
 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เคทีบีเอสที มิกซ์ 

 (“เดิมช่ือ: ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เคทีบีเอสที มิกซ์”) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และ

งบกระแสเงินสด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาล”) ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เคทีบีเอสที มิกซ์ (“กองทรัสต์”)           

ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัสตเ์พ่ือการลงทนุ

ในโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบ

ทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร          

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต

จาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัสต์เพ่ือการลงทุน

ในโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั 

 

 

 

( นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
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(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

   อสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 5 4,203,710            3,458,616            

เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 6 150,430               124,066               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 61,519                 27,424                 

ลูกหนี�

จากการใหเ้ช่าและบริการ 6,121                   5,213                   

จากดอกเบี�ย 43                        37                        

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,456                   723                      

สินทรัพยอื์�น 14 15,361                 5,398                   

รวมสินทรัพย์ 4,442,640            3,621,477            

หนี� สิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14 23,290                 9,961                   

ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 9,941                   5,612                   

เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่า 95,820                 80,912                 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 8 744,481               -                      

หนี� สินตามสัญญาเช่า 9 456,406               451,627               

หนี� สินอื�น 14 29,972                 26,193                 

รวมหนี� สิน 1,359,910            574,305               

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,082,730            3,047,172            

สินทรัพยสุ์ทธิ: 

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 3,015,000            3,015,000            

กาํไรสะสม 10 67,730                 32,172                 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,082,730            3,047,172            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.2246               10.1067               

จาํนวนหน่วยทรัสตที์�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นงวด (หน่วย) 301,500,000.00   301,500,000.00   

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565

งบแสดงฐานะการเงิน

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์

(“เดมิชื�อ: ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์”)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

(พันบาท) (พันบาท) มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

โครงการริช แอสเซ็ท

ที�ตั�ง: อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ

สิทธิการเช่าที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินคา้และอาคารโรงงาน 685,500                    

พร้อมสาํนกังาน จาํนวน 41 ยนิูต 

685,500                    685,500                    15.74                        

โครงการเอสที บางบ่อ

ที�ตั�ง: อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ

สิทธิการเช่าที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินคา้และอาคารโรงงาน 558,000                    

พร้อมสาํนกังาน จาํนวน 9 ยนิูต

558,000                    558,000                    12.82                        

โครงการเอสที บางปะอิน

ที�ตั�ง: อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

สิทธิการเช่าที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินคา้ จาํนวน 3 ยนิูต 699,000                    

และห้องเยน็ จาํนวน 1 ยนิูต

699,000                    699,000                    16.05                        

โครงการซมัเมอร์ฮบั

ที�ตั�ง: ถนนสุขมุวทิ เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารสาํนกังาน จาํนวน 1 อาคาร 416,970                    

และสิทธิการเช่างานระบบสาธารณูปโภค

สินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ี�ดิน 155,650                    

เครื�องตกแต่ง และอุปกรณ์ 28                             

572,648                    572,648                    13.16                        

โครงการซมัเมอร์ฮิลล์

ที�ตั�ง: ถนนสุขมุวทิ เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้ประเภทคอมมูนิตี�มอลล ์ 650,770                    

จาํนวน 1 อาคาร และสิทธิการเช่างานระบบสาธารณูปโภค 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ี�ดิน 292,483                    

เครื�องตกแต่ง และอุปกรณ์ 215                           

943,468                    943,468                    21.67                        

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3,458,616                 3,458,616                 79.44                        

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(“เดิมชื�อ: ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ”)

ประเภทเงินลงทุน

                     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

(พันบาท) (พันบาท) มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โครงการ Interlink Data Center 

ที�ตั�ง: ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 เขตบางเขน จงัหวดักรุงเทพมหานคร

กรรมสิทธิ� ในที�ดินและอาคาร ศูนยรั์บฝากขอ้มูล และงานระบบที�เกี�ยวขอ้ง 675,000                    

เครื�องตกแต่ง และอุปกรณ์ 70,094                      

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 745,094                    745,094                    17.11                        

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายติุธรรม 4,203,710                 4,203,710                 96.55                        

เงินต้น มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

วันครบกําหนด (พันบาท) (พันบาท) มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด ว ีมนันี� มาร์เก็ต 

- ชนิดผูล้งทุนทั�วไป 5,000                        5,003                        0.11                          

เงินฝากประจาํ

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 11 ส.ค. 2565 8,107                        8,107                        0.19                          

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 11 ส.ค. 2565 72,625                      72,625                      1.67                          

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 13 ก.ย. 2565 27,034                      27,034                      0.62                          

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 9 ธ.ค. 2565 15,023                      15,023                      0.35                          

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 30 ก.ย