ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ ต้ ี และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559
(วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม
พร็ อพเพอร์ต้ ีและบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่งประกอบด้วยงบดุลรวมและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนรวม งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์
สุ ทธิรวม งบกระแสเงินสดรวมและข้อมูลทางการเงินที่สาคัญสาหรับรอบระยะตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559
(วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ีและบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดงั ต่อไปนี้
การวัดมูลค่ าของเงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ และเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1, 7 และ 8 กองทรัสต์ฯจัดตั้งขึ้นเป็ นกองทรัสต์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2559 และได้เริ่ มลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าและบริ ษทั ย่อยในวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ฯมีเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในงบดุลรวม
จานวนรวม 7,229 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 89 ของสิ นทรัพย์รวม และเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนรวม 6,763 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 86 ของ
สิ นทรัพย์รวม เงินลงทุนดังกล่าวไม่มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องและไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงได้
สาหรับเงินลงทุนอย่างเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกัน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ จึงกาหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ได้มาโดยใช้ราคาทุนของเงินลงทุนเป็ นมูลค่ายุติธรรม
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวโดยตรวจสอบราคาซื้อขายของเงินลงทุน สัญญาซื้อขายและ
เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
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ข้ อมูลอื่น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไข
ที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ ฯต่ องบการเงิน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯ พิจารณาว่า
จาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินการต่อเนื่องเว้นแต่มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่
ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯจัดทา
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• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ฯและสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะ
ต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์วา่ ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้
เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ รัตนา จาละ

รัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2560
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ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ตามมูลค่ายุติธรรม
(งบการเงินรวม: ราคาทุน: 7,229 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ: ราคาทุน 2,441 ล้านบาท)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามมูลค่ายุติธรรม
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ราคาทุน 4,322 ล้านบาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากการให้เช่าและบริ การ
จากเงินปันผล
จากดอกเบี้ย
อื่น
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
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7,229,359,559

2,441,064,464
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-

4,321,782,599

9, 17

550,497,576

292,179,409

10, 17
8

26,869,293
45,719
1,438,601
183,119,299
46,332,363
68,429,500
8,106,091,910

15,615,179
33,700,000
7,133,257
202,681
480,377,612
183,119,299
240,396
52,153,649
7,827,568,545

17
11
12

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากดอกเบี้ย
อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 547,500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ 547,500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กําไรสะสม
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

17

17

13, 17

14
15

สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
คํานวณจากจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2,868,359
38,489,942
215,933,099
18,183,247
38,523,613
221,103,656
2,023,675,869
423,573
7,084,947
2,566,286,305
5,539,805,605

2,868,359
27,798,677
171,485,146
2,097,920
80,082,545
2,023,675,869
3,003,091
2,311,011,607
5,516,556,938

5,475,000,000

5,475,000,000

5,475,000,000
64,805,605
5,539,805,605
10.1183
547,500,000

5,475,000,000
41,556,938
5,516,556,938
10.0759
547,500,000

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
หมายเหตุ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้ จากเงินลงทุน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้เช่าและบริ การ
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดั จําหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

17
17
17

16, 17
16, 17
16
16, 17

17

161,865,009
1,925,953
163,790,962

59,500,132
33,700,000
8,639,194
101,839,326

44,201,630
6,549,292
4,303,821
436,401
5,648,290
691,388
8,609,967
3,779,740
15,491,316
9,384,983
99,096,828
64,694,134
64,694,134

20,586,218
6,549,292
4,303,821
436,401
2,806,412
450,000
8,609,967
1,048,960
15,491,317
60,282,388
41,556,938
41,556,938

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึน้ เบ็ดเสร็จในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

64,694,134

41,556,938

111,471
64,805,605

41,556,938

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
หมายเหตุ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิม่ ขึน้ ของทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากองค์ประกอบอื่น
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพ ย์ สุทธิระหว่ างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
สิ นทรัพ ย์ สุทธิปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

64,694,134
64,694,134

41,556,938
41,556,938

5,475,000,000

5,475,000,000

111,471
5,539,805,605
5,539,805,605
-

5,516,556,938
5,516,556,938
-

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
การซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากเงินปันผล
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้อื่น
การเพิ่มขึ้นในเงินให้กยู้ มื บริ ษทั ย่อย
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์อื่น
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น
การเพิม่ ขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจํารับจากลูกค้า
การเพิม่ ขึ้นในหนี้สินอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

