้วยราคายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันทําการสุ ดท้าย
ของวันที่ในงบดุลและอ้างอิงจากบริ ษทั จัดการแต่ละแห่ง
กองทรัสต์ฯ บันทึกกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน ณ วันที่วดั
มูลค่า
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสาร
หนี้หรื อตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาํ หน่ ายจะกําหนดโดยใช้
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว้
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารได้ใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันวัดค่าเงินลงทุนในการกําหนด
มูลค่ายุติธรรมซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้เป็ น “ลูกหนี้จากดอกเบี้ย” ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
5.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กองทรัสต์ฯจะบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามที่จ่ายจริ ง
เช่น ค่าธรรมเนี ยมการจัดตั้งกองทรัสต์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีจะ
ทยอยตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี
5.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน กับกองทรั สต์ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ ลงทุนในส่ วนได้เสี ยของ
กองทรัสต์ฯตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยง มีอาํ นาจควบคุมกองทรัสต์ฯ หรื อ
ถู ก กองทรั ส ต์ฯ ควบคุ ม ไม่ ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม หรื อ อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม เดี ย วกัน กับ
กองทรัสต์ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกองทรัสต์ฯ ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ผูบ้ ริ หาร
สํ าคัญ กรรมการหรื อ พนั ก งานของผู จ้ ัด การกองทรั ส ต์ฯ ที่ มี อ ํา นาจในการวางแผนและควบคุ ม การ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ
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5.6 การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
กองทรัสต์ฯจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่มีการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน
5.7 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่กองทรัสต์ฯในฐานะผูใ้ ห้เช่าได้รับภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานจะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
5.8 ประมาณการหนีส้ ิ น
กองทรัสต์ฯจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากองทรัสต์ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกองทรัสต์ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.9 ภาษีเงินได้
กองทรั สต์ฯไม่ มีภ าระภาษี เงิ น ได้นิ ติบุคคล เนื่ องจากกองทรั ส ต์ฯ ได้รับยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ คคลใน
ประเทศไทย
5.10 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทรัสต์ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กองทรัสต์ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั งเกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น ไม่ ว่าจะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสต์ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่ แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญ
มีดงั นี้
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
กองทรัสต์ฯวัดมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าที่กองทรัสต์ฯได้ลงทุนไว้ ณ วันที่ในงบดุล
ด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยถือพื้นฐานจากมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้การพิจารณา
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าคิดลดด้วยอัตราที่
เหมาะสมกับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตรา
ค่าเช่ าตามสัญญาเช่ าและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ าที่คาดว่าจะได้รับ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการปล่อยให้เช่ า
อัตราการว่างของโรงงาน อัตราคิดลด อัตราผลตอบแทน และมูลค่า ณ ปี สิ้ นสุ ดประมาณการ กองทรัสต์ฯ
เห็นว่ามูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเหมาะสม อย่างไรก็ตามผลตอบแทนที่กองทรัสต์ฯจะได้รับจริ งจากเงินลงทุน
ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ าอาจแตกต่ างไปขึ้ น อยู่กับ ปั จ จัย และเงื่ อ นไขต่ างๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กับ
สิ นทรัพย์ในอนาคต
สั ญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสัญ ญาเช่ าว่าเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งานหรื อสัญ ญาเช่ าทางการเงิ น ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ฯได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากองทรัสต์ฯได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่ให้เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ของลู ก หนี้ ผูจ้ ดั การกองทรั ส ต์ฯ จําเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงินใน
อดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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7.

เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า

เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าสะสม
ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่าสะสม
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าต้นงวด
บวก: ซื้ออสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าในระหว่างงวด
หัก: ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าปลายงวด

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
4,792,952

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
16 มิถุนายน 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
-

(3,860)
4,789,092
-

4,792,952

(64,092)
4,725,000

(3,860)
4,789,092

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 กองทรัสต์ฯได้ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดยทําสัญญาจะซื้ อจะขายทรัพย์สิน
และสัญญาเช่าที่ดินและอาคารกับบริ ษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมี
อายุสิ ท ธิ ก ารเช่ า 30 ปี เป็ นจํานวนเงิ น รวม 4,793 ล้านบาท (รวมค่ าใช้จ่ ายในการจดทะเบี ย นการโอน
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่ า และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ ยวข้องเป็ นจํานวนรวม 43 ล้านบาท) (ราคา
ประเมินตามวิธีพิจารณาจากรายได้โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระสองรายเป็ นจํานวนเงิน 4,675 ล้านบาท และ
4,599 ล้านบาท ตามลําดับ) โดยมีรายละเอียดการลงทุนโดยสรุ ปดังต่อไปนี้
ประเภทการลงทุน
สิ ทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานระยะเวลา 30 ปี
กรรมสิ ทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน
รวม

