
 22  2557

)  30  2557



 30  2557

 22  2557 ( )  30  2557

 34

 2410

 34

 3734

: 14  2557



( )

( : )

30 2557

6 19,601,156

   ( : 19,601 )

7 210,548

8 1,394

1,150

13,612

2,149

19,830,009

30 2557



( )

( : )

30 2557

6,607

12,547

10,973

176,356

8,259

9 3,900,000

4,114,742

15,715,267

:

1,482,500,000 10.6 15,714,500

1,482,500,000 10.6 10 15,714,500

767

15,715,267

-

( ) 10.6005

( ) 1,482,500

( )( )

( )

30 2557



( )

( ) ( )

( 6)

192-2-88.6 / 19,601,156 19,601,156 100.00

11120 165,606 . .

19,601,156 19,601,156 100.00

19,601,156 19,601,156 100.00

30 2557



( )

( : )

22 2557

( )

30 2557

4,020

12 1,150

764

5,934

534

11.1, 12 1,222

11.2, 12 1,467

11.3 89

11.4, 12 94

92

591

1,078

5,167

767

767

22 2557 ( ) 30 2557



( )

( : )

22 2557

( )

30 2557

767

767

1,482,500,000

10.6 10 15,714,500

15,714,500

15,715,267

-

15,715,267

22 2557 ( ) 30 2557



( )

( : )

22 2557

( )

30 2557

767

( ) :

(19,601,156)

(1,394)

(1,150)

(13,612)

(2,149)

6,607

12,547

10,323

176,356

8,259

1,078

(19,403,524)

15,714,500

3,900,000

(428)

19,614,072

210,548

-

( 7) 210,548

-

22 2557 ( ) 30 2557



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: บาท)

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนงวด -

รายไดจากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.0005

รวมรายไดจากกิจกรรมลงทุน 0.0005

บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสต 10.6000

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด 10.6005

อัตราสวนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตอ

   มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) 0.00

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด (พันบาท) 15,715,267

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางงวด (%) 0.03

อัตราสวนของรายไดจากเงินลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) 0.04

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวด 124.73

   ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉลี่ยระหวางงวด (%)*

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (พันบาท) 15,714,585

* มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวดไมไดรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร

   และคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักตามระยะเวลาท่ีมีอยูในระหวางงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2557 (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวางกาล

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 22 กันยายน 2557 (วันจัดต้ังกองทรัสต) ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557

1. ลักษณะของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอิมแพค็โกรท

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (“กองทรัสตฯ”) เปนกองทรัสตตามพระราชบัญญัติทรัสต

เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบัญญัติฯ”) ท่ีกอตั้งขึ้นตามสัญญากอตั้งทรัสตลงวันที่

22 กนัยายน 2557 ระหวางบริษัท อาร เอ็ม ไอ จํากัด ในฐานะผูกอตั้งทรัสต และบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสตฯ กองทรัสตฯไดจัดตั้งเปนกองทรัสตเมื่อวันที่

22 กันยายน 2557 เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไมรับซ้ือคืนหนวยทรัสตและ

ไมมีกําหนดอายุโครงการ มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเงินท่ีไดจากการจดัจําหนายหนวยทรัสตแกนกัลงทุนท่ัวไป

และเงินที่ไดรับจากการกูยืมจากสถาบันการเงินไปลงทุนในกรรมสิทธ์ิท่ีดิน อาคารรวมถึงระบบ

สาธารณูปโภคพรอมท้ังสวนควบและอุปกรณของอสังหาริมทรัพยโครงการศูนยแสดงสินคาและการ

ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อันไดแก ศูนยจัดการแสดงอิมแพ็คอารีนา (IMPACT Arena) ศูนยแสดง

สินคาและนิทรรศการนานาชาติรวมถึงสถานที่สําหรับจัดงานในรม (IMPACT Exhibition Center) ศูนย

ประชุมอิมแพ็คฟอร่ัม (IMPACT Forum) อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร (IMPACT Challenger)

เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหนวยทรัสตของกองทรัสตฯ เปน

หลักทรัพยจดทะเบียนและใหเร่ิมซ้ือขายไดต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป

บริษัท อาร เอ็ม ไอ จํากัด (“ผูจัดการกองทรัสต”) ทําหนาที่ดูแลจัดการทรัพยสินของกองทรัสตฯ โดยมี

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากดั ทําหนาท่ีเปนทรัสตีของกองทรัสตฯ และบริษัท อิมแพ็ค

เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเมนท จํากัด ทําหนาท่ีเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเมนท จํากัด เปนผูถือหนวยทรัสตรายใหญของ

กองทรัสตฯ โดยถือหนวยทรัสตท้ังส้ินรอยละ 50.00
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2. นโยบายการจายประโยชนตอบแทน

กองทรัสตฯมนีโยบายจายประโยชนตอบแทน ดังนี้

(1) ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ี

ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี โดยประโยชนตอบแทนท่ีจะจายใหแกผูถือหนวยทรัสตนั้นแบงเปน

ประโยชนตอบแทนสําหรับรอบปบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชนตอบแทนระหวางกาล

(Interim Distribution) (หากม)ี ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต

ไมเกิน 4 ครั้งตอรอบปบัญชี เวนแตกรณีที่กองทรัสตฯมีการเพิ่มทุน โดยจะเริ่มจายประโยชนตอบแทน

สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 เปนตนไป

กาํไรสุทธิท่ีปรบัปรงุแลวขางตน ใหหมายถึง กําไรสุทธิที่อางอิงสถานะเงินสดของกองทรัสตฯซ่ึงได

รวมการชําระคนืเงินตนตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู (ถามี) แลว

(2) ในกรณทีี่กองทรัสตฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ผูจัดการกองทรัสตจะไมจายประโยชนตอบแทนแก

ผูถือหนวยทรัสต

ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทนระหวางกาล หากประโยชนตอบแทนท่ีจะประกาศจายตอ

หนวยทรัสตระหวางรอบไตรมาสใดมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ 0.10 บาท ผูจัดการกองทรัสตสงวนสิทธิท่ีจะ

ไมจายประโยชนตอบแทนในครั้งนั้น และใหสะสมประโยชนตอบแทนดังกลาวเพ่ือนําไปจายรวมกับ

ประโยชนตอบแทนท่ีจะใหมีการจายในงวดถัดไป

3. เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยกองทรัสตฯ เลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม กองทรัสตฯได

แสดงรายการในงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญในรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสตฯใชเปนทางการตามกฎหมาย

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยน้ี
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4. มาตรฐานการบัญชีใหม

มาตรฐานการบัญชีท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังน้ี

วันท่ีมีผลบังคับใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

ผูจัดการกองทรัสตไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนจะไมมีผลกระทบ

อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว เนื่องจากมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกลาวไมเก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของกองทรัสตฯ และงบการเงินของกองทรัสตฯไดจัดทํา

ขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบทีก่าํหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เรื่อง การบัญชีสําหรับกิจการที่

ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน

5. นโยบายการบัญชีที่สําคญั

5.1  รายไดและคาใชจาย

 รายไดจากการใหคาบริการพื้นที่ บันทึกเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน

 รายไดดอกเบีย้และตนทุนทางการเงิน บันทึกเปนรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนท่ีแทจริง

 รายไดอ่ืนและคาใชจาย บันทึกตามเกณฑคงคาง

5.2  การวัดคาเงินลงทุน

 เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทรัสตฯมีสิทธิในเงินลงทุน

 ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวย รายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทรัสตฯจาย

เพ่ือใหไดมาซ่ึงเงินลงทุนน้ัน

 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย

 อสังหาริมทรัพยและสินทรัพยถาวรที่ซ้ือและ/หรือลงทุนโดยกองทรัสตฯ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและ

อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการดาํเนินธุรกิจจะบันทึกในบัญชีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย
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 เงินลงทุนในอสังหารมิทรพัยแสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยไมคิดคาเส่ือมราคา ผูจัดการกองทรัสตกําหนด

ราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันท่ีในงบการเงินงวดแรกหลังจากท่ีไดซ้ืออสังหาริมทรัพยมา โดย

ใชราคาทุนจากการซ้ืออสังหาริมทรัพยดังกลาว และจะกําหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันท่ี

ในงบการเงินงวดถัดไป โดยใชราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนัก

ประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (ตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคา

ทรพัยสินและผูประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ) ซึ่งการประเมินราคาจะทําเมื่อสถานการณทาง

เศรษฐกิจเปล่ียนแปลง แตอยางนอยจะจัดใหมีการประเมินราคาทุกสองปนับต้ังแตวันท่ีมีการประเมินราคา

เพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย และจัดใหมีการสอบทานการประเมินราคาทุกหน่ึงปนบัแตวันท่ีมีการประเมินราคา

