ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ ต้ ี และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล
30 กันยายน 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็ อพเพอร์ต้ ี
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวมและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิรวม งบกระแสเงินสดรวมและข้อมูลทางการเงินรวมที่สาํ คัญสําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็ อพเพอร์ต้ ีและบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี ด้วยเช่นกัน ซึ่ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถามบุคลากร ซึ่ง
ส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบ
ทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

รัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2560

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพ ย์
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
7
ตามมูลค่ายุติธรรม
(งบการเงินรวม: ราคาทุน: 7,229 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ: ราคาทุน: 2,441 ล้านบาท)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามมูลค่ายุติธรรม
8, 17
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ราคาทุน: 4,322 ล้านบาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
9, 17
ลูกหนี้
จากการให้เช่าและบริ การ
10, 17
จากเงินปั นผล
17
จากดอกเบี้ย
17
อื่น
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
17
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
11
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
17
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7,456,156

7,229,360

2,162,000

2,441,064

-

-

4,888,778

4,321,783

454,282

550,498

172,614

292,179

17,925
374
368
154,454
43,641
55,798
8,182,998

26,869
46
1,439
183,119
46,332
68,429
8,106,092

6,070
40,000
2,728
329
405,378
154,454
218
45,075
7,877,644

15,615
33,700
7,133
203
480,378
183,119
240
52,154
7,827,568

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้
จากดอกเบี้ย
17
อื่น
17
17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
17
เงินกูย้ มื ระยะยาว
12, 17
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 547,500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.7970 บาท
(31 ธันวาคม 2559: หน่วยทรัสต์ 547,500,000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 10.0000 บาท)
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
13
หน่วยทรัสต์ 547,500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.7970 บาท
(31 ธันวาคม 2559: หน่วยทรัสต์ 547,500,000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 10.0000 บาท)
กําไรสะสม
14
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยทรัสต์ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (พันหน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

12,647
13,467
84,463
8,049
38,526
251,256
2,027,460
29
9,972
2,445,869
5,737,129

2,868
38,490
215,933
18,183
38,524
221,104
2,023,676
423
7,086
2,566,287
5,539,805

12,647
8,052
31,662
2,108
89,330
2,027,460
5,452
2,176,711
5,700,933

2,868
27,799
171,485
2,098
80,082
2,023,676
3,003
2,311,011
5,516,557

5,363,857

5,475,000

5,363,857

5,475,000

5,363,857
373,272
5,737,129

5,475,000
64,805
5,539,805

5,363,857
337,076
5,700,933

5,475,000
41,557
5,516,557

-

-

-

-

10.4787
547,500

10.1183
547,500

10.4126
547,500

10.0759
547,500

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
รายได้ จากเงินลงทุน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้เช่าและบริ การ
ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดั จําหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์
รายการกําไรสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมรายการกําไรจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

17
17
17

16, 17
16, 17
16
16, 17

17
17

7
8

งบการเงินรวม
สําหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560

202,558
405
14
202,977

79,450
40,000
8,228
14
127,692

66,424
7,355
4,834
496
6,792
655
9,660
4,757
19,600
10,459
131,032
71,945

31,187
7,355
4,834
496
3,894
306
9,660
1,299
19,600
78,631
49,061

226,796
226,796
298,741

(279,064)
566,995
287,931
336,992

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การเพิ่มขึ้นเบ็ดเสร็ จในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

298,741
298,741

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560
336,992
336,992

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
รายได้ จากเงินลงทุน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้เช่าและบริ การ
ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดั จําหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์
รายการกําไรสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมรายการกําไรจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

17
17
17

16, 17
16, 17
16
16, 17

17
17

7
8

งบการเงินรวม
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560

622,131
1,657
48
623,836

234,003
125,140
25,804
48
384,995

196,348
21,763
14,302
1,471
20,272
1,963
28,665
15,532
58,561
32,343
391,220
232,616

