ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
อาคารสานักงาน จีแลนด์
รายงาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 12 เมษายน 2560
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ อาคารสานักงาน จีแลนด์
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 12 เมษายน 2560
(วันที่จดั ตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และ
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ อาคารสานักงาน
จีแลนด์ ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 7 พฤศจิกายน 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
งบดุล
ณ วันที 30 กันยายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: จํานวน 5,992 ล้านบาท)

7

5,255,022

8

269,483

9, 15

39,729

ลูกหนีอืน

15

1,175

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

10

2,965

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากการให้เช่าและบริ การ

สิ นทรัพย์อืน

3,785

รวมสินทรัพย์

5,572,159

หนีสิ น
เจ้าหนีอืน

15

59,657

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

15

12,076

ค่าเช่ารับล่วงหน้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินประกันการเช่าและบริ การ

1,425
11, 15

997,587

15

123,360

หนีสิ นอืน

8,036

รวมหนีสิน

1,202,141

สิ นทรัพย์สุทธิ

4,370,018

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที 30 กันยายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์จาํ นวน 499,768,600 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

4,997,686

ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์จาํ นวน 499,768,600 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
ขาดทุนสะสม
สิ นทรัพย์สุทธิ

1

4,997,686

12

(627,668)
4,370,018
-

สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นงวด (พันหน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

8.7440
499,769

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2560
ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม*

มูลค่าเงินลงทุน

(พันบาท)

(พันบาท)

(ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่ วนอาคารสํานักงาน
ทีตัง: ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

4,593,049

4,055,975

77.18

1,398,723

1,199,047

22.82

5,991,772

5,255,022

100.00

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่ วนอาคารสํานักงาน
ทีตัง: ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
รวมเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
* เป็ นมูลค่าทียังไม่ได้รวมค่าเช่าค้างรับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
งบกําไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับรอบระยะเวลา

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือน

ตังแต่วนั ที

สิ นสุดวันที

12 เมษายน 2560 ถึงวันที

30 กันยายน 2560

30 กันยายน 2560

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ

15

163,972

295,784

220

1,093

รายได้อืน

52

60

รวมรายได้

164,244

296,937

37,933

69,434

รายได้ดอกเบีย

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนให้เช่าและบริ การ
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์

14.1, 15

4,311

8,084

ค่าธรรมเนียมทรัสตี

14.3, 15

1,793

3,405

ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

14.5, 15

7,644

13,844

14.4

495

926

306

613

163

293

ต้นทุนทางการเงิน

8,933

16,207

ค่าใช้จ่ายอืน

4,524

5,081

รวมค่าใช้ จ่าย

66,102

117,887

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

98,142

179,050

-728,695

(736,750)

รวมรายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน

(728,695)

(736,750)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

(630,553)

(557,700)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

10

รายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์ สุทธิ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 12 เมษายน 2560 ถึงวันที 30 กันยายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ
การเพิมขึน (ลดลง) ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

179,050
7

การลดลงในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

(736,750)
(557,700)

ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

1

4,997,686

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์

13

(69,968)

การเพิมขึนของสิ นทรัพย์ สุทธิในระหว่างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
สิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด

4,370,018
4,370,018
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
งบกระแสเงินสด
สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วันที 12 เมษายน 2560 ถึงวันที 30 กันยายน 2560
(หน่ วย: พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนิ นงาน

(557,700)

ปรับกระทบรายการลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน:
การซือเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
การเพิมขึนในลูกหนี จากการให้เช่าและบริ การ

(5,991,772)
(39,729)

การเพิมขึนในลูกหนี อืน

(1,175)

การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

(2,965)

การเพิมขึนในสิ นทรัพย์อืน

(3,785)

การเพิมขึนในเจ้าหนี อืน

59,657

การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

11,980

การเพิมขึนในค่าเช่ารับล่วงหน้า

1,425

การเพิมขึนในเงินประกันค่าเช่าและบริ การ
การเพิมขึนในหนี สิ นอืน
ขาดทุนสุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