เนื้อที่ดิน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
162-2-97.1
61-2-85
224-1-82.1

พื้นที่เช่า
(ตารางเมตร)
112,174.52
48,408.00
160,582.52

จํานวนโรงงาน
63
25
88

ในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 กองทรัสต์ฯได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าโดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่งกองทรัสต์ฯได้
ปรั บ เงิ น ลงทุ น ในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ าเป็ นมู ล ค่ ายุติ ธ รรมใหม่ เป็ นมู ล ค่ า 4,725 ล้านบาท
(2558: จํานวน 4,789 ล้านบาท) และรับรู ้ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 64 ล้านบาท
ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558: จํานวน 4 ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กองทรัสต์ฯได้จดจํานองกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินและ/หรื อสิ่ งปลูกสร้าง
และการโอนสิ ทธิ์ อย่างมีเงื่อนไขในสิ ทธิ การเช่าที่ดินและ/หรื อสิ่ งปลูกก่อสร้างของกองทรัสต์ฯ ซึ่ งมีมูลค่า
ตามบัญชีสุทธิจาํ นวน 4,725 ล้านบาท (2558: จํานวน 4,789 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
8.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กองทรัสต์ฯมีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
ธนาคาร/ประเภทบัญชี

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
รวม
9.

เงินต้น
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
70,063
372
70,435

175,520
257
175,777

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
0.87
-

0.37
-

ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้จากการให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจาก
วันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
อายุหนี้คา้ งชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 30 วัน
513
541
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
196
90 วันขึ้นไป
196
รวม
513
933

8

10. ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตน้ งวด/ปี
บวก: เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด/ปี
หัก: ตัดจําหน่ายระหว่างงวด/ปี
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีปลายงวด/ปี

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
30,186
(6,791)
23,395

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
16 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558
33,878
(3,692)
30,186

11. เงินกู้ยืมระยะยาว
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 กองทรัสต์ฯได้เบิกเงินกูย้ มื เงินระยะยาวจากธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
และธนาคารกรุ งศรี อ ยุธ ยา จํากัด (มหาชน) รวมเป็ นจํานวนเงิ น 1,200 ล้านบาท เพื่ อ ใช้ในการเข้าซื้ อ
ทรัพย์สินหลักในการลงทุนครั้งแรก โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2562
ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจะชําระคืนภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ลบอัตราคงที่
ต่อปี โดยมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
1) คํ้าประกัน โดยการจดจํานองกรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น และ/หรื อ สิ่ งปลู ก สร้ าง และการโอนสิ ท ธิ์ อย่างมี
เงื่อนไขในสิ ทธิ การเช่ าในที่ดิน และ/หรื อสิ่ งปลูกสร้างของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก
(หมายเหตุ 7)
2) การโอนสิ ทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
3) การโอนสิ ทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าของผูเ้ ช่าที่มีอายุมากกว่า 3 ปี 6 เดือน
ภายใต้สัญญาเงินกู้ กองทรัสต์ฯต้องปฎิ บตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่ น
การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ (Debt to Total Assets Ratio)
และอัตราส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกําไรจากการดําเนิ นงาน ก่อนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษี ค่าเสื่ อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ปรับปรุ งด้วยรายการอื่นที่มิใช่เงินสด (Debt to EBITDA Ratio) ให้เป็ นไป
ตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา เป็ นต้น
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12. หน่ วยทรัสต์
เมื่ อวันที่ 25 มิ ถุนายน 2558 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯได้จดั ตั้งกองทรัสต์ฯขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อ
ธุ รกรรมในตลาดทุ น พ.ศ. 2550 โดยมี ทุ น จํานวน 357,890,000 หน่ วย มู ลค่าที่ ตราไว้ห น่ วยละ 10 บาท
คิดเป็ นทุนทั้งสิ้ น 3,579 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทรัสต์ฯได้เรี ยกชําระเงินทุนดังกล่าวทั้งจํานวนและได้แจ้งการ
เรี ยกชําระเงินทุนดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
13. กําไรสะสม

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิสะสม
ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
หัก: การแบ่งปันกําไรให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์สะสม
กําไรสะสมต้นงวด/ปี
บวก: รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
หัก: การแบ่งปันกําไรให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ ในระหว่าง
งวด/ปี (หมายเหตุ 14)
กําไรสะสมปลายงวด/ปี

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
160,807
(3,860)
(78,735)
78,212
314,065
(62,693)

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
16 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558
160,807
(3,860)

(291,680)
37,904

(78,735)
78,212

14. การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหน่ วยทรัสต์
ในระหว่างงวด/ปี กองทรัสต์ฯได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดําเนินงาน ดังนี้
วันที่ประกาศจ่าย