84,501
21,763
14,302
1,471
11,368
872
28,665
4,959
58,561
226,462
158,533

226,796
226,796
459,412

(279,064)
566,995
287,931
446,464

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การเพิ่มขึ้นเบ็ดเสร็ จในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

459,412
459,412

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560
446,464
446,464

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์
รายการกําไรสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
การลดลงของสิ นทรัพ ย์ สุทธิระหว่ างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
สิ นทรัพ ย์ สุทธิปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7
8
13
15

งบการเงินรวม
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560

232,616

158,533

226,796
459,412
(111,143)
(150,945)
197,324
5,539,805
5,737,129
-

(279,064)
566,995
446,464
(111,143)
(150,945)
184,376
5,516,557
5,700,933
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
ปรับกระทบรายการ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน:
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าตัดจําหน่าย
สํารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
ต้นทุนทางการเงิน
การลดลงในลูกหนี้ จากการให้เช่าและบริ การ
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้ จากเงินปั นผล
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้ จากดอกเบี้ย
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้ อื่น
การลดลงในเงินให้กยู้ มื บริ ษทั ย่อย
การลดลงในสิ นทรัพย์อื่น
การลดลงในเจ้าหนี้ อื่น
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิ่มขึ้นในรายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจํารับจากลูกค้า
การเพิ่มขึ้นในหนี้ สินอื่น
(กําไร) ขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
กําไรสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560

459,412

446,464

32,343
31,356
123
58,561
8,944
(328)
1,071
12,632
(25,023)
(131,470)
2
30,152
2,763
(226,796)
(42,872)
210,870

28,687
58,561
9,545
(6,300)
4,405
(126)
75,000
7,079
(19,747)
(139,823)
10
9,248
2,449
279,064
(566,995)
187,521

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุ ทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 9)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(111,143)
(150,945)
(44,998)
(307,086)
(96,216)
550,498
454,282
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560
(111,143)
(150,945)
(44,998)
(307,086)
(119,565)
292,179
172,614
-

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริ มทรั พ ย์และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี้ และบริ ษัทย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
สิ ทธิการเช่าที่ดินและอาคาร-เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
ที่ดินและอาคาร-เอ็กเชน ทาวเวอร์
รวมเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 8)
รวมเงินลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ราคาทุน
(พันบาท)

มูลค่า
ยุติธรรม
(พันบาท)

2,441,064
4,788,296
7,229,360
7,229,360

2,162,000
5,294,156
7,456,156
7,456,156

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

29%
71%
100%
100%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

ราคาทุน
(พันบาท)

มูลค่า
ยุติธรรม
(พันบาท)

2,441,064
4,788,296
7,229,360
7,229,360

2,441,064
4,788,296
7,229,360
7,229,360

30 กันยายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

34%
66%
100%
100%

ราคาทุน
(พันบาท)

มูลค่า
ยุติธรรม
(พันบาท)

2,441,064
2,441,064
4,321,783
6,762,847

2,162,000
2,162,000
4,888,778
7,050,778

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

31%
31%
69%
100%

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

ราคาทุน
(พันบาท)

มูลค่า
ยุติธรรม
(พันบาท)

2,441,064
2,441,064
4,321,783
6,762,847

2,441,064
2,441,064
4,321,783
6,762,847

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

36%
36%
64%
100%

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพ ย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษทั ย่ อย
ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
รายการกําไรสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน
หัก: การจ่ายลดทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
หัก: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด
อัตราส่ วนการเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานต่ อ
มูลค่ าสิ นทรัพ ย์ สุทธิถัวเฉลีย่ ระหว่ างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมทีส่ ํ าคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด (พันบาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ย
ระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้ อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)
* มูลค่าการซื้ อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร
และคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยูใ่ นระหว่างงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560

10.1183

10.0759

0.4249
0.4142
0.8391
(0.2030)
(0.2757)
10.4787

0.2895
(0.5097)
1.0356
0.8154
(0.2030)
(0.2757)
10.4126

8.26

8.14

5,737,129
7.04

5,700,933
4.13

11.22

7.02

5,559,220

5,485,356

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
1.

ลักษณะของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้
ทรัสต์เพื่อการลงทุ นในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ต้ ี (“กองทรัสต์ฯ”) เป็ น
กองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ระหว่างบริ ษทั เอสซี ซีพี รี ทส์ จํากัด ในฐานะผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และบริ ษทั หลักทรัพย์
จัด การกองทุ น กสิ กรไทย จํา กัด ในฐานะทรั ส ตี ข องกองทรั ส ต์ ฯ กองทรั ส ต์ ฯ ได้ จ ัด ตั้ งเมื่ อ วัน ที่
11 ตุลาคม 2559 โดยไม่มีกาํ หนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็ นกองทรัสต์ฯประเภทไม่รับซื้ อคืนหน่ วยทรัสต์
จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเงินที่ได้จากการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์และเงินที่ได้รับจาก
การกูย้ มื จากสถาบันการเงินไปลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของที่ดินและอาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์
และซื้ อหุ ้นร้อยละ 99.99 ของบริ ษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ของที่ดินและอาคารเอ็กเชน
ทาวเวอร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯและให้เริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ต้ งั แต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็ นต้นไป
กองทรั สต์ฯมี บ ริ ษ ทั เอสซี ซีพี รี ท ส์ จํากัด ทําหน้าที่ เป็ นผูจ้ ดั การกองทรั สต์ฯ บริ ษ ทั หลักทรั พ ย์จดั การ
กองทุน กสิ กรไทย จํากัด ทําหน้าที่เป็ นทรัสตี บริ ษทั โจนส์แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ทําหน้าที่เป็ น
ผูบ้ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์สําหรับอาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ และบริ ษทั ซี บีเอ็มแฟซิ ลิต้ ี ส์ แมนเนจเม้นท์
(ไทยแลนด์) จํากัด ทําหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั เมื องไทยประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ฯ โดยถือหน่วยทรัสต์ท้ งั สิ้ นร้อยละ 21 และร้อยละ 21 ของหน่วยทรัสต์
ที่ออกและชําระแล้วตามลําดับ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
กองทรัสต์ฯมีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดังนี้
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ
ที่ ปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่ จะจ่ ายให้แก่ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์น้ ันแบ่ งเป็ น
ประโยชน์ตอบแทนสําหรั บรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล
(Interim Distribution) (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปี บัญชี เว้นแต่กรณี ที่กองทรัสต์ฯมีการเพิ่มทุน กองทรัสต์ฯอาจมีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนเกินกว่า 4 ครั้ง ต่อรอบปี บัญชีได้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึงถือหน่วยทรัสต์อยูก่ ่อน
มีการเพิ่มทุน
กําไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งแล้วข้างต้น ให้หมายถึง กําไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1) การหักกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (Unrealised gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ รวมทั้งการปรับปรุ งด้วยรายการอื่นตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของ
กองทรัสต์ฯ
(2) การหักด้วยรายการเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้ เงินกูย้ ืมหรื อภาระผูกพันจากการกูย้ ืมเงินของ
กองทรั ส ต์ ฯ ตามวงเงิ น ที่ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นแบบแสดงรายการข้อ มู ล และหนั ง สื อ ชี้ ชวนหรื อ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แล้วแต่กรณี
(2)

สําหรับการลงทุนทางอ้อมของกองทรัสต์ฯผ่านการถือหุ ้นนั้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ จะดําเนิ นการให้
บริ ษทั ที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนจ่ายเงินปั นผลให้แก่กองทรัสต์ฯ เป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของ
กําไรสุ ทธิ ของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั ที่ กองทรัสต์ฯเข้าลงทุน ทั้งนี้ ในกรณี กองทรัสต์ฯเข้าลงทุนใน
บริ ษทั ไม่เต็มรอบปี บัญชี ให้ใช้กาํ ไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นในช่ วงเวลาที่ กองทรั สต์ฯเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั
ดังกล่าว โดยไม่ขดั แย้งกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
อาจพิจารณาให้บริ ษทั ที่กองทรัสต์ฯเข้าลงทุนจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเพื่อให้กองทรัสต์ฯ สามารถ
ดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามความเหมาะสม

(3) ในกรณี ที่กองทรัสต์ฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ซึ่ งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่าง
รอบไตรมาสใดมีมูลค่าตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่
จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

3.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิน ระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงิ น ระหว่างกาล โดยกองทรั ส ต์ฯ เลื อ กนําเสนองบการเงิ น ระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ต าม
กองทรัสต์ฯได้แสดงรายการในงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสิ น ทรั พ ย์สุท ธิ งบกระแสเงิ นสด และข้อ มูลทางการเงิ นที่ สําคัญ ใน
รู ปแบบเช่ นเดียวกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึ ง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้ นเพื่ อให้ขอ้ มู ลเพิ่มเติ มจากงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่
11 ตุ ล าคม 2559 (วัน จัดตั้งกองทรั สต์) ถึ งวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ดังนั้น งบการเงิ น ระหว่างกาลจึ งเน้น
การให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื่ อไม่ ให้ขอ้ มูลที่ นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับ
ข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไปกับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงิ น ระหว่างกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ ก องทรั ส ต์ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
3.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด
4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยบกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

6.

ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการซื้อขาย
เงินลงทุนระหว่างงวด
สํ า หรั บ รอบระยะเวลาตั้ง แต่ ว นั ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 (วัน จัด ตั้ง กองทรั ส ต์ ) ถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559
กองทรั สต์ได้จ่ายซื้ อ เงิ น ลงทุ น เป็ นจํานวนประมาณ 6,763 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราร้ อยละ 123 ต่ อมู ลค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวดในงบการเงินรวม

7.

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
ในวัน ที่ 13 ตุ ล าคม 2559 กองทรั ส ต์ ฯ ได้เข้า ทํา สั ญ ญาซื้ อ ขายสิ ท ธิ ก ารเช่ า บนที่ ดิ น อาคารเมอร์ คิ ว รี่
ทาวเวอร์ และได้เข้าทําสัญญาซื้ อขายหุ ้นบุริมสิ ทธิ และหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็ น
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน อาคารและสิ่ งปลูกสร้างและระบบสาธารณู ปโภคที่เกี่ยวเนื่ องกับอาคารเอ็กเชน
ทาวเวอร์ โดยกองทรัสต์ได้จ่ายค่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ
6,763 ล้านบาท และรับโอนกรรมสิ ทธิ์ในสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ในระหว่างงวดของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่ามีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับรอบ
สําหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่
งวดเก้าเดือน วันที่ 11 ตุลาคม
สิ้ นสุ ดวันที่
2559 ถึงวันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตน้ งวด
บวก: ซื้ อเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนจากการประเมินราคา
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบ
สําหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่
งวดเก้าเดือน วันที่ 11 ตุลาคม
สิ้ นสุดวันที่
2559 ถึงวันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

7,229,360
-

7,229,360

2,441,064
-

2,441,064

226,796

-

(279,064)