123,360
8,036
736,750
16,207
(5,639,711)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบียจ่าย

(16,024)

เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

997,500

เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
เงินสดจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์

4,997,686
(69,968)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

5,909,194

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึนสุ ทธิ

269,483

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8)

269,483
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
ข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ
สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วันที 12 เมษายน 2560 ถึงวันที 30 กันยายน 2560
(หน่ วย: พันบาท)
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด

-

บวก: รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

0.3582

หัก: รายการขาดทุนสุ ทธิ ทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(1.4742)

บวก: การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

10.0000

หัก: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์

(0.1400)

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด

8.7440

อัตราส่ วนของการลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)

(11.29)

อัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญและข้อมูลประกอบเพิมเติมทีสํ าคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด (พันบาท)

4,370,018

อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)

2.39

อัตราส่ วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)

6.01

อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของการซือขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลียระหว่างงวด (พันบาท)
* มูลค่าการซื อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร
และคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักตามระยะเวลาทีมีอยูใ่ นระหว่างงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

116.35
4,940,383

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ อาคารสานักงาน จีแลนด์
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 าหนดอายุ ข องกองทรั ส ต์ กองทรั ส ต์ ฯ 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 ืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นไปลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าของพื้นที่ สานักงาน พื้นที่ ห้องประชุ ม พื้นที่
ห้องเก็บของ พื้นที่ส่วนกลางที่เกี่ยวเนื่ อง ที่จอดรถ และงานระบบของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส แกรนด์
พระราม 9 (“โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่ วนอาคารสานักงาน”) และพื้นที่ สานักงาน พื้นที่ ส่วนกลาง
ที่ เกี่ ยวเนื่ อง ที่ จอดรถ และงานระบบของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 (“โครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้าส์ ส่ วนอาคารสานักงาน”)
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยได้รับ หน่ วยทรั ส ต์ข องกองทรั ส ต์ฯ เป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ยนและ
ให้เริ่ มซื้ อขายได้ต้ งั แต่วนั ที่ 21 เมษายน 2560 เป็ นต้นไป
กองทรัส ต์ฯมี บ ริ ษทั จี แลนด์ รี ท แมเนจเม้นท์ จากัด ท าหน้าที่ เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัส ต์ฯ บริ ษ ทั แกรนด์
คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ท าหน้ า ที่ เป็ นผู ้บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ส าหรั บ โครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ ส ส่ วนอาคารสานักงาน และบริ ษทั สเตอร์ ลิง อีควิต้ ี จากัด ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สาหรับโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่ วนอาคารสานักงาน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด
ทาหน้าที่ เป็ นทรัส ตี และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ท าหน้าที่ เป็ นนายทะเบี ยน
หน่วยทรัสต์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์รายใหญ่ของ
กองทรัสต์ฯ โดยถือหน่วยทรัสต์ท้ งั สิ้ นร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและชาระแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

2.

นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
กองทรัสต์ฯมีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดังนี้
2.1 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู ้ ื อหน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไร
สุ ท ธิ ที่ ปรับ ปรุ งแล้วของรอบปี บัญ ชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่ จ ะจ่ายให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์น้ ัน
แบ่งเป็ นประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทน
ระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปี บัญชี เว้นแต่กรณี ที่กองทรัสต์ฯมีการเพิ่มทุน กองทรัสต์ฯอาจ
มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครั้งต่อรอบปี บัญชี ได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์
ซึ่ งถือหน่วยทรัสต์อยูก่ ่อนมีการเพิ่มทุน
กาไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วข้างต้นให้หมายถึงกาไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1) การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ฯ รวมทั้งการปรับปรุ งด้วยรายการอื่ นตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ฯ
(2) การหักด้วยรายการเงิ นสารองเพื่อการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมหรื อภาระผูกพันจากการกูย้ ืมเงินของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ลและหนังสื อชี้ ชวน หรื อแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่าย
ต่อหน่ วยทรัสต์ระหว่างรอบปี ใดมีมูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯขอสงวน
สิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไป
จ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
ในการพิ จารณาจ่ายประโยชน์ ตอบแทนระหว่างกาล หากประโยชน์ ตอบแทนที่ จะประกาศจ่ ายต่ 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 ดั การกองทรัส ต์ ฯ อาจจ่ า ยประโยชน์ ตอบแทนให้ ผู ถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์จากกาไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
2.3 ในกรณี ที่กองทรัสต์ฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