คร้ังลาสุดไปแลว

 กําไรหรือขาดทุนจากการวัดคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (ถามี) ถือเปนรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ี

ยังไมเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารใชมูลคาเงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับจนถึงวันวัดคาเงินลงทุนในการกําหนด

มูลคายุติธรรม ซ่ึงไดแยกแสดงดอกเบ้ียคางรับไวใน “ลูกหน้ีจากรายไดดอกเบ้ีย” ในงบดุล

กําไรหรือขาดทุนจากการวัดคาเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารถือเปนรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึน

จริงในงบกําไรขาดทุน

5.3 ลูกหนี้จากการใหบริการพื้นที่

 ลูกหน้ีจากการใหบริการพ้ืนท่ีแสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหน้ีหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 กองทรัสตฯ บันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจาก

ลูกหน้ีไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหน้ี

5.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทรัสตฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทรัสตฯ

หรอืถูกกองทรัสตฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ

กองทรัสตฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง ผูจัดการกองทรัสต ทรัสตี และบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกันกับผูจัดการกองทรัสตและทรัสตี และรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอกองทรัสตฯ ผูบริหารสําคัญและ

กรรมการของผูจัดการกองทรัสตท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกองทรัสตฯ
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5.5 การแบงปนสวนทุน

 กองทรัสตฯบันทึกลดกาํไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจายประโยชนตอบแทน

5.6 ภาษีเงินได

 กองทรัสตฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากกองทรัสตฯไมมีสถานะเปนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แหง

ประมวลรษัฎากร

5.7 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ ผูจัดการกองทรัสตอาจตอง

ใชดุลยพินิจและการประมาณในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการ

ดังกลาวนี้ สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว ผูจัดการกองทรัสตมีการใชดุลยพินิจและ

การประมาณการท่ีสําคัญในการกําหนดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย

6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย

 ในวันท่ี 29 กันยายน 2557 กองทรัสตฯไดเขาทําสัญญาซ้ือขายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน อาคารรวมถึงระบบ

สาธารณูปโภคพรอมท้ังสวนควบและอุปกรณของอสังหาริมทรัพยโครงการศูนยแสดงสินคาและการประชุม

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตามท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุ 1 กับบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเมนท จํากัด โดย

กองทรัสตฯไดจายคาซ้ือทรัพยสินดังกลาวและคาใชจายที่เกี่ยวของเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 19,601 ลาน

บาท (รวมคาใชจายท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนเงิน 45 ลานบาท) และรับโอนกรรมสิทธิในทรัพยสินดังกลาวใน

วนัที่ 29 กนัยายน 2557

ท้ังน้ี กองทรัสตฯไดนําอสังหาริมทรัพยดังกลาวไปคํ้าประกันสัญญาเงินกูยืมกับสถาบันการเงินดังท่ีไดกลาว

ไวในหมายเหต ุ9



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

6

7. เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 กองทรัสตฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดังน้ี

30 กันยายน 2557

เงินตน

(พันบาท)

อัตราดอกเบ้ียตอป

(รอยละ)

เงินสด 4 -

เงินฝากประเภทออมทรัพย

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 210,544 0.37

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 210,548

กองทรัสตฯไดจํานําและโอนสิทธิเรียกรองเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี

30 กันยายน 2557 เปนจํานวนประมาณ 211 ลานบาท ไวกับสถาบันการเงิน เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงิน

กูยืมระยะยาวของกองทรัสตฯ ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาว อยางไรก็ตาม กองทรัสตฯสามารถถอน

เงินฝากในบัญชีธนาคารเพ่ือนําไปใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติไดตามวัตถุประสงคของแต

ละบัญชี

8. ลูกหนี้จากการใหบริการพื้นที่

ยอดคงเหลือของลูกหนี้จากการใหบริการพื้นที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 แยกตามอายุหนี้คงคางนับจาก

วันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังน้ี

(หนวย: พันบาท)

อายุหน้ีคางชําระ 30 กันยายน 2557

ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,394

รวม 1,394
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9. เงินกูยืมระยะยาว

เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2557 กองทรัสตฯไดกูยืมเงินจากสถาบันการเงินสองแหงจํานวน 3,900 ลานบาท เพ่ือ

เปนสวนหนึ่งในการลงทุนในกรรมสิทธ์ิท่ีดิน อาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภคพรอมทั้งสวนควบและ

อุปกรณของอสังหาริมทรัพยโครงการศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีท่ีกองทรัสตฯ