-

7,456,156

7,229,360

2,162,000

2,441,064

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่ างงวด กองทรั ส ต์ฯ ได้ว่ า จ้า งผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ใน
อสั ง หาริ มทรั พ ย์แ ละสิ ทธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์โ ดยวิ ธี พิ จ ารณาจากรายได้ (Income Approach)
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราค่าเช่าพื้นที่ อัตราค่าการให้บริ การ
พื้นที่ อัตราการเช่าพื้นที่ และอัตราคิดลด โดยสุ ทธิจากภาระภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่ดินและอาคารโครงการ เอ็กเชน ทาวเวอร์ ดังกล่าว ได้จดจํานองคํ้าประกันวงเงินกูย้ ืมกับสถาบันการเงิน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12
8.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 กองทรั สต์ฯได้เข้าทําสัญ ญาซื้ อหุ ้น บุ ริมสิ ท ธิ และหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิน อาคารและสิ่ งปลู กสร้ างและระบบสาธารณู ป โภคที่
เกี่ยวเนื่ องกับอาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็ นจํานวนเงินประมาณ 4,322 ล้านบาท (มูลค่าหุ ้น 4,320 ล้านบาท
และค่าอากรแสตมป์ 2 ล้านบาท) คิดเป็ นสัดส่ วนการถื อหุ ้นตามสิ ทธิ ออกเสี ยงร้ อยละ 99.99 นอกจากนี้
บริ ษ ัท เอ็ก เชน ทาวเวอร์ จํากัด ยัง เป็ นผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท เอ็ ก เชน คอนเนคชั่น จํากัด โดยมี สั ด ส่ ว น
การถือหุน้ ตามสิ ทธิออกเสี ยงในอัตราร้อยละ 99.99
การซื้ อเงินลงทุนดังกล่าวส่ งผลให้กองทรัสต์ฯมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จํากัด และบริ ษทั
เอ็ ก เชน คอนเนคชั่น จํา กัด และทําให้ บ ริ ษ ัท ดังกล่ า วเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของกองทรั ส ต์ฯ นั บ ตั้ง แต่ ว นั ที่
มีการโอนหุน้ และจ่ายชําระเงินคือ 21 ตุลาคม 2559
ในระหว่างงวดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
บวก: ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ราคาตามบัญชีปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 11 ตุลาคม
สําหรับงวดเก้า
2559 ถึงวันที่
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
4,321,783
4,321,783
566,995
4,321,783
4,888,778

ในระหว่างงวด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ประเมินมูลค่าเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อย โดยใช้วิธีการคํานวณมูลค่า
ปั จจุ บ นั ของกระแสเงิ นสด (Discounted Cash Flow) ซึ่ งสมมติ ฐานที่ สําคัญ ในการประเมิ นได้อา้ งอิ งจาก
สมมติฐานของผูป้ ระเมินราคาอิสระตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ดังนี้

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทฝากประจํา
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
30 กันยายน 2560
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
ยอด
ยอด
ยอด
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ยอด
คงเหลือ
คงเหลือ
คงเหลือ
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
คงเหลือ
(พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ)
170
140
90
70
-

2,758
16,992

-

18,397
16,390

-

2,758
-

-

6,647
-

-

109,766
264,596

0.37
0.25

285,462
230,109

0.37
0.25

109,766
-

0.37
-

285,462
-

0.37
-

60,000
454,112
454,282

0.90

550,358
550,498

-

60,000
172,524
172,614

0.90

292,109
292,179

-

10. ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ าและบริการ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับ
จากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้

อายุหนี้คา้ งชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

7,120

10,029

3,724

3,221

2,333
8,371
101
17,925

16,157
683
26,869

2,171
174
1
6,070

11,711
683
15,615
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
สําหรับงวดเก้าเดือน
ตั้งแต่วนั ที่
สิ้ นสุดวันที่
11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตน้ งวด
บวก: เพิม่ ขึ้น
หัก: ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีปลายงวด

183,119
(28,665)
154,454

191,729
(8,610)
183,119

12. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก: ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื รอตัดบัญชี
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
30 กันยายน 2560
2,050,000
2,050,000
(22,540)
(26,324)
2,027,460
2,023,676

เมื่ อ วัน ที่ 13 ตุ ลาคม 2559 กองทรั ส ต์ฯได้กู้ยืมเงิ น จากสถาบัน การเงิ น สองแห่ งจํานวน 2,050 ล้านบาท
เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ลบอัตราคงที่ ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและ
ชําระคืนเงินต้นในคราวเดียวเมื่อครบ 5 ปี (20 ตุลาคม 2564)
เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7
ภายใต้สัญญากูย้ มื เงิน กองทรัสต์ฯจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เช่ น การดํา รงอัต ราส่ ว นทางการเงิ น ในเรื่ อง Financial Indebtedness to Total Asset ratio และ Interest
Bearing Debt to EBITDA ratio เป็ นต้น