3.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยกองทรัสต์ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ฯ
ได้แสดงรายการในงบดุ ล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาไรขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
สิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ ในรู ปแบบเช่นเดี ยวกับงบการเงินประจาปี
ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชี สาหรับ
กิจการที่ดาเนินธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงิ น ระหว่างกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ ก องทรั ส ต์ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้

4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติ ท างบัญชี ฉบับ ใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส าหรั บ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ

5.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

5.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การที่เกี่ยวข้ อง
รายได้ค่าเช่ าจะรับรู ้ เป็ นรายได้ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า และรายได้ค่าบริ การที่เกี่ยวข้องกับ
การเช่าจะรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์สิทธิ
ดอกเบีย้ รั บและดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

5.2 การวัดค่ าเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พ ย์แ สดงด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยไม่ คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา ผู ้จ ัด การ
กองทรัสต์ฯกาหนดราคายุติธรรมของเงิ นลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ได้ลงทุนในสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์โดยใช้ราคาทุนของสิ ทธิ การเช่าดังกล่าว และจะกาหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุน
ดัง กล่ า ว ณ วัน ที่ ใ นงบการเงิ น งวดถัด ไปโดยใช้ราคาประเมิ น จากผู ป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระที่ ไ ด้รับ ความ
เห็ น ชอบจากสมาคมนัก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทยและสมาคมผู ป้ ระเมิ น ค่ า ทรั พ ย์สิ น แห่ ง ประเทศไทย
(ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็ นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ) ซึ่ งการประเมินราคาจะทาเมื่อสถานการณ์ ทาง
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 นั ที่ มี
การประเมิ นราคาครั้งล่ าสุ ดไปแล้ว โดยการประเมิ นราคาจะต้องไม่กระทาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระราย
เดียวกันติดต่อกันเกินสองครั้ง
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ถือเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นในงบกาไรขาดทุน
5.3 ลูกหนี้
ลู กหนี้ แสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กองทรัสต์ฯจะบันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรั บ
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
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ตามที่จ่ายจริ ง
เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทรัสต์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีจะ
ทยอยตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี
5.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับ กองทรั สต์ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ ลงทุ นในส่ วนได้เสี ยของ
กองทรัสต์ฯตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยง มีอานาจควบคุ มกองทรัสต์ฯ หรื อ
ถู ก กองทรั ส ต์ฯควบคุ 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 พนัก งานของผู ้จ ัด การกองทรั ส ต์ฯ ที่ มี อ านาจในการวางแผนและควบคุ ม การ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ฯ
4
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5.6 การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์
กองทรัสต์ฯจะบันทึกลดกาไรสะสม ณ วันที่มีการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน
5.7 ประมาณการหนีส้ ิ น
กองทรัสต์ฯจะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดี ต
ได้เกิ ดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากองทรัสต์ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกองทรัสต์ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.8 ภาษีเงินได้
กองทรั ส ต์ ฯไม่ มี ภาระภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคล เนื่ องจากกองทรั ส ต์ ฯได้รับ ยกเว้น ภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลใน
ประเทศไทย
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมู ลที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้

7.