64,694,134

41,556,938

(6,591,737,895)
9,384,983
10,218,817
15,491,317
(13,719,579)
(45,719)
(984,359)
(191,729,266)
(240,397)
(57,343,667)
26,323,124
181,335,325
(759,066)
83,061,648
2,391,866
(3,239,168)
(6,466,897,902)

(2,441,064,464)
(4,321,782,599)
8,609,967
15,491,317
(15,615,179)
(33,700,000)
(7,133,257)
(202,681)
(480,377,612)
(191,729,266)
(240,397)
(52,153,648)
27,798,677
171,485,146
2,097,920
80,082,545
3,003,091
(7,193,873,502)

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
เงินสดรับจากการกูย้ มื เงินระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื เงินระยะยาวจากผูถ้ ือเดิมของบริ ษทั ย่อย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5,475,000,000
2,022,700,000
(468,657,433)
(11,647,089)
7,017,395,478
550,497,576
550,497,576
-

5,475,000,000
2,022,700,000
(11,647,089)
7,486,052,911
292,179,409
292,179,409
-

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบประกอบรายละเอีย ดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การแสดงรายละเอีย ดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ (หมายเหตุ 6)
สิ ทธิการเช่าที่ดินและอาคาร-เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
ที่ดินและอาคาร-เอ็กเชน ทาวเวอร์
รวมเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 7)
รวมเงินลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ราคาทุน
(บาท)
2,441,064,464
4,788,295,095
7,229,359,559
7,229,359,559

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
2,441,064,464
4,788,295,095
7,229,359,559
7,229,359,559

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

34%
66%
100%
100%

ราคาทุน
(บาท)
2,441,064,464
2,441,064,464
4,321,782,599
6,762,847,063

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)
2,441,064,464
2,441,064,464
4,321,782,599
6,762,847,063

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

36%
36%
64%
100%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่อย
ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน
บวก: การเพิม่ ขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด
อัตราส่ วนการเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมทีส่ ํ าคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด (บาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ย
ระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (บาท)
* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร
และคํานวณโดยใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยูใ่ นระหว่างงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

-

0.1183

0.0759

0.1183
10.0000
10.1183

0.0759
10.0000
10.0759

1.17

0.76

5,539,805,605
1.80

5,516,556,938
1.10

2.97

1.85

115.09
5,515,228,509

108.15
5,490,512,730

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ลักษณะของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ต้ ี (“กองทรัสต์ฯ”) เป็ น
กองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบัญญัติฯ”) ที่ก่อตั้งขึ้น
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ระหว่างบริ ษทั เอสซีซีพี รี ทส์ จากัด ในฐานะผูก้ ่อตั้งทรัสต์
และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ กองทรัสต์ฯได้จดั ตั้ง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยไม่มีกาหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็ นกองทรัสต์ฯประเภทไม่รับซื้ อคืน
หน่ วยทรัสต์จากผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้จากการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์และ
เงินที่ได้รับจากการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินไปลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ของที่ดินและอาคาร
เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ และซื้ อหุ ้นร้อยละ 99.99 ของบริ ษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ของที่ดิน
และอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯและให้เริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ต้ งั แต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็ นต้นไป
กองทรั ส ต์ฯมี บริ ษ ัท เอสซี ซี พี รี ท ส์ จากัด ท าหน้าที่ เป็ นผูจ้ ดั การกองทรั ส ต์ฯ บริ ษ ทั หลักทรั พ ย์จดั การ
กองทุน กสิ กรไทย จากัด ทาหน้าที่เป็ นทรัสตี บริ ษทั โจนส์แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด ทาหน้าที่เป็ น
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์สาหรับ อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ และบริ ษทั ซี บีเอ็มแฟซิ ลิต้ ีส์ แมนเนจเม้นท์
(ไทยแลนด์) จากัด ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ
กองทรัสต์ฯ โดยถือหน่วยทรัสต์ท้ งั สิ้ นร้อยละ 21 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและชาระแล้ว
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2.

นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
กองทรัสต์ฯมีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดังนี้
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุ ทธิ
ที่ ปรั บปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่ จะจ่ายให้แก่ ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์น้ ันแบ่งเป็ น
ประโยชน์ ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล
(Interim Distribution) (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปี บัญชี เว้นแต่กรณี ที่กองทรัสต์ฯมีการเพิ่มทุน กองทรัสต์ฯอาจมีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนเกินกว่า 4 ครั้ง ต่อรอบปี บัญชีได้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึงถือหน่วยทรัสต์อยูก่ ่อน
มีการเพิ่มทุน
กาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งแล้วข้างต้น ให้หมายถึง กาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1) การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ฯ รวมทั้งการปรับปรุ งด้วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ฯ
(2) การหักด้วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมหรื อภาระผูกพันจากการกูย้ ืมเงินของ
กองทรั สต์ฯ ตามวงเงิน ที่ ได้ระบุ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ ชวนหรื อแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี
(2)

สาหรับการลงทุนทางอ้อมของกองทรัสต์ฯผ่านการถือหุ ้นนั้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ จะดาเนิ นการให้
บริ ษทั ที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนจ่ายเงินปันผลให้แก่กองทรัสต์ฯ เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของ
ก าไรสุ ท ธิ ข องรอบปี บัญ ชี ข องบริ ษ ัท ที่ ก องทรั ส ต์ฯ เข้าลงทุ น โดยไม่ ข ดั แย้งกับ บทบัญ ญัติ แ ห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯอาจพิจารณาให้บริ ษทั ที่กองทรัสต์ฯเข้า
ลงทุนจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเพื่อให้กองทรัสต์ฯ สามารถดาเนิ นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
ตามความเหมาะสม

(3) ในกรณี ที่กองทรัสต์ฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ในการพิ จ ารณาจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนระหว่ า งกาล หากประโยชน์ ต อบแทนที่ จ ะประกาศจ่ ายต่ อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯขอสงวนสิ ทธิ
ที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับ
ประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
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3.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

3.1 งบการเงิ น นี้ จัด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติ วิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 และจัด ท าขึ้ นตามหลัก เกณฑ์ แ ละรู ป แบบที่ ก าหนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 106
เรื่ อง การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงินฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่กองทรัสต์ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
3.2

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “กองทรัสต์ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้
เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จากัด
ให้เช่าพื้นที่ในอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
บริ ษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่ จากัด ให้บริ การใช้สะพานทางเชื่อมต่อ
ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าอโศกกับ
อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ และ
อาคารอินเตอร์เชน 21
(1)

จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย
ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้ (1)
31 ธันวาคม 2559
99.99
99.99

คานวณจากสิ ทธิในการออกเสี ยง

ข) กองทรัสต์ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิ จการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากกองทรัสต์ฯมีสิทธิ
ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) กองทรัสต์ฯนางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กองทรัสต์ฯ
มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่กองทรัสต์ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ยได้จ ัด ท าขึ้ นโดยใช้ น โยบายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ เช่ น เดี ย วกัน กับ ของ
กองทรัสต์ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
3

4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวดปั จจุ บ ัน สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่จานวน
หลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การ
ตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ผู จ้ ัด การของกองทรั ส ต์ ฯ และฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ย่อ ยเชื่ อ ว่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และ
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรั บปรุ ง และแนวปฏิ บ ัติ ทางบัญ ชี ฉบับใหม่ จะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ

5.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

5.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ก) รายได้ ค่าเช่ าและบริ การที่เกี่ยวข้ อง
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ข) รายได้ จากการให้ บริ การอื่น
รายได้จากการให้บริ การอื่นรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
ค) รายได้ เงินปั นผล
รายได้เงินปันผลถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
ง) รายได้ ดอกเบีย้ และต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงิน บันทึกเป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึ งถึง
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
5.2 การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิใน
เงินลงทุน
ต้นทุนของเงิน ลงทุ นประกอบด้วย รายจ่ายซื้ อเงิน ลงทุ นและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้ นที่ กองทรั สต์ฯและ
บริ ษทั ย่อยจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
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เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่ อม
ราคา
ผูจ้ ดั การกองทรั สต์ฯกาหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุน ดังกล่าว ณ วันที่ ในงบการเงินงวดแรกที่ ได้ซ้ื อ
อสังหาริ มทรัพย์มาโดยใช้ราคาทุนจากการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว และจะกาหนดราคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดถัดไปโดยใช้ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความ
เห็ น ชอบจากสมาคมนัก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทยและสมาคมผูป้ ระเมิ น ค่ าทรั พ ย์สิ น แห่ งประเทศไทย
(ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ)
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ถือเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจานวน
ต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทรัสต์ฯมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วยรายจ่ายซื้ อ
เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้ นที่กองทรัสต์ฯจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยถือเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุน
5.3 ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ าและบริการ
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญประเมิน
โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า
5.4 ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ตามที่จ่ายจริ ง
ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมในการค้ าประกันการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีจะทยอยตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี
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5.5 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษ ัท ฯตัด จ าหน่ ายสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อ ายุก ารให้ ป ระโยชน์ จ ากัด อย่างมี ระบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ น ทรั พ ย์น้ ัน เกิ ด การด้อ ยค่ า บริ ษ ัท ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัด จ าหน่ ายและวิธี ก ารตัด จ าหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
สิ ทธิในการใช้สะพานทางเดินเชื่อมต่อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อายุการให้ประโยชน์
ตามระยะเวลาของสัมปทาน
10 ปี

