ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย (“กองทรัสต์”)
ซึ่ งประกอบด้ว ย งบดุ ล และงบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 และงบกําไรขาดทุ น งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงิ นสด และข้อมูลและอัตราส่ วนทางการเงิ นที่ สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติ มที่ สําคัญ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกองทรัสต์
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ
สอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบด้า นการเงิ น และบัญ ชี และการวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บและวิ ธี ก ารสอบทานอื่ น การสอบทานนี้
มี ข อบเขตจํา กัด กว่ า การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ท ํ า ให้ ข ้า พเจ้า ไม่ ส ามารถได้ค วามเชื่ อ มั่น ว่ า จะพบเรื่ อง
ที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่
สอบทานได้
ข้อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

บริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

( นายเกียรติศกั ดิ์ วานิชย์หานนท์ )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน 31 มีนาคม 2561 : 822.01 ล้านบาท)

7

822,007

822,007

(ราคาทุน 31 ธันวาคม 2560 : 822.01 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

5,647

-

(ราคาทุน 31 มีนาคม 2561 : 5.66 ล้านบาท)
เงินฝากธนาคาร

8

3,581

12,009

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน

9

32,500

-

จากการให้เช่าและบริ การ
จากดอกเบี้ย

13

16,768
39

29,206
1

ลูกหนี้กองทุนสิ นทรัพย์สุทธิรอรับโอน
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

13

152

32,651

10

13,754
324
894,772

15,001
576
911,451

13

2,260

4,713

เงินมัดจําค่าเช่าและบริ การ
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

13
11

32,500
237,681

32,500
237,610

หนี้สินอื่น

13

2,284
274,725
620,047

4,035
278,858
632,593

15
6

609,219
10,828
620,047

631,457
1,136
632,593

7.5615
82,000,000.0000

7.7145
82,000,000.0000

ลูกหนี้

สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ:
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
กําไรสะสม
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยทรัสต์ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย สมาร์ ท สโตเรจ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละของ

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละของ

(พันบาท)

(พันบาท)

มูลค่าเงินลงทุน

(พันบาท)

(พันบาท)

มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดิน
เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจคลังเก็บเอกสาร (หมายเหตุ 7)

822,007

รวมเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

822,007

99.32

822,007

99.32

822,007

822,007

100.00

822,007

100.00

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละของ

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละของ

(พันบาท)

(พันบาท)

มูลค่าเงินลงทุน

(พันบาท)

(พันบาท)

มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส
- ชนิดหน่วยลงทุน A
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5,637

5,647

0.68

5,647

0.68

827,654

100.00

-

-

-

-

-

822,007

100.00

4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
หมายเหตุ

(หน่ วย : พันบาท)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริ การ

13

รายได้ดอกเบี้ย

16,674
11

รวมรายได้จากการลงทุน

16,685

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

12, 13
12, 13
12

927
1,021
69
79
1,359

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

2,453

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

10,777

รายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5,908

37
10
47
10,824

5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
หมายเหตุ

(หน่ วย : พันบาท)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด
10,777

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

37

รายการกําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

10

การเพิ่มขึ้นสุ ทธิในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
การลดลงของสิ นทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
สิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด

10,824
15
16

(22,238)
(1,132)
(12,546)
632,593
620,047
(หน่ วย : หน่ วย)

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

82,000,000
82,000,000

6

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่ วย : พันบาท)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

10,824

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุ ทธิในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ให้เป็ นเงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้ อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

(29,000)

การเพิม่ ขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน

(32,500)
12,438

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้กองทุนสําหรับสิ นทรัพย์สุทธิรอรับโอน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์อื่น
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดั จําหน่าย
รายการกําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

23,400

(38)
32,499
252
(2,453)
(1,751)
1,318
(37)
(10)
14,942

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารลดลงสุ ทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(22,238)
(1,132)
(23,370)
(8,428)
12,009
3,581

7

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย
ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลผลการดําเนิ นงาน (ต่อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด

7.7145

รายได้จากกิจกรรมลงทุน :
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

0.1314

รายการกําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้ น
หัก: การจ่ายคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
หัก: การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด
อัตราส่ วนของกําไรสุ ทธิต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (%)
อัตราส่ วนการเงินที่สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (%)

0.0005
0.0001
0.1320
(0.2712)
(0.0138)
7.5615
1.71

620,047

อัตราส่ วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (%)

0.93
2.64

อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้ อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (%) *

8.23

ข้อมูลเพิ่มเติม
* ไม่นบั รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงินและใบรับฝากเงิน และการซื้ อขายเงินลงทุน ต้องเป็ นรายการ
ซื้ อหรื อขายเงินลงทุนอย่างแท้จริ งซึ่ งไม่รวมถึงการซื้ อโดยมีสัญญาขายคืนหรื อการขายโดยมีสัญญาซื้ อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

1.

ลักษณะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย (“กองทรัสต์”) เป็ นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พ.ร.บ. ทรัสต์”) ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยเป็ นกองทรัสต์ที่
เกิ ดจาการแปลงสภาพจากกองทุ น รวมอสังหาริ มทรั พย์ทรั พย์ศรี ไทย สมาร์ ท สโตเรจ (“กองทุ นรวม”) เป็ นกองทรัส ต์
ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยทรัสต์และไม่มีกาํ หนดอายุของกองทรัสต์
กองทรัสต์ได้จดั ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม และ/หรื อระดมเงินทุนจากนักลงทุน และ
นําเงินทุนที่ ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินอันเป็ นส่ วน
ควบหรื อ อุป กรณ์ ข องอสังหาริ มทรั พ ย์ดังกล่ าว โดยประเภททรั พ ย์สิ น ที่ ก องทรั ส ต์จ ะลงทุ น ได้แ ก่ ทรั พ ย์สิ น ที่ ที่ เป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารคลังเอกสาร และ/หรื อคลังสิ นค้ารวมถึงอสังหาริ มทรัพย์อื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับ สนับสนุ น
หรื อส่ งเสริ มธุ รกิ จคลังเอกสาร และ/หรื อ คลังสิ นค้า และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้เช่า
และ/หรื อ ให้บริ ก ารที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การเช่ าอสังหาริ ม ทรัพ ย์ที่ กองทรั ส ต์ได้ล งทุ น ไว้ รวมทั้งการดําเนิ นการอื่ น ใดเพื่ อ
ประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อมุ่งก่ อให้เกิ ดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ รวมถึ งการ
ลงทุนในทรัพย์สินอื่นหรื อหลักทรัพย์อื่น และ/หรื อ การจัดหาผลประโยชน์ดว้ ยวิธีอื่นที่ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรื อ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั เอสเอสที รี ท แมนเนจเมนท์ จํากัด เป็ นผูจ้ ัดการกองทรั สต์ โดยมี บริ ษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุ น วรรณ จํากัด
เป็ นทรัสตี และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ทรัพย์ศรี ไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
ของกองทรัสต์ โดยถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ ร้อยละ 15
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2.

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
กองทรัสต์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังนี้
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ว
ของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ นั้นแบ่งเป็ น ประโยชน์ตอบแทนสําหรับ
รอบปี บัญชี และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้งนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ฯ ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปี บัญชี เว้นแต่กรณี ที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน
โดยกําไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้วข้างต้น ให้หมายถึง กําไรสุทธิที่ปรับปรุ งด้วยรายการดังต่อไปนี้
1) การหักกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทั้ง
การปรับปรุ งด้วยรายการอื่นตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
2) การหักด้วยรายการเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้เงินกูย้ มื หรื อภาระผูกพันจากการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์
(2) ในกรณี ที่กองทรัสต์มีกาํ ไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ผถู ้ ือ
หน่วยทรัสต์จากกําไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
(3) ในกรณี ที่กองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล หากประโยชน์ตอบแทนที่ จะประกาศจ่ายต่อหน่ วยทรัสต์ฯ ระหว่าง
รอบไตรมาสใดมีมูลค่าตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ สงวนสิ ทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้ง
นั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป

3.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม
ได้มีการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106
เรื่ อง การบัญชี สาํ หรับกิ จการที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จเฉพาะด้านการลงทุน ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นจัดทําเป็ น
แบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นเพิ่มเติมตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิ น ระหว่างกาลนี้ จ ดั ทําขึ้ น เพื่อ ให้ขอ้ มูล เพิ่มเติม จากงบการเงิ น สําหรับ รอบระยะเวลาตั้งแต่ว นั ที่ 13 ธันวาคม
2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิจกรรม
เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบ
การเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไปกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 13 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีความหมายขัดแย้ง
กันหรื อมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด กองทรัสต์ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) และฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์

5.

สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดี ยวกับที่ ใช้ในงบการเงิ นสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 13 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

6.

กําไรสะสมต้นงวด
(หน่วย : พันบาท)
31 มีนาคม 2561
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่ มสะสม 13 ธ.ค. 60)
กําไรสะสมต้นงวด

7.

1,136
1,136

เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 กองทรั ส ต์มี เงิ น ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ต ามมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม
ประกอบด้วย

เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตน้ งวด
บวก ลงทุนเพิ่มในระหว่างงวด
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปลายงวด

สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2561

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
ถึง 31 ธันวาคม 2560

822,007
822,007

822,007
822,007
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เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ได้รับโอนเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย
สมาร์ ท สโตเรจ ซึ่ งเป็ นเงินลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจคลังเก็บเอกสาร ประกอบด้วยกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
จํานวน 4 แปลง เนื้ อที่ รวมประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 52.4 ตารางวา คลังเอกสารจํานวน 5 อาคาร พื้นที่ รวม 9,277 ตารางเมตร
ระบบสาธารณูปโภค และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับทรัพย์สินเป็ นจํานวนเงินรวม 822 ล้านบาท ที่ดินและอาคารดังกล่าว
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 115 และ 115/7-9 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กองทรัสต์ได้จดั หาผลประโยชน์จากการลงทุนข้างต้น โดยการเข้าทําสัญญาให้เช่าทรัพย์สินกับบริ ษทั ทรัพย์ศรี ไทย จํากัด
(มหาชน) รวมระยะเวลาเช่า 10 ปี 2 เดือน โดยมีอตั ราค่าเช่าและการต่ออายุสัญญาเช่าตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญา ซึ่ ง ณ วันที่
31 มีนาคม 2561 กองทรัสต์มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาให้เช่าดําเนิ นงานที่บอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
65.00
332.72
284.72

ภายใน 1 ปี
หลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ได้จดจํานองอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปคํ้าประกัน
วงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 11)
8.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทออมทรัพย์
9.

เงินต้น (พันบาท)
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2561
2560

3,581

12,009

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2561
2560

0.375

0.375

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
เงินฝากธนาคารที่ ติดภาระผูกพันเป็ นเงินมัดจําที่ได้รับจากผูเ้ ช่าเพื่อประกันการปฏิ บตั ิตามสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์และ
สังหาริ มทรัพย์ โดยผลประโยชน์จากเงินมัดจํากองทรัสต์จะจ่ายคืนผูเ้ ช่าในจํานวนเท่ากับที่กองทรัสต์ได้รับดอกเบี้ยรับจาก
เงินมัดจําหลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้อง

12
10.

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดเป็ นค่าใช้จ่ายโดย
ใช้วธิ ีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 3 ปี การเปลี่ยนแปลงระหว่างงวดแสดงได้ ดังนี้
สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2561
ยอดต้นงวด
การเพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

11.

15,001
(1,247)
13,754

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
ถึง 31 ธันวาคม 2560
15,181
(180)
15,001

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
31 มีนาคม 2561
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หัก ค่าธรรมเนียมเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินรอตัดจ่าย
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน - สุทธิ

240,000
(2,319)
237,681

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
240,000
(2,390)
237,610

ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน มีดงั ต่อไปนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนด 1 - 5 ปี
ครบกําหนดมากกว่า 5 ปี

31 มีนาคม 2561

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2560

38,400
201,600
240,000

24,000
216,000
240,000
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เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ได้รับเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการแห่ งหนึ่ ง จํานวนเงิน 240 ล้านบาท เพื่อใช้ใน
การจ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จําหน่าย และส่ วนที่ เหลือจะนําจ่ายชําระให้แก่ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ งมีระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ 10 ปี และปลอดชําระเงินต้น 4 ปี ซึ่ งมีวนั ครบกําหนดสัญญาในวันที่
16 สิ งหาคม 2570 และมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินและชําระดอกเบี้ ยทุก 6 เดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ลบอัตรา
คงที่ต่อปี เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันคือที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 7)
ภายใต้สัญญาเงินกู้ กองทรัสต์ฯต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารงสัดส่ วน
สิ นเชื่อต่อหลักประกัน (Loan to Value) และดํารงสัดส่ วนเงินกูย้ ืมต่อกําไรจากการดําเนิ นงาน ก่อนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่ อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ปรับปรุ งด้วยรายการอื่นที่มิใช่เงินสด (funded debt to EBITDA) ให้เป็ นไป
ตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา เป็ นต้น
โดยมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
(1) จดจํานองที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้างอาคารคลังเอกสารรวมทั้งหมด 4 แปลง ทุนจํานอง 240 ล้านบาท
(2) การโอนสิ ทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลังให้ผใู ้ ห้กเู้ ป็ นผูร้ ับผลประโยชน์และผูเ้ อาประกันภัยร่ วม
(3) จดทะเบียนสิ ทธิการเช่า และ/หรื อสิ ทธิเรี ยกร้อง และ/หรื อกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ
(4) โอนสิ ทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและบริ การของผูเ้ ช่าพื้นที่ที่มีอายุมากกว่า 3 ปี
12.

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุ ปได้ดงั นี้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของกองทรัสต์
(ไม่ต่าํ กว่า 3.50 ล้านบาทต่อปี )
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของกองทรัสต์
(ไม่ต่าํ กว่า 4.00 ล้านบาทต่อปี )
ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

14
13.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กองทรัสต์มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตีของกองทรัสต์ บริ ษทั
ที่มีผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูถ้ ือหน่วยและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตีของกองทรัสต์ และกองทุนรวมอื่น
ที่บริ หารโดยทรัสตีของทรัสต์ รายการที่สาํ คัญดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี้
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2561
บริ ษทั เอสเอสที รี ท แมนเนจเมนท์ จํากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จํากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
บริ ษทั ทรัพย์ศรี ไทย จํากัด (มหาชน)
รายได้ค่าเช่าและบริ การ

(หน่วย : พันบาท)

นโยบายการกําหนดราคา

927

ตามที่ระบุในสัญญา

1,021

ตามที่ระบุในสัญญา

16,674

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
31 มีนาคม 2561

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2560

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์ศรี ไทย สมาร์ท สโตเรจ
ลูกหนี้กองทรัสต์สาํ หรับสิ นทรัพย์สุทธิรอการโอน

152

32,651

บริ ษทั เอสเอสที รี ท แมนเนจเมนท์ จํากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น

958
-

139
4
2,619

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จํากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตีคา้ งจ่าย

1,055

152

16,768
32,500
27

29,206
32,500
770

บริ ษทั ทรัพย์ศรี ไทย จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ
เงินมัดจําค่าเช่าและบริ การ
หนี้สินอื่น

15
14.

ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทรัสต์ได้ซ้ื อขายเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน
และใบรับฝากเงิน เป็ นจํานวนเงิน 52.40 ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 8.29 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด

15.

ส่วนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 หน่วยทรัสต์ที่จดทะเบียนออกจําหน่ายและชําระแล้ว มีจาํ นวน 82,000,000 หน่วย โดยมีมูลค่า
ตราไว้หน่วยละ 7.4295 บาท
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยทรัสต์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าต่อหน่วย
(บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
หัก การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

7.7007
(0.2712)
7.4295

จํานวนหน่วย
(หน่วย)
82,000,000
82,000,000

(หน่วย : หน่วย)
จํานวนเงิน
(พันบาท)
631,457
(22,238)
609,219

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอสเอสที รี ท แมนเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ได้อนุ มตั ิให้มีการลดทุนจดทะเบี ยนของกองทรัสต์ โดยลดมูลค่าของหน่ วยลงทุนในอัตราหน่ วยละ 0.2712 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 22.24 ล้านบาท ซึ่ งมี การจ่ ายเงิ นคื นจากการลดเงิ น ทุ นจดทะเบี ยนให้แก่ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น ในวันที่ 29
มีนาคม 2561
16.

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ประกาศจ่ายในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ประกาศจ่าย
28 กุมภาพันธ์ 2561

สําหรับรอบระยะเวลา
13 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราหน่วยละ
0.0138
รวม

(หน่วย : พันบาท)
รวม
1,132
1,132

16
17.

ภาระผูกพัน
กองทรัสต์มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี และ ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12

18.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทรัสต์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