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
12 เมษายน 2560 ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตน้ งวด
บวก: ลงทุนเพิ่มในระหว่างงวด
5,991,772
หัก: ขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(736,750)
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ปลายงวด
5,255,022
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เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 กองทรัสต์ฯได้เข้าทาสัญญากับบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั สเตอร์ ลิง อีควิต้ ี จากัด เพื่อลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก)

กองทรัส ต์ฯ ท าสัญญาเช่ าพื้ นที่ ส านักงาน พื้ นที่ ห้องประชุ ม พื้ นที่ ห้องเก็บ ของ พื้ นที่ ส่ วนกลางที่
เกี่ยวเนื่อง ที่จอดรถ และงานระบบของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 (“โครงการ
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่ วนอาคารสานักงาน”) จากบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี โดยกองทรั ส ต์ฯ ได้จ่ า ยช าระเงิ น ค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ าทรั พ ย์สิ น ดัง กล่ า วเป็ นจ านวน
ประมาณ 4,592.5 ล้านบาท

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 โดยกองทรัส ต์ฯได้จ่ายชาระเงิ นค่าสิ ทธิ
การเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นจานวนประมาณ 1,398.2 ล้านบาท

ค)

กองทรัส ต์ฯ ท าสั ญ ญาซื้ อ สั งหาริ มทรั พย์ ซึ่ งใช้ในการด าเนิ น การโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
ส่ วนอาคารสานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่ วนอาคารสานักงาน จากบริ ษทั แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั สเตอร์ ลิง อีควิต้ ี จากัด เป็ นจานวนรวมประมาณ 1.0 ล้านบาท

ในเดือนกันยายน 2560 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯได้ว่าจ้างให้ผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งได้เคยประเมินราคาครั้งล่าสุ ดโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระอื่นใน
เดือนตุลาคม 2559 ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้ใช้วิธีรายได้ (Income approach) ในการประเมิ นมูลค่ายุติธรรม
ดัง กล่ า ว ซึ่ งท าให้ ก องทรั ส ต์ ฯ มี ผ ลขาดทุ น จากการปรั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นจานวน 736.8 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนสาหรับงวดปั จจุบนั
ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2560 กองทรั ส ต์ ฯ ได้ น าเงิ น ลงทุ น ในสิ ทธิ ก ารเช่ า โครงการยู นิ ลี เวอร์ เฮ้ า ส์
ส่ วนอาคารสานักงานจานวน 1,199.0 ล้านบาทไปค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
8.

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กองทรัสต์ฯมีเงินสดและเงินฝากธนาคารดังนี้
ยอดคงเหลือ
(พันบาท)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(ร้อยละ)

194,863
71,239
3,314

0.38
0.38 - 0.50
0.38

67
269,483
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9.

ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ าและบริการ
ยอดคงเหลื อของลู กหนี้ จากการให้ เช่ าและบริ ก าร ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2560 แยกตามอายุหนี้ ที่ ค งค้าง
นับจากวันที่ถึงกาหนดชาระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2560
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ค่าเช่าค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ

8,535
10,235
1,775
20,545
178
328
506
21,051
18,678
39,729

10. ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ค่ าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุ น
รอการตัดบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 12 เมษายน 2560
เพิ่มระหว่างงวด
3,258
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
(293)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
2,965
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11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของทรัสตี โดยมีรายละเอียดดังนี้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก: ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูย้ มื รอการตัดบัญชี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
1,000,000
(2,413)
997,587

เงิ น กู้ยืม ดังกล่ าวคิ ดดอกเบี้ ยในอัตรา MLR - 2.5 ส าหรั บปี ที่ 1 MLR - 2.0 ส าหรับปี 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 กู้ยื ม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดยสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 7
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม กองทรัสต์ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดารงอัตราส่ วน
หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ เป็ นต้น
12. ขาดทุนสะสม