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. ทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยทรัสต์ มีดงั นี้

31 ธันวาคม 2559
ลดทุนครั้งที่ 1/2560
ลดทุนครั้งที่ 2/2560
ลดทุนครั้งที่ 3/2560
30 กันยายน 2560

จํานวน
หน่วยทรัสต์
(พันหน่วย)
547,500
547,500

มูลค่าหน่วยละ
(บาท)
10.0000
(0.0613)
(0.0705)
(0.0712)
9.7970

รวม
(พันบาท)
5,475,000
(33,562)
(38,599)
(38,982)
5,363,857

14. กําไรสะสม
งบการเงินรวม
สําหรับรอบ
สําหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 11 ตุลาคม
เก้าเดือน
2559 ถึงวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่
สําหรับงวด
วันที่ 11 ตุลาคม
เก้าเดือน
2559 ถึงวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

รายได้จากการลงทุนสุทธิ สะสม

64,805

-

41,557

-

กําไรสะสมต้นงวด

64,805

-

41,557

-

232,616

64,694

158,533

41,557

-

111

-

-

226,796

-

(279,064)

-

-

-

566,995

-

(150,945)
373,272

64,805

(150,945)
337,076

41,557

บวก: การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์
สุ ทธิ จากการดําเนินงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์
กําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
กําไรสะสมปลายงวด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ ผ้ถู ือหน่ วยทรัสต์
ประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
วันที่อนุมตั ิ

ผลการดําเนินงานสําหรับงวด

27 กุมภาพันธ์ 2560
5 พฤษภาคม 2560
4 สิ งหาคม 2560

21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

อัตราหน่วยละ
(บาท)
0.0759
0.1055
0.0943

รวม
(พันบาท)
41,555
57,761
51,629
150,945

16. ค่ าใช้ จ่าย
16.1 ค่ าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ ฯ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ (อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) จากกองทรัสต์ฯเป็ นรายเดือนตามรายละเอียดดังนี้
(1)

ค่ าธรรมเนี ย มพื้ น ฐาน ชําระเป็ นรายเดื อ นและคํานวณเป็ นอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.45 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินรวมที่กองทรัสต์ฯเข้าลงทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

(2)

ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ (Incentive Fee) ชําระเป็ นรายเดือนและคํานวณเป็ นอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50
ของรายได้สุทธิ ของทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ฯเข้าลงทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการตามที่
ระบุไว้ในสัญญา

16.2 ค่ าธรรมเนียมทรัสตี
ทรั สตี ข องกองทรั ส ต์ฯ จะได้รับ ค่ าตอบแทนเป็ นรายเดื อนในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.40 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ (อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน) ซึ่งคํานวณโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯและรับรองโดยทรัสตีตามที่ระบุไว้ในสัญญา
16.3 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ คิดเป็ นรายเดือนตามที่จ่ายจริ ง
16.4 ค่ าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู ้บ ริ ห ารอสั ง หาริ มทรั พ ย์มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในการทํา หน้ า ที่ ผู ้บ ริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์จ าก
กองทรั ส ต์ ฯ โดยเรี ย กเก็ บ จากกองทรั ส ต์ฯ เป็ นรายเดื อ นตามสั ญ ญาการจ้า งที่ ท ําขึ้ น ระหว่ า งผู ้จ ัด การ
กองทรัสต์ฯกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
บริษทั และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริ ษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่ จํากัด
บริ ษทั เอสซีซีพี รี ทส์ จํากัด
บริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ซี บีเอ็ม แฟซิลิต้ ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จํากัด
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หาดสบาย จํากัด
บริ ษทั เอสซีแคปปิ ตอลพาร์ทเนอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ภูเก็ตสแควร์ จํากัด

ความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
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