สําหรับรอบระยะเวลา

16 กุมภาพันธ์ 2559
1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
11 พฤษภาคม 2559
1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559
5 สิ งหาคม 2559
1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559
10 พฤศจิกายน 2559
1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
รวมเงินปันผลสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
9 พฤศจิกายน 2558
16 มิถุนายน 2558 - 30 กันยายน 2558
รวมเงินปันผลสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2558
ถึง 31 ธันวาคม 2558

อัตราหน่วยละ

รวม

(บาท)

(พันบาท)

0.2000
0.2050
0.2100
0.2000
0.8150

71,578
73,368
75,156
71,578
291,680

0.2200

78,735

0.2200

78,735
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15. รายรับจากผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด ในฐานะผูร้ ับจ้างบริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯได้
ตกลงจะดํารงรักษาสัดส่ วนการเช่าของผูเ้ ช่าในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯจะลงทุนครั้งแรก ภายในระยะเวลา
1 ปี โดยถ้าทรัพย์สินใดในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯลงทุนครั้งแรกไม่มีผเู ้ ช่า ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลง
เข้าเป็ นผูเ้ ช่าในทรัพย์สินนั้นโดยจะทําสัญญาเช่าอายุ 3 ปี และจะเป็ นผูเ้ ช่าจนกว่าจะครบอายุสัญญาเช่าหรื อ
จนกว่าจะสามารถหาผูเ้ ช่ามาเช่าทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ อตั ราค่าเช่ าในสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์กบั กองทรัสต์ฯ ให้เป็ นไปตามราคาตลาด และในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์
ลงทุนครั้งแรก หากปรากฏว่าสัญญาเช่าในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯจะลงทุนครั้งแรกสิ้ นสุ ดลง และมีการต่อ
อายุสัญญาเช่ า หรื อมีการทําสัญญาเช่ ากับผูเ้ ช่ ารายใหม่ แต่มีค่าเช่าลดน้อยลงกว่าอัตราเช่ าตามราคาตลาด
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงที่จะรับผิดชอบชําระส่ วนต่างของค่าเช่าใหม่และค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าตาม
ราคาตลาดให้แก่กองทรัสต์ฯจนกว่าจะสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุหรื อสัญญาเช่าฉบับใหม่ แล้วแต่
กรณี
22

22

16. ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ และค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้
ค่ าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะได้รับค่าธรรมเนี ยมการจัดการจากกองทรัสต์ฯเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.5 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ ของกองทรัสต์ฯ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการต้องไม่ต่าํ กว่า 8 ล้านบาทต่อปี และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะ
ได้รับค่าธรรมเนี ยมพิเศษไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์ฯซึ่ งจะได้รับต่อเมื่อประโยชน์ตอบแทนในปี
บัญชีล่าสุ ดต่อหน่วยมากกว่าร้อยละ 3 ของประโยชน์ตอบแทนในปี บัญชีก่อนหน้า ไม่รวมส่ วนลดทุน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะได้รับค่าธรรมเนียมในการได้มาซึ่ งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯซึ่งคิดในอัตราไม่
เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาในกรณี เป็ นทรัพย์สินของบุคคลอื่น โดยไม่รวมถึงทรัพย์สินหลัก
ที่ลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯได้มาจากบริ ษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด หรื อบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด
ค่ าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์ สิน
ทรั ส ตี ข องกองทรั ส ต์ฯ จะได้รั บ ค่ าตอบแทนเป็ นรายเดื อ นในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 1.0 ต่ อ ปี (ไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินต้องไม่ต่าํ กว่า 8 ล้านบาทต่อปี
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ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
นายทะเบียนของกองทรัสต์ฯจะได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทรัสต์ฯ
ค่ าธรรมเนียมผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผบู ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทรัสต์ฯ
ตามสัญญาการจ้างที่ทาํ ขึ้นระหว่างกองทรัสต์ฯกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทั้งนี้ อตั ราดังกล่าวจะไม่เกิ น
ร้อยละ 3.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์ฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่น
ใดในทํานองเดี ยวกัน ) ทั้งนี้ ค่ าธรรมเนี ย มดังกล่ าวจะมี มู ล ค่ าไม่ เกิ น 50 ล้านบาทต่ อ ปี และผูบ้ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์ฯซึ่งจะได้รับต่อเมื่อกองทรัสต์ฯ
มีกาํ ไรขั้นต้นย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 7 ต่อปี (คํานวณทุก 3 ปี )
17. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กองทรัสต์ฯมีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อกิจการ
บริ ษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์
จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
และผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ฯ

