ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
อาคารสานักงาน จีแลนด์
รายงาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 12 เมษายน 2560
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ อาคารสานักงาน จีแลนด์
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 งบกาไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญสาหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 12 เมษายน 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ อาคารสานักงาน จีแลนด์ ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 9 สิ งหาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ อาคารสํ านักงาน จีแลนด์
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: จํานวน 5,992 ล้านบาท)

7

5,983,717

8

198,312

ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ

9, 14

39,390

ลูกหนี้อื่น

14

5,582

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

10

3,128

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

สิ นทรัพย์อื่น

3,038
6,233,167

รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่น

14

44,086

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

14

10,069

ค่าเช่ารับล่วงหน้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินประกันการเช่าและบริ การ

1,107
11, 14

997,539

14

106,047

หนี้สินอื่น

3,780

รวมหนี้สิน

1,162,628

สิ นทรัพย์สุทธิ

5,070,539

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ อาคารสํ านักงาน จีแลนด์
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์จาํ นวน 499,768,600 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

4,997,686

ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์จาํ นวน 499,768,600 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กําไรสะสม
สิ นทรัพย์สุทธิ

1

4,997,686

12

72,853
5,070,539
-

สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)

10.1457

จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (พันหน่วย)

499,769

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ อาคารสํ านักงาน จีแลนด์
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ

14

รายได้ดอกเบี้ย

131,812
873

รายได้อื่น

8

รวมรายได้

132,693

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนให้เช่าและบริ การ

31,501

ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์

13.1, 14

3,773

ค่าธรรมเนียมทรัสตี

13.3, 14

1,612

ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

13.5, 14

6,200

13.4

431

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ต้นทุนทางการเงิน

307
10

130
7,274

ค่าใช้จ่ายอื่น

557

รวมค่าใช้ จ่าย

51,785

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

80,908

รายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(8,055)

รวมรายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุน

(8,055)

การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

72,853

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ อาคารสํ านักงาน จีแลนด์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

80,908

รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(8,055)

การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

72,853

ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
สิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด

1

4,997,686
5,070,539
5,070,539
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ อาคารสํ านักงาน จีแลนด์
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน

72,853

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
การซื้อเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ

(5,991,772)
(39,390)

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้อื่น

(5,582)

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

(3,128)

การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์อื่น

(3,038)

การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น

44,086

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

9,973

การเพิม่ ขึ้นในค่าเช่ารับล่วงหน้า

1,107

การเพิ่มขึ้นในเงินประกันค่าเช่าและบริ การ

106,047

การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น

3,780

ขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์

8,055

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

7,234

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

(5,789,775)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(7,138)
997,539

เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์

4,997,686

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

5,988,087

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

198,312

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8)

198,312
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ อาคารสํ านักงาน จีแลนด์
ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด

-

บวก: รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

0.1618

หัก: รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(0.0161)

บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

10.0000

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด

10.1457

อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)

1.44

อัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมที่สําคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด (พันบาท)

5,070,539

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)

1.03

อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)

2.63

อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)
* มูลค่าการซื้ อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร
และคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยูใ่ นระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

108.40
5,045,872

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ อาคารสํ านักงาน จีแลนด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม*

มูลค่าเงินลงทุน

(พันบาท)

(พันบาท)

(ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่ วนอาคารสํานักงาน
ที่ต้ งั : ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

4,593,049

4,592,733

76.75

1,398,723

1,390,984

23.25

5,991,772

5,983,717

100.00

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่ วนอาคารสํานักงาน
ที่ต้ งั : ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
รวมเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
* เป็ นมูลค่าที่ยงั ไม่ได้รวมค่าเช่าค้างรับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ อาคารสานักงาน จีแลนด์
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
1.

ลักษณะของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ อาคารสานักงาน จีแลนด์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ อาคารสานักงาน จีแลนด์ (“กองทรัสต์ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ น
กองทรัสต์เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยเป็ นกองทรัสต์ที่ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุ น และไม่ มี ก าหนดอายุข องกองทรั ส ต์ กองทรั ส ต์ฯ มี เงิ น ทุ น จ านวน 4,997.7 ล้า นบาท ซึ่ งเป็ น
หน่วยทรัสต์จดทะเบียนจานวน 499.7 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กองทรัสต์ฯได้จดั ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้จากการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์และเงินที่ได้รับ
จากการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินไปลงทุนในสิ ทธิ การเช่าของพื้นที่สานักงาน พื้นที่ห้องประชุ ม พื้นที่
ห้องเก็บของ พื้นที่ส่วนกลางที่เกี่ยวเนื่อง ที่จอดรถ และงานระบบของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์
พระราม 9 (“โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่ วนอาคารสานักงาน”) และพื้นที่สานักงาน พื้นที่ส่วนกลาง
ที่เกี่ ยวเนื่ อง ที่จอดรถ และงานระบบของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 (“โครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้าส์ ส่ วนอาคารสานักงาน”)
ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยได้รับหน่ วยทรั ส ต์ของกองทรั ส ต์ฯ เป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ยนและ
ให้เริ่ มซื้อขายได้ต้ งั แต่วนั ที่ 21 เมษายน 2560 เป็ นต้นไป
กองทรัสต์ฯมีบริ ษ ทั จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้น ท์ จากัด ทาหน้าที่ เป็ นผูจ้ ดั การกองทรั สต์ฯ บริ ษทั แกรนด์
คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ท าหน้ าที่ เป็ นผู บ้ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ส าหรั บ โครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ส ส่ วนอาคารสานักงาน และบริ ษทั สเตอร์ลิง อีควิต้ ี จากัด ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สาหรับโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่ วนอาคารสานักงาน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด
ทาหน้าที่ เป็ นทรัสตี และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าที่ เป็ นนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ
กองทรัสต์ฯ โดยถือหน่วยทรัสต์ท้ งั สิ้ นร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและชาระแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

2.

นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
กองทรัสต์ฯมีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดังนี้
2.1 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไร
สุ ท ธิ ที่ ป รั บ ปรุ งแล้วของรอบปี บัญ ชี โดยประโยชน์ ต อบแทนที่ จ ะจ่ ายให้แ ก่ ผูถ้ ื อหน่ ว ยทรั ส ต์น้ ัน
แบ่ งเป็ นประโยชน์ ตอบแทนสาหรั บ รอบปี บัญ ชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทน
ระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปี บัญชี เว้นแต่กรณี ที่กองทรัสต์ฯมีการเพิม่ ทุน กองทรัสต์ฯอาจมี
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครั้งต่อรอบปี บัญชีได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ซึ่งถือหน่วยทรัสต์อยูก่ ่อนมีการเพิ่มทุน
กาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งแล้วข้างต้นให้หมายถึงกาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1) การหัก กาไรที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้ น จากการประเมิ น ค่าหรื อการสอบทานการประเมิ น ค่าทรั พ ย์สิ น ของ
กองทรัสต์ฯ รวมทั้งการปรับปรุ งด้วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ฯ
(2) การหั ก ด้ว ยรายการเงิ น ส ารองเพื่ อ การช าระหนี้ เงิ น กู้ยืม หรื อ ภาระผูก พัน จากการกู้ยืม เงิ น ของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน หรื อแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่าย
ต่อหน่ วยทรัสต์ระหว่างรอบปี ใดมีมูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯขอสงวน
สิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไป
จ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล หากประโยชน์ตอบแทนที่ จะประกาศจ่ายต่ อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯขอสงวน
สิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไป
จ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
2.2 ในกรณี ที่กองทรัสต์ฯมีกาไรสะสมที่อา้ งอิงจากกาไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วในแต่ละปี ของกองทรัสต์ฯ
ตามข้อ 2.1 ในรอบระยะเวลาบัญ ชี ใด ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ ฯ อาจจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนให้ ผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์จากกาไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
2.3 ในกรณี ที่กองทรัสต์ฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

3.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยกองทรัสต์ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ฯ
ได้แสดงรายการในงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ ในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชีสาหรับ
กิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงิ น ระหว่างกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ กองทรั ส ต์ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้

4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติ ทางบัญ ชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส าหรั บ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ

5.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

5.1 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การที่เกี่ยวข้ อง
รายได้ค่าเช่าจะรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และรายได้ค่าบริ การที่เกี่ยวข้องกับ
การเช่าจะรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์สิทธิ
ดอกเบีย้ รั บและดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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5.2 การวัดค่ าเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ าอสั งหาริ มทรั พ ย์แ สดงด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมโดยไม่ คิ ด ค่ าเสื่ อ มราคา ผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์ฯกาหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ได้ลงทุนในสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์โดยใช้ราคาทุนของสิ ทธิการเช่าดังกล่าว และจะกาหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่ าว ณ วัน ที่ ในงบการเงิ น งวดถัด ไปโดยใช้ราคาประเมิ น จากผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระที่ ได้รับ ความ
เห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิ สระไทยและสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่ งประเทศไทย (ตาม
ประกาศส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ว่าด้ว ยการให้ ความเห็ น ชอบบริ ษ ัท ประเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ) ซึ่ งการประเมินราคาจะทาเมื่อสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง แต่อย่างน้อยจะจัดให้มีการประเมินราคาทุกสองปี นับตั้งแต่วนั ที่มีการประเมินราคา
เพื่ อ ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และจัด ให้ มี ก ารสอบทานการประเมิ น ราคาทุ ก หนึ่ งปี นั บ แต่ ว ัน ที่ มี
การประเมินราคาครั้งล่าสุ ดไปแล้ว โดยการประเมินราคาจะต้องไม่กระทาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระราย
เดียวกันติดต่อกันเกินสองครั้ง
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ถือเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นในงบกาไรขาดทุน
5.3 ลูกหนี้
ลูกหนี้ แสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กองทรัสต์ฯจะบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับ
ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามที่จ่ายจริ ง
เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทรัสต์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีจะ
ทยอยตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี
5.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน กับกองทรัสต์ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ ลงทุน ในส่ วนได้เสี ยของ
กองทรัสต์ฯตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยง มีอานาจควบคุมกองทรัสต์ฯ 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 งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อกองทรัสต์ฯ ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ผูบ้ ริ หาร
ส าคัญ กรรมการหรื อ พนั ก งานของผู จ้ ั ด การกองทรั ส ต์ฯ ที่ มี อ านาจในการวางแผนและควบคุ ม การ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ฯ
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5.6 การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
กองทรัสต์ฯจะบันทึกลดกาไรสะสม ณ วันที่มีการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน
5.7 ประมาณการหนีส้ ิ น
กองทรัสต์ฯจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดี ต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากองทรัสต์ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกองทรัสต์ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.8 ภาษีเงินได้
กองทรั สต์ฯไม่ มี ภ าระภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ คคล เนื่ องจากกองทรั สต์ฯ ได้รับยกเว้น ภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลใน
ประเทศไทย
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่ องที่มี ความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้

7.

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตน้ งวด
บวก: ลงทุนเพิม่ ในระหว่างงวด
หัก: ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2560
5,991,772
(8,055)
5,983,717

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 กองทรัสต์ฯได้เข้าทาสัญญากับบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั สเตอร์ลิง อีควิต้ ี จากัด เพื่อลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก)

กองทรั ส ต์ฯ ท าสั ญ ญาเช่ าพื้ น ที่ ส านัก งาน พื้ น ที่ ห้ อ งประชุ ม พื้ น ที่ ห้อ งเก็บ ของ พื้ น ที่ ส่ ว นกลาง
ที่ เกี่ ย วเนื่ อ ง ที่ จ อดรถ และงานระบบของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส แกรนด์ พระราม 9
(“โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่ วนอาคารสานักงาน”) จากบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด
(มหาชน) เป็ นระยะเวลา 30 ปี โดยกองทรัสต์ฯได้จ่ายชาระเงินค่าสิ ทธิ การเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น
จานวนประมาณ 4,592.5 ล้านบาท
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ข)

กองทรั สต์ฯท าสั ญญาเช่ าพื้ นที่ ส านักงาน พื้ นที่ ส่ วนกลางที่ เกี่ ยวเนื่ อง ที่ จอดรถ และงานระบบของ
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 (“โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่ วนอาคารสานักงาน”) จาก
บริ ษทั สเตอร์ ลิง อีควิต้ ี จากัด เป็ นระยะเวลา 17 ปี 7 เดือน โดยกองทรัสต์ฯได้จ่ายชาระเงินค่าสิ ทธิ
การเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นจานวนประมาณ 1,398.2 ล้านบาท

ค)

กองทรั ส ต์ฯ ท าสัญ ญาซื้ อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ งใช้ในการด าเนิ น การโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
ส่ วนอาคารสานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่ วนอาคารสานักงาน จากบริ ษทั แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั สเตอร์ลิง อีควิต้ ี จากัด เป็ นจานวนรวมประมาณ 1.0 ล้านบาท

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 กองทรั ส ต์ ฯ ได้ น าเงิ น ลงทุ น ในสิ ทธิ ก ารเช่ า โครงการยู นิ ลี เวอร์ เฮ้า ส์
ส่ วนอาคารสานักงานจานวน 1,398.7 ล้านบาทไปค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
8.

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองทรัสต์ฯมีเงินสดและเงินฝากธนาคารดังนี้
ยอดคงเหลือ
(พันบาท)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

9.