5.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน กับกองทรั สต์ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ ลงทุ น ในส่ วนได้เสี ยของ
กองทรัสต์ฯตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุม
กองทรัสต์ฯ หรื อถูกกองทรัสต์ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับกองทรัสต์ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ทรัสตี และบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯและทรัสตี และรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อกองทรัสต์ฯ ผูบ้ ริ หาร
สาคัญ และกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรั สต์ฯที่ มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนิ นงานของ
กองทรัสต์ฯ
ความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
บริษัทและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอสซี ซีพี รี ทส์ จากัด
บริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ซี บีเอ็ม แฟซิ ลิต้ ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด
ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หาดสบาย จากัด
บริ ษทั เอสซี แคปปิ ตอลพาร์ทเนอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ภูเก็ตสแควร์ จากัด

ความสั มพันธ์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ทรัสตี
บริ ษทั ใหญ่ของทรัสตี
กรรมการร่ วมกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
กรรมการร่ วมกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
กรรมการร่ วมกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
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5.7 การแบ่ งปันส่ วนทุน
กองทรัสต์ฯบันทึกลดกาไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน
5.8 ภาษีเงินได้
กองทรั ส ต์ฯ ไม่ มี ภ าระภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ คคล เนื่ องจากกองทรั ส ต์ฯ ได้รับ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ คคลใน
ประเทศไทย
ภาษีเงินได้ของบริ ษทั ย่อยประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษ ัท ย่อ ยบัน ทึ ก ภาษี เงิ น ได้ปั จ จุ บ ัน ตามจ านวนที่ ค าดว่ าจะจ่ า ยให้ กับ หน่ ว ยงานจัด เก็ บ ภาษี ข องรั ฐ
โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังสิ นทรัพย์สุทธิ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังสิ นทรัพย์สุทธิ
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5.9 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษ ัท ย่อ ยมี ภ าระส าหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต ้อ งจ่ ายให้ แ ก่ พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั ย่อยคานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ ส ระได้ท าการประเมิ น ภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
5.10 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯและฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ย่อยอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
มูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าและเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
กองทรัสต์ฯวัดมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ใน
งบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ งมีฐานอ้างอิงจากราคาทุนในงวดบัญชีแรกและราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระและ/หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ในปี ถัดๆไป โดยมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้วิธีการพิจารณาจากรายได้
และกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด เนื่ องจากไม่มีราคาในตลาดที่สามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐาน
ที่สาคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประกอบด้วยอัตราการเช่ าพื้นที่ อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ค่าเช่า อัตราการจ่ายปันผลของบริ ษทั ย่อยและอัตราคิดลด เป็ นต้น
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ของลูก หนี้ ผูจ้ ดั การกองทรั สต์ฯ และฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ย่อย
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คื น ต่ ากว่ามู ลค่าตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ในการนี้
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ อง
กับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่ คราว ในการนี้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
ในวัน ที่ 13 ตุ ล าคม 2559 กองทรั ส ต์ฯ ได้ เข้า ท าสั ญ ญาซื้ อ ขายสิ ท ธิ ก ารเช่ า บนที่ ดิ น อาคารเมอร์ คิ ว รี่
ทาวเวอร์ และได้เข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ น้ บุริมสิ ทธิและหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ น
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน อาคารและสิ่ งปลูกสร้างและระบบสาธารณู ปโภคที่เกี่ยวเนื่ องกับอาคารเอ็กเชน
ทาวเวอร์ โดยกองทรั ส ต์ฯ ได้จ่ ายค่ าซื้ อทรั พ ย์สิ น ดังกล่ าวและค่ าใช้จ่ ายที่ เกี่ ยวข้องเป็ นจานวนเงิ น รวม
ประมาณ 6,763 ล้านบาท และรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินดังกล่าวในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 การซื้ อเงิน
ลงทุนดังกล่าวคิดเป็ นอัตราร้อยละ 123 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวดในงบการเงินรวม
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7.

เงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

ราคาทุน
2,441
4,788
7,229

มูลค่ายุติธรรม
2,441
4,788
7,229

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2,441
2,441

มูลค่ายุติธรรม
2,441
2,441

เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้วย
ก)

โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
กองทรัสต์ฯได้ลงทุนในสิ ทธิ การเช่าที่ดินและอาคาร รวมถึงระบบสาธารณู ปโภค พร้อมทั้งส่ วนควบ
และสิ ทธิ การเช่าในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ กรรมสิ ทธิ์ ในส่ วนต่อเติมอาคาร
รวมถึงงานระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และสิ ทธิการใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าระหว่างอาคาร
เมอร์ คิ ว รี่ ทาวเวอร์ กับ สถานี รถไฟฟ้ าชิ ด ลม โดยมี ระยะเวลาการเช่ าที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ างของ
โครงการที่เหลืออยู่ประมาณ 16 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึ งวันที่ 21 พฤศจิกายน
2578 (ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่รวมถึงสิ ทธิ ในการต่ออายุสัญญาเช่าเพิ่มเติมเป็ นระยะเวลา 3 ปี แล้ว) โดยมี
มูลค่าการลงทุนที่จ่ายชาระจานวน 2,441 ล้านบาท (เงินจ่ายชาระค่าสิ ทธิ การเช่าและอุปกรณ์ 2,420
ล้านบาท และค่าจดทะเบียนสิ ทธิการเช่า 21 ล้านบาท)

ข)

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ในงบการเงินรวม
กองทรัสต์ฯได้ลงทุนในกรรมสิ ทธิ์ ของที่ดิน อาคาร รวมถึงระบบสาธารณู ปโภค พร้อมทั้งส่ วนควบ
และกรรมสิ ทธิ์ ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึ่ งเป็ นอาคารสานักงาน
และเพื่อการพาณิ ชย์ที่ถือโดยบริ ษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย)
ที่ ดินและอาคารโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ดังกล่าวได้จดจานองค้ าประกัน วงเงิน กู้ยืมกับสถาบัน
การเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13

กองทรัสต์ฯประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าในงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 7,229 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ: 2,441 ล้านบาท) เท่ากับราคาทุน
ที่ ลงทุ น ผูจ้ ดั การกองทรั สต์ฯเชื่ อว่าราคาดังกล่าวเป็ นมูลค่ายุติธรรมที่ ดีที่สุด เนื่ องจากเป็ นราคาที่ มีการ
แลกเปลี่ยนจริ งล่าสุ ด และเกิดขึ้นใกล้วนั สิ้ นงวดบัญชี
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8.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 กองทรัสต์ฯได้เข้าทาสัญญาซื้ อหุ น้ บุริมสิ ทธิ และหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอ็กเชน ทาว
เวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน อาคารและสิ่ งปลูกสร้างและระบบสาธารณู ปโภคที่เกี่ยวเนื่ อง
กับอาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็ นจานวนเงิ นประมาณ 4,322 ล้านบาท (มูลค่าหุ ้น 4,320 ล้านบาท และค่า
อากรแสตมป์ 2 ล้านบาท) คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ น้ ตามสิ ทธิออกเสี ยงร้อยละ 99.99 นอกจากนี้ บริ ษทั เอ็ก
เชน ทาวเวอร์ จากัด ยังเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่ จากัด โดยมีสัดส่ วนการถือหุ น้ ตามสิ ทธิ
ออกเสี ยงในอัตราร้อยละ 99.99
การซื้ อเงินลงทุนดังกล่าวส่ งผลให้กองทรัสต์ฯมีอานาจควบคุมบริ ษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จากัด และบริ ษทั
เอ็กเชน คอนเนคชัน่ จากัด และทาให้บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อยของกองทรัสต์ฯ นับตั้งแต่วนั ที่มีการ
โอนหุน้ และจ่ายชาระเงินคือ 21 ตุลาคม 2559
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ระบุได้ของบริ ษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จากัด และบริ ษทั ย่อยแต่ละ
รายการ ณ วันที่ซ้ื อมีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินมัดจารับจากลูกค้าตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
สิ นทรัพย์ สุทธิ
กระทบยอดเงินสดสุ ทธิ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน - สุ ทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย

171,109
13,604
4,787,957
46,796
12,329
5,031,795
12,167
34,598
12,185
138,042
468,657
44,363
710,012
4,321,783