-

รายละเอียดการทําธุรกรรม
ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงงานใน
ฐานะผูใ้ ห้เช่า
ได้ทาํ สัญญาซื้อขายที่ดินและอาคาร
โรงงานในฐานะผูข้ าย
รับค่าธรรมเนียมการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
จ่ายค่าชดเชยการดํารงรักษาสัดส่ วนการเช่า
รับค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการจาก
กองทรัสต์ฯ
รับค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าธรรมเนียม
การได้มาซึ่งสิ นทรัพย์จากกองทรัสต์ฯ
รับค่าธรรมเนียมทรัสตีจากกองทรัสต์ฯ

บริ ษทั อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจ
เม้นท์ จํากัด

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
กสิ กรไทย จํากัด
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน)

ทรัสตี

-

เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของทรัสตี

- รับฝากเงินและให้กองทรัสต์ฯกูย้ มื เงิน

-

ในระหว่างงวด/ปี กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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(หน่วย: พันบาท)

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บริษัท อมตะซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด
เงินชดเชยจากการดํารงสัดส่ วนการเช่า
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กสิ กรไทย จํากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

สําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 16 มิถุนายน
2558 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558

นโยบาย
การกําหนดราคา

53,271
3,628

33,014
4,750,000
1,276

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 15
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16

11,771

6,378

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16

15,076

8,175

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16

1,007
19,178

958
10,410

อัตราตลาด
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11

ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

2559
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม กสิ กรไทย จํากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินค้างจ่าย
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์คา้ งจ่าย
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด
ลูกหนี้อื่น
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาว

2,507

2,514

1,946

1,957

-

192

70,435
28
2,223
480,000

175,777
33
1,179
480,000
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เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกูย้ ืมระหว่างกองทรัสต์ฯและธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินกูย้ มื ระยะยาว

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
480,000

ในระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น ลดลง
-

(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
480,000

18. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทรัสต์ฯได้ซ้ื อเงินลงทุนในระหว่างปี โดยไม่รวมเงิ นลงทุ นในเงินฝากธนาคารมีจาํ นวนเงิ นรวม 150
ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.09 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558: เป็ นจํานวนรวม 4,793 ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 131.55 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด)
19. 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
อสังหาริ มทรั พ ย์แ ละดําเนิ น ธุ รกิ จในเขตภู มิศาสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย กองทรั ส ต์ฯ ประเมิ น ผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์ในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กําไร
จากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนิ นงาน
และเขตภูมิศาสตร์แล้ว
20. ภาระผูกพัน
กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
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21. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กองทรัสต์ฯมีสินทรัพย์ท่ีวดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตาม
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2559
ระดับ 1
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ระดับ 2
-

ระดับ 3
4,725
-

151

รวม
4,725
151

(หน่วย: ล้านบาท)
2558
ระดับ 1
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า

ระดับ 2
-

-

ระดับ 3
4,789

รวม
4,789

ในระหว่างงวด/ปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
22. เครื่ องมือทางการเงิน
22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของกองทรัสต์ฯตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินกูย้ ืมระยะยาว กองทรัสต์ฯมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กองทรั สต์ฯมี ความเสี่ ยงด้านการให้ สิ นเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลู กหนี้ จากการให้เช่ าและลู กหนี้ อื่ น ผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์ฯควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม เช่น
การเรี ยกเก็บเงินมัดจําค่าเช่าจากลูกค้าของกองทรัสต์ฯ เพื่อเป็ นประกันในกรณี ที่กองทรัสต์ฯไม่สามารถเก็บ
ค่าเช่าได้ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกองทรัสต์ฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากกองทรัสต์ฯมีฐานของลูกค้า
ที่ ห ลากหลายและมี อ ยู่จ าํ นวนมากราย ดัง นั้ น กองทรั ส ต์ฯ จึ ง ไม่ ค าดว่ าจะได้รั บ ความเสี ย หายที่ เป็ น
สาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ จํานวนเงินสู งสุ ดที่กองทรัสต์ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้จากการให้เช่า และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบดุล
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กองทรั ส ต์ฯ มี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ยที่ สํ า คัญ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ เงิ น ฝากธนาคาร เงิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ และเงินกูย้ มื ระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของกองทรัสต์ฯจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
22.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกองทรัสต์ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคี ย งกับ อัต ราดอกเบี้ ย ในตลาด กองทรั ส ต์ฯ จึ งประมาณมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
23. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ฯในการบริ หารทางการเงินคือการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง และการดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ น ที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้ ส ามารถให้ ผ ลตอบแทนต่ อ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทรัสต์ฯ
24. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ น นี้ ได้ รั บ การอนุ ม ัติ ใ ห้ อ อกโดยกรรมการผู ้มี อ ํา นาจของผู ้จ ัด การกองทรั ส ต์ ฯ เมื่ อ วัน ที่
17 กุมภาพันธ์ 2560

16