125,371
72,941
198,312

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(ร้อยละ)
0.38
0.38 - 0.50

ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ าและบริการ
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2560
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ

31,075
260
8,055
39,390

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ จากการให้เช่าและบริ การ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จานวน 9.6 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้
ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ ส่ วนที่เหลือเป็ นลูกหนี้ที่คา้ งชาระไม่เกิน 3 เดือน
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10. ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2560 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน
รอการตัดบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตน้ งวด
เพิ่มระหว่างงวด
3,258
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
(130)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีปลายงวด
3,128
11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็ นเงินกูย้ มื จากธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของทรัสตี โดยมีรายละเอียดดังนี้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก: ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูย้ มื รอการตัดบัญชี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
1,000,000
(2,461)
997,539

เงิน กู้ยืมดังกล่าวคิด ดอกเบี้ ยในอัตรา MLR - 2.5 สาหรั บปี ที่ 1 MLR - 2.0 สาหรั บ ปี ที่ 2 ถึ ง 3 MLR - 1.5
สาหรับปี ที่ 4 ถึง 6 และ MLR - 1.0 สาหรับปี ที่เหลือ โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นเป็ นรายงวดทุก 3 เดือน
เริ่ มตั้งแต่วนั ทาการสุ ดท้ายของเดือนมิถุนายน 2563
เงิ น กู้ยืม ดังกล่ าวค้ าประกัน โดยสิ ท ธิ ก ารเช่ าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ตามที่ ไ ด้ก ล่ าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 7
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม กองทรัสต์ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดารงอัตราส่ วน
หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ เป็ นต้น
12. กาไรสะสม

กาไรสะสมต้นงวด
บวก: การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากกาดาเนินงานในระหว่างงวด
กาไรสะสมปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
12 เมษายน 2560 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2560
72,853
72,853
7
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13. ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ค่าธรรมเนี ยมในการได้มา/จาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ และค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
มีรายละเอียดดังนี้
13.1 ค่ าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทรัสต์ฯในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทรัสต์ฯ ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายเดือน
13.2 ค่ าธรรมเนียมในการได้ มา/จาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ฯ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมในการได้มา/จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
กรณี ได้ มาซึ่ งทรั พย์ สินของบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
ไม่มีค่าธรรมเนียม
กรณี ได้ มาซึ่ งทรั พย์ สินของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ ฯ
ค่ า ธรรมเนี ย มในการได้ม าค านวณโดยใช้อ ัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.75 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ที่ ไ ด้ม าของ
กองทรัสต์ฯ
กรณี ได้ มาซึ่ งทรั พย์ สินของบุคคลอื่ น
ค่ า ธรรมเนี ย มในการได้ม าค านวณโดยใช้อ ัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 1.00 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ที่ ไ ด้ม าของ
กองทรัสต์ฯ
กรณี จาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ฯ
ค่าธรรมเนี ยมในการจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินคานวณโดยใช้อตั ราไม่เกิ นร้อยละ 1.00 ของมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จาหน่ายไปของกองทรัสต์ฯ และราคาประเมินที่จดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
13.3 ค่ าธรรมเนียมทรัสตี
ทรั ส ตี จ ะได้รั บ ค่ า ตอบแทนในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 1.00 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ฯ
ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายเดือน
13.4 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์คานวณตามอัตราที่นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์กาหนด
ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายปี
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13.5 ค่ าธรรมเนียมผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทรัสต์ฯ
14. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด กองทรั ส ต์ฯ มี รายการธุ รกิ จที่ สาคัญ กับ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯและบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 12 เมษายน 2560 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริษัท สเตอร์ ลงิ อีควิตี้ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบาย
การกาหนดราคา

4,289
4,283

ราคาตามสัญญา
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 13.5

1,917

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 13.5

3,773

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 13.1

1,612

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 13.3

7,235

อัตราตามสัญญา (หมายเหตุ 11)
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ยอดคงค้า งระหว่ า งกองทรั ส ต์ฯ และบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์คา้ งจ่าย
เงินประกันการเช่าและบริ การ
บริษัท สเตอร์ ลงิ อีควิตี้ จากัด
เจ้าหนี้อื่น
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์คา้ งจ่าย
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์คา้ งจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตีคา้ งจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

260
5,582
40,590
4,427
5,100
3,357
1,981
1,469
1,339
997,539
96

15. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กองทรั ส ต์ ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ในส่ ว นงานด าเนิ น งานที่ ร ายงานเพี ย งส่ ว นงานเดี ย ว คื อ การให้ เช่ า
อสังหาริ มทรั พ ย์ที่ ได้ลงทุ น ไปและด าเนิ น ธุ รกิ จในส่ วนงานหลัก ทางภู มิศาสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย
กองทรัสต์ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานซึ่ง
วัดมู ลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที่ ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุ น จากการดาเนิ นงานในงบการเงิ น ดังนั้น
รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตาม
ส่ วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
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16. ภาระผูกพัน
16.1 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
16.2 กองทรัสต์ฯมีค่าเช่าที่จะได้รับในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560
รับชาระ
ภายใน 1 ปี
หลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
17.

240
582
1,587

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายประโยชน์
ตอบแทนระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.14 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 70 ล้าน
บาท โดยกองทรั ส ต์ฯ จะจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนระหว่างกาลดังกล่ าวให้แ ก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์ในวัน ที่
8 กันยายน 2560

18.

การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม
2560
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