ขาดทุนสะสมต้นงวด
หัก: การลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนิ นงานในระหว่างงวด
หัก: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ขาดทุนสะสมปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
12 เมษายน 2560 ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
(557,700)
(69,968)
(627,668)
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13. การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์
เมื่ อ วัน ที่ 9 สิ งหาคม 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของผู ้จ ัด การกองทรั ส ต์ ฯ ได้ มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ จ่ า ย
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.14 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
70 ล้านบาท โดยกองทรัสต์ฯได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลดังกล่ าวให้แก่ผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์แล้ว
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
14. ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัส ต์ฯ ค่าธรรมเนี ยมในการได้ม า/จาหน่ ายไปซึ่ งทรัพ ย์สินของกองทรั สต์ฯ
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนหน่ วยทรัสต์ และค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
มีรายละเอียดดังนี้
14.1 ค่ าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนี ยมการจัดการจากกองทรัสต์ฯในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์ฯ ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายเดือน
14.2 ค่ าธรรมเนียมในการได้ มา/จาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ ฯ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนียมในการได้มา/จาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
กรณี ได้ มาซึ่ งทรั พย์ สินของบริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
ไม่มีค่าธรรมเนียม
กรณี ได้ มาซึ่ งทรั พย์ สินของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ ฯ
ค่ า ธรรมเนี ย มในการได้ม าค านวณโดยใช้ อ ัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.75 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ที่ ไ ด้ ม าของ
กองทรัสต์ฯ
กรณี ได้ มาซึ่ งทรั พย์ สินของบุคคลอื่น
ค่ า ธรรมเนี ย มในการได้ม าค านวณโดยใช้ อ ัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 1.00 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ที่ ไ ด้ ม าของ
กองทรัสต์ฯ
กรณี จาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ฯ
ค่าธรรมเนี ยมในการจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินคานวณโดยใช้อตั ราไม่เกิ นร้ อยละ 1.00 ของมู ลค่าที่ ต่ ากว่า
ระหว่างมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จาหน่ายไปของกองทรัสต์ฯ และราคาประเมินที่จดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
14.3 ค่ าธรรมเนียมทรัสตี
ทรั ส ตี จ ะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 1.00 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นสุ ทธิ ข องกองทรั ส ต์ ฯ
ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายเดือน
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14.4 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์คานวณตามอัตราที่นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์กาหนด
ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายปี
14.5 ค่ าธรรมเนียมผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้รั บค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทรัสต์ฯ
15. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด กองทรั ส ต์ฯมี รายการธุ รกิ จที่ ส าคัญ กับ บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯและบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

สาหรับ
งวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2560
บริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด
(มหาชน)
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ประโยชน์ตอบแทนจ่าย
บริษทั สเตอร์ ลงิ อีควิตี้ จากัด
ค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั จีแลนด์ รีท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย

สาหรับ
รอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
12 เมษายน 2560
ถึงวันที่
30 กันยายน 2560

นโยบายการกาหนดราคา

5,066
5,213
10,495

9,355
9,496
10,495

ราคาตามสัญญา
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 14.5
ตามที่ประกาศจ่าย

2,431

4,348

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 14.5

4,311

8,084

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 14.1

1,793

3,405

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 14.3

8,885

16,120

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

506
1,175
45,620
5,390
5,100
9,535
1,689
2,932
1,202
3,314
997,587
96

16. 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
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ล งทุ นไปและดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานหลัก ทางภู มิ ศาสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย
กองทรัสต์ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานซึ่ ง
วัดมู ล ค่ าโดยใช้เกณฑ์ เดี ยวกับ ที่ ใช้ในการวัดก าไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงานในงบการเงิ น ดังนั้น
รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิ นจึงถื อเป็ นการรายงานตาม
ส่ วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
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17. ภาระผูกพัน
17.1 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
17.2 กองทรัสต์ฯมีค่าเช่าที่จะได้รับในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
30 กันยายน 2560
รับชาระ
ภายใน 1 ปี
หลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี

310
704
1,562

18. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯได้มีมติอนุมตั ิให้ลดทุนชาระ
แล้วของกองทรัสต์ฯ โดยการลดมู ล ค่าของหน่ วยทรัส ต์ในอัตรา 0.17 บาทต่อหน่ วยทรั ส ต์ รวมเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้ น 85 ล้า นบาท โดยกองทรั ส ต์ฯจะจ่ ายเงิ น จากการลดทุ น ดัง กล่ าวให้ แ ก่ ผู ถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์ในวัน ที่
7 ธันวาคม 2560
19. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2560
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