รายการธุ ร กิ จ ดังกล่ า วเป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้า และเกณฑ์ ต ามที่ ต กลงกัน ระหว่ า งกองทรั ส ต์ ฯ
บริ ษทั ย่อยและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
สําหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุดวันที่ สามเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2560
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน

-

40,000
7,982

2,619
204
7,355
4,834
6,793
51
9,155

437
204
7,355
4,834
3,893
51
9,155

นโยบายการกําหนดราคา

ตามที่ประกาศจ่าย
ร้อยละ 7.50 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 0.37 ต่อปี
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16.1
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16.2
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16.4
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2560
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2560

-

125,140
25,139

7,639
589
21,763
14,302
20,273
150
27,389

1,326
589
21,763
14,302
11,368
150
27,389

นโยบายการกําหนดราคา

ตามที่ประกาศจ่าย
ร้อยละ 7.50 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 0.37 ต่อปี
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16.1
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16.2
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16.4
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญ
กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559

-

-

4,888,778

4,321,783

172,524

303,859

172,524

292,109

11

643

4

616

-

-

40,000

33,700

230

46

2,499
230

7,088
46
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งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษทั ย่ อย (1)
บริ ษทั ย่อย
สินทรัพ ย์ อื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีจ้ ากดอกเบีย้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้างจ่ าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจํารับจากลูกค้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(1)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559

-

-

405,378

480,378

118

164

118

164

6,323

1,434

6,323

1,434

1,723

18,123

1,426

18,123

10,767

133,214

10,061

133,214

3,266

2,892

394

383

1,025,000

1,025,000

1,025,000

1,025,000

เงินให้ ก้ยู ืมแก่บริษทั ย่ อย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กองทรัสต์ฯมีเงินให้กูย้ ืมแบบไม่มีหลักประกันแก่บริ ษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยจํานวนรวม 405 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 480 ล้านบาท) เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี หรื อตามที่กองทรัสต์ฯกําหนด
18. ภาระผูกพัน
18.1 กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที่ 16
18.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญ ญา
ซึ่งจะต้องจ่ายค่าบริ การในอนาคตดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
จ่ายชําระภายใน:
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

41
43
18

48
28
10

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
25
21
9

33
22
-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กองทรั สต์ฯ มี หนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคาร
ในนามกองทรัสต์ฯประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ
ของกองทรัสต์ฯ ซึ่ งประกอบด้วย หนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าของกองทรัสต์ฯประมาณ 4 ล้านบาท และ
หนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าของบริ ษทั ย่อยประมาณ 7 ล้านบาท
19. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่ นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของกองทรัสต์ฯที่ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
กองทรั ส ต์ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยดําเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ในส่ ว นงานดําเนิ น งานที่ ร ายงานเพี ยงส่ ว นงานเดี ย ว คื อ
การให้เช่ าพื้นที่ อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ลงทุ นไปและดําเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานหลักทางภูมิศาสตร์ เดี ยว คื อ
ประเทศไทย กองทรัสต์ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการ
ดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
ดังนั้น รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงาน
ตามส่ วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในระหว่างงวดกองทรั สต์ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่ มีรายได้จากลู กค้ารายใหญ่ ที่ มีมูลค่ าเท่ ากับ หรื อมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกองทรัสต์ฯ
20. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการได้
มีมติดงั ต่อไปนี้
1)

อนุ มตั ิลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ฯ โดยการลดมูลค่าของหน่ วยทรัสต์ในอัตรา 0.0719 บาท ต่อ
หน่ วยทรัสต์ โดยกําหนดจ่ายเงินจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 14 ธันวาคม
2560

2)

อนุ ม ัติ ให้ จ่ ายประโยชน์ ต อบแทนสํ าหรั บ ผลการดําเนิ น งานตั้งแต่ ว นั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึ ง
30 กันยายน 2560 ในอัตรา 0.0896 บาท ต่อหน่ วยทรัสต์ โดยกําหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่
14 ธันวาคม 2560

21. การอนุมตั งิ บการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับการอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2560
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