4,321,783
(171,109)
4,150,674
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ในวันที่ 23 ธัน วาคม 2559 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ทั ย่อยได้อนุ มตั ิ และประกาศจ่ายเงิน ปั น ผล
ระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ในอัตราหุ น้ ละ 6.74 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 33.7 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อรับเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ฯได้บนั ทึกเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นรายได้เงิน
ปั นผลในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่บริ ษทั ย่อยประกาศจ่ายและปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว กองทรัสต์ฯ
ได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ฯประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวน 4,322
ล้านบาท เท่ากับราคาทุนที่ลงทุน กองทรัสต์ฯเชื่อว่าราคาดังกล่าวเป็ นมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุด เนื่ องจากเป็ น
ราคาที่มีการแลกเปลี่ยนจริ งล่าสุ ด และเกิดขึ้นใกล้วนั สิ้ นงวดบัญชี
9.

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อย มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดังนี้

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือ
ต่อปี
(พันบาท)
(ร้อยละ)
140
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือ
ต่อปี
(พันบาท)
(ร้อยละ)
70
-

285,462
230,109

0.37
0.25

285,462
-

0.37
-

18,397
16,390
550,358
550,498

-

6,647
292,109
292,179

-
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10. ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ าและบริการ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ได้ดงั นี้

อายุหนี้คา้ งชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

10,029

3,221

16,157
683
26,869

11,711
683
15,615

11. ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตน้ งวด
บวก: เพิ่มขึ้น
หัก: ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีปลายงวด

191,729
(8,610)
183,119
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12. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สิ ทธิในการใช้
สะพานทางเดิน
เชื่อมต่อ
ราคาทุน
11 ตุลาคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้ อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2559
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
11 ตุลาคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

76,556
76,556

240
240

76,556
240
76,796

29,760
704
30,464

-

29,760
704
30,464

46,092

240

46,332

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
รวม
ราคาทุน
11 ตุลาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2559
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
11 ตุลาคม 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559

240
240

240
240

-

-

240

240

สิ ทธิ การใช้สะพานทางเดินเชื่อมต่อรถไฟฟ้าดังกล่าวเป็ นสิ ทธิ การใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าระหว่าง
อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ กบั สถานี รถไฟฟ้ าอโศกที่เกิ ดจากการที่บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เอ็กเชน คอนเนคชั่น
จากัด) ได้ทาสัญญาก่ อสร้างสะพานทางเดิ น เชื่ อมต่อกับบริ ษ ทั ผูไ้ ด้รับสัมปทานในการก่ อสร้างสะพาน
ทางเดินเชื่อมระหว่างระบบขนส่ งมวลชนกับอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ และอาคารอินเตอร์เชน 21 ระยะเวลา
ของสัมปทานเริ่ มต้นจากวันที่เปิ ดสะพานทางเดินเชื่อมต่อและสิ้ นสุ ดใน วันที่ 4 ธันวาคม 2572
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13. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
2,050,000
(26,324)
2,023,676

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก: ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื รอตัดบัญชี
รวม

เมื่ อวัน ที่ 13 ตุ ลาคม 2559 กองทรั ส ต์ฯ ได้กู้ยืม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น สองแห่ งจ านวน 2,050 ล้านบาท
เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยทุกเดือนและ
ชาระคืนเงินต้นในคราวเดียวเมื่อครบ 5 ปี (20 ตุลาคม 2564)
เงินกูย้ มื ดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7
ภายใต้สัญญากูย้ มื เงิน กองทรัสต์ฯจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เช่ น การด ารงอัต ราส่ ว นทางการเงิ น ในเรื่ อ ง Financial Indebtedness to Total Asset Ratio และ Interest
Bearing Debt to EBITDA ratio เป็ นต้น
14. ส่ วนของผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เมื่ อ วัน ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 ผู ้จ ัด การกองทรั ส ต์ฯ ได้จ ัด ตั้งกองทรั ส ต์ ฯ มี ทุ น จดทะเบี ยน 5,475 ล้านบาท
ประกอบด้วยหน่วยทรัสต์จานวน 547.50 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ทั้งนี้กองทรัสต์ฯได้เรี ยก
และได้รับชาระเงินทุนดังกล่าวทั้งจานวน
15. กาไรสะสม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึง
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กาไรสะสมต้นงวด
บวก: การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ
จากการดาเนินงาน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรสะสมปลายงวด

-

-

64,694
111
64,805

41,556
41,556
15

16. ค่ าใช้ จ่าย
16.1 ค่ าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ ฯ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีสิทธิ ได้รับ ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ (อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน) จากกองทรัสต์ฯเป็ นรายเดือนตามรายละเอียดดังนี้
(1)

ค่ าธรรมเนี ย มพื้ น ฐาน ช าระเป็ นรายเดื อ นและค านวณเป็ นอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.45 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินรวมที่กองทรัสต์ฯเข้าลงทุน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

(2)

ค่าธรรมเนี ยมอัตราพิเศษ (Incentive Fee) ชาระเป็ นรายเดือนละคานวณเป็ นอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50
ของรายได้สุทธิ ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯเข้าลงทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการตามที่
ระบุไว้ในสัญญา

16.2 ค่ าธรรมเนียมทรัสตี
ทรั ส ตี ของกองทรั ส ต์ฯ จะได้รับ ค่าตอบแทนเป็ นรายเดื อนในอัตราไม่ เกิ น ร้ อยละ 0.40 ต่ อ ปี ของมู ลค่ า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ (อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดใน
ทานองเดียวกัน) ซึ่งคานวณโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ และรับรองโดยทรัสตี ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
16.3 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ คิดเป็ นรายเดือนตามที่จ่ายจริ ง
16.4 ค่ าธรรมเนียมผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
ผู ้บ ริ หารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทนในการท าหน้ า ที่ ผู ้บ ริ หารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์จ าก
กองทรั ส ต์ ฯ โดยเรี ย กเก็ บ จากกองทรั ส ต์ ฯ เป็ นรายเดื อ นตามสั ญ ญาการจ้างที่ ท าขึ้ น ระหว่ างผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์ฯกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
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17. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด กองทรั สต์ฯ และบริ ษ ัทย่อยมี รายการธุ รกิ จที่ สาคัญ กับ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯ บริ ษทั
ย่อยและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับรอบ
สาหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่
ระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 วันที่ 11 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2559
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกอง (1)
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ (2)

-

-

7,088
33,700

2,252
1,552
6,549
4,304
5,648
37
7,258
109,500
13,650

341
1,552
6,549
4,304
2,806
37
7,258
109,500
13,650

(1)

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกอง ณ วันจัดตั้งก่อนการตัดจาหน่ายทางบัญชี

(2)

ค่าธรรมเนียมการกู้ ณ วันกูย้ มื ก่อนการตัดจาหน่ายทางบัญชี

นโยบายการกาหนดราคา

ร้อยละ 7.50 ต่อปี
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 0.37 ต่อปี
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16.1
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16.2
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16.4
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคาร
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีจ้ ากให้ เช่ าและบริการ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีจ้ ากเงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
ลูกหนีจ้ ากดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริษัทย่ อย (1)
บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์อื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีจ้ ากดอกเบีย้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(1)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

-

4,321,783

303,859

292,109

643

616

-

33,700

46

7,088
46

-

480,378

164

164

1,434

1,434

18,123

18,123

133,214

133,214

2,892

383

1,025,000

1,025,000

เงินให้ ก้ยู ืมแก่ บริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ฯ มีเงินให้กูย้ ืมแบบไม่มีหลักประกันแก่บริ ษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยจานวนรวม 480 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นจานวนครั้งละ 20 ล้านบาท
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 30 มิถุนายน 2560 และเงินกูย้ ืมส่ วนที่เหลือมีกาหนดชาระเมื่อทวงถาม
เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หรื อตามที่กองทรัสต์ฯกาหนด
เงินกูย้ ืมดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ ืมที่บริ ษทั ย่อยยืมจากกองทรัสต์ฯและนาไปชาระคืนเงินกูย้ ืมจานวน 469
ล้านบาท จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ย่อยในวันที่ 21 ตุลาคม 2559
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18. ภาระผูกพัน
18.1 กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16
18.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซึ่ งจะต้องจ่ายค่าบริ การใน
อนาคตดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
จ่ายชาระภายใน:
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

48
28
10

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
33
22
-

18.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ฯ มีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามกองทรัสต์ฯ จานวน
11 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ อ งกับ ภาระผูก พัน ทางปฏิ บ ัติ บ างประการตามปกติ ธุ ร กิ จ ของกองทรั ส ต์ฯ ซึ่ ง
ประกอบด้วย หนังสื อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ าของกองทรัสต์ฯ จานวน 4 ล้านบาท และหนังสื อค้ าประกัน
การใช้ไฟฟ้าของบริ ษทั ย่อย จานวน 7 ล้านบาท
19. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของกองทรัสต์ฯที่ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
กองทรั ส ต์ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยด าเนิ น ธุ รกิ จ หลัก ในส่ ว นงานด าเนิ น งานที่ รายงานเพี ย งส่ ว นงานเดี ย ว คื อ
การให้บริ การพื้นที่อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ลงทุนไปและดาเนิ นธุรกิจในส่ วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียว คือ
ประเทศไทย กองทรัสต์ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการ
ดาเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานในงบการเงิน
ดังนั้น รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงาน
ตามส่ วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในระหว่างงวดกองทรั สต์ฯ และบริ ษ ทั ย่อยไม่ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ ที่ มีมูลค่าเท่ ากับหรื อมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกองทรัสต์ฯ
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20. เครื่ องมือทางการเงิน
20.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของกองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ จากการให้เช่าและบริ การ ลูกหนี้ จากเงินปั นผล ลูกหนี้ จากดอกเบี้ย เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย เจ้าหนี้ จาก
ดอกเบี้ย เจ้าหนี้ อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินมัดจารับจากลูกค้าและเงินกูย้ ืมระยะยาว กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อย
มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
กองทรั ส ต์ฯ และบริ ษ ัท ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ ส าคัญ อัน เกี่ ยวเนื่ องกับ เงิ น สดและเงิ น ฝาก
ธนาคาร เงิ น ให้กู้ยืม แก่ บ ริ ษ ัท ย่อยและเงิ น กู้ยืม ระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ทางการเงินส่ วนใหญ่ มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมีระยะเวลาครบกาหนดระยะสั้น
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยจึงอยูใ่ นระดับต่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้จากดอกเบี้ย
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจารับจากลูกค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

515
-

35
27

550
27

0.25 - 0.37
-

-

2,024

3
38
216
221
-

3
38
216
221
2,024

MLR - อัตราคงที่
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ
ลูกหนี้จากเงินปั นผล
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้จากดอกเบี้ย
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจารับจากลูกค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

480

285
-

7
16
34
7
-

292
16
34
7
480

0.37
7.50

-

2,024

3
28
171
80
-

3
28
171
80
2,024

MLR - อัตราคงที่

ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ จากการให้เช่ าและบริ การ
ผูบ้ ริ หารอสั งหาริ มทรั พย์ควบคุ มความเสี่ ยงนี้ โดยการก าหนดให้มีการเรี ยกเก็บค่าเงิ นเช่ าพื้ นที่ และบริ การ
ล่วงหน้าและกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกองทรัสต์ฯ และบริ ษทั
ย่อย จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ กองทรัสต์ฯและบริ ษทั
ย่อยไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเนื่องจากกองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อย มีฐานของลูกค้าที่
หลากหลายและมีอยูจ่ านวนมากราย จานวนเงินสู งสุ ดที่กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อย อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้
สิ นเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จากการการให้เช่าและบริ การซึ่งแสดงอยูใ่ นงบดุล
20.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงินมูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคา
ตลาดล่าสุ ด หรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อย จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น สาหรับ
เงินกูย้ มื เงินระยะยาวมีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด กองทรัสต์ฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
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21. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริ ห ารจัด การทุ น ที่ ส าคัญ ของกองทรั ส ต์ ฯ คื อ การด ารงไว้ซ่ ึ งความสามารถใน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทรัสต์ฯ
22. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการได้มีมติดงั ต่อไปนี้
1) อนุ ม ัติ ล ดทุ น ช าระแล้ว ของกองทรั ส ต์ฯ โดยการลดมู ล ค่ าของหน่ ว ยทรั ส ต์ใ นอัต รา 0.0614 บาท
ต่อหน่ วยทรัสต์ โดยกาหนดจ่ายเงินจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์ในวันที่ 27 มีนาคม
2560
2) อนุ ม ัติ ใ ห้ จ่ ายประโยชน์ ต อบแทนส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานตั้งแต่ ว นั ที่ 21 ตุ ล าคม 2559 ถื ง วัน ที่
31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.0759 บาท ต่อหน่ วยทรัสต์ โดยกาหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่
27 มีนาคม 2560
23. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ น นี้ ได้ รั บ การอนุ ม ัติ ใ ห้ อ อกโดยคณะกรรมการบริ ษ ั ท ของผู ้จัด การกองทรั ส ต์ ฯ เมื่ อ วัน ที่
27 กุมภาพันธ์ 2560
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