เขาลงทุน ตามท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุ 1

เงินกูยืมดงักลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินรอยละ MLR ลบ 1.50 ตอป โดยกองทรัสตฯจะชําระดอกเบี้ย

เปนรายเดือนทุกสิ้นเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนภายใน 5 ป

เงินกูยืมดงักลาวค้าํประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภคพรอมทั้งสวนควบ

และอุปกรณของโครงการศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่กองทรัสตฯเขาลงทุน

การโอนสิทธิอยางมีเง่ือนไขในกรมธรรมประกันภัย การโอนสิทธิอยางมีเง่ือนไขในสัญญาท่ีเกี่ยวของ และ

การโอนสิทธิอยางมีเง่ือนไขในบัญชีของกองทรัสตฯ

ภายใตสัญญากูยืมเงิน กองทรัสตฯจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวในสัญญา

เชน การดํารงอัตราสวนเงินกูยืมตอมูลคาสินทรัพยรวมของกองทรัสตฯ (Loan-to-Total Assets Ratio) และ

การดํารงอัตราสวนของความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) เปนตน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 กองทรัสตฯมีวงเงินกูตามสัญญาเงินกูยืมกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงท่ียังไมได

เบิกใชเปนจาํนวน 180 ลานบาท

10. สวนของผูถือหนวยทรัสต

 เมื่อวันที ่22 กันยายน 2557 บริษัท อาร เอ็ม ไอ จํากัด ไดจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็ค

โกรท โดยมีทุนจดทะเบียน 15,714.5 ลานบาท ประกอบดวยหนวยทรัสตจํานวน 1,482.5 ลานหนวย มูลคาท่ี

ตราไวหนวยละ 10.6 บาท กองทรัสตฯไดเรียกชําระเงินทุนดังกลาวทั้งจํานวนและไดแจงการเรียกชําระเงินทุน

ดังกลาวกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว

11. คาใชจาย

11.1 คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต

ผูจัดการกองทรัสตมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสตจากกองทรัสตฯเปนรายเดือนในอัตราไม

เกินรอยละ 2.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสตฯ (อัตราดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ซึ่งคํานวณโดยผูจัดการกองทรัสตและรับรองโดยทรัสตี

11.2 คาธรรมเนียมทรัสตี

ทรัสตีของกองทรัสตฯ จะไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคา

ทรัพยสินรวมของกองทรัสตฯ (อัตราดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน) ซึ่งคํานวณโดยผูจัดการกองทรัสตและรับรองโดยทรัสตี
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11.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียน

คาใชจายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหนวยทรัสต คิดในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคา

ทรัพยสินรวมของกองทรัสตฯ (อัตราดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน) ซึ่งคํานวณโดยผูจัดการกองทรัสตและรับรองโดยทรัสตี

11.4 คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจาก

กองทรัสตฯ โดยเรียกเก็บจากกองทรัสตฯเปนรายเดือนตามสัญญาการจางท่ีทําขึ้นระหวางผูจัดการ

กองทรสัตกบัผูบรหิารอสังหารมิทรพัย ซึ่งสรุปไดดังนี้ (อัตราดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั)

(1) คาธรรมเนียมพ้ืนฐานในการจัดการทรัพยสิน (Base Fee) โดยชําระเปนรายเดือนและคํานวณเปน

อัตรารอยละของรายไดท้ังหมดของกองทรัสตฯ ท้ังน้ีไมรวมรายไดจากเงินลงทุนอ่ืนของกองทรัสตฯ

โดยคิดเปนรอยละ 1.00 ในปท่ี 1 รอยละ 1.75 ในปท่ี 2 รอยละ 4.50 ในปท่ี 3 และรอยละ 5.50 ตอป

ตั้งแตปที ่4 เปนตนไป

(2) คาธรรมเนียมอัตราพิเศษในการจัดการทรัพยสิน (Incentive Fee) โดยชําระเปนรายปและคํานวณเปน

อัตรารอยละของผลกําไรสุทธิของอสังหาริมทรัพยกอนหักรายจายของกองทรัสตฯ โดยคิดเปนรอยละ

1.25 ในปที ่1 รอยละ 1.75 ในปที ่2 รอยละ 5.75 ในปที ่3 และรอยละ 6.75 ตอป ตั้งแตปที ่4 เปนตนไป

ท้ังน้ี ผลกําไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย หมายถึง รายไดจากการดาํเนินงานสุทธิ หักดวยจํานวนรวม

ของคาใชจายทั้งหมดอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับทรัพยสินของกองทรัสตฯ ซ่ึงรวมถึงคาธรรมเนียม

พื้นฐานในการจัดการทรัพยสิน (Base Fee) แตไมรวมถึง คาเบี้ยประกันของทรัพยสิน คาภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน คาใชจายเพื่อดําเนินงานของกองทรัสตฯ คาใชจายทางบัญชีท่ีอาจเกิดขึ้น

คาใชจายดอกเบ้ียจากการกูยืม (ถามี) และคาใชจายท่ีมีนัยสําคัญ ซ่ึงไมใชคาใชจายท่ีเกิดขึน้ตามปกติ

ของกองทรัสตฯ

ท้ังน้ี คาตอบแทนของผูบริหารอสังหาริมทรัพยรวมกนัแลวท้ังหมดตองไมเกินรอยละ 2.00 ตอปของมูลคา

สินทรัพยรวมของกองทรัสตฯ
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12. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่กี่ยวของกัน

ในระหวางงวด กองทรัสตฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางกองทรัสตฯ และบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแต

วันท่ี 22 กันยายน 2557

ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2557 นโยบายการกําหนดราคา

บริษัท อาร เอ็ม ไอ จํากัด (ผูจัดการกองทรัสต)

คาธรรมเนยีมผูจัดการกองทรัสต 1,222 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11.1

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จาํกัด

(ผูถอืหนวยทรัสตรายใหญ

บริษัทใหญของผูจัดการกองทรัสต และ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย)

รายไดจากการใหบรกิารพื้นที่ 691 ราคาตลาดข้ึนอยูกับจํานวนพ้ืนท่ี

และรูปแบบการใหบริการพ้ืนท่ี

ตนทุนการใหบริการพื้นที่ 534 ตามท่ีจายจริง

คาธรรมเนยีมผูบริหารอสงัหาริมทรัพย 94 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11.4

คาใชจายในการบริหาร 591 ตามท่ีจายจริง

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด

(ทรสัตี)

คาธรรมเนียมทรสัตี 1,467 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11.2

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

(บริษัทใหญของทรัสตี)

รายไดจากการใหบรกิารพื้นที่ 2 ราคาตลาดข้ึนอยูกับจํานวนพ้ืนท่ี

และรูปแบบการใหบริการพ้ืนท่ี

รายไดดอกเบ้ีย 1,150 อัตรารอยละ 0.37 ตอป

ตนทุนทางการเงิน 526 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กองทรัสตฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ดังตอไปนี้

(หนวย: พันบาท)

30 กันยายน 2557

บริษัท อาร เอ็ม ไอ จํากดั

คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสตคางจาย 1,222

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิั่น แมเนจเมนท จํากัด

ลูกหน้ีจากการใหบริการพ้ืนท่ี 691

สินทรัพยอ่ืน 1,250

เจาหน้ีอ่ืน 6,607

คาใชจายคางจาย 9,582

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยคางจาย 94

เงินประกันความเสียหาย 1,168

บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน กสกิรไทย จํากดั

คาธรรมเนียมทรัสตีคางจาย 1,467

ธนาคาร กสกิรไทย จํากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร 210,544

ลูกหน้ีจากการใหบริการพ้ืนท่ี 2

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 1,150

สินทรัพยอ่ืน 80

ดอกเบี้ยคางจาย 317

เงินประกันความเสียหาย 75

เงินกูยืมระยะยาว 1,900,000

13. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทรัสตฯไดซ้ือเงินลงทุนในระหวางงวดโดยไมรวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเปนจํานวนเงินรวม

19,601 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 124.73 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางงวด

14. ภาระผูกพัน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 กองทรัสตฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามเกณฑและเง่ือนไขท่ี

กลาวไวในหมายเหตุ 11
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15. สวนงานดําเนินงาน

กองทรสัตฯดําเนนิธุรกจิหลักในสวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ การใหบริการพื้นที่

อสังหาริมทรัพยที่ไดลงทุนไปและดําเนินธุรกิจในสวนงานหลักทางภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย

กองทรัสตฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซ่ึง

วัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น

รายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงอยูในงบการเงินจึงถือเปนการรายงานตาม

สวนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว

16.  การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดร ับการอนุมัต ิใหออกโดยผูม ีอํานาจของผูจ ัดการกองทรัสต เมื่อวันท่ี

14 พฤศจิกายน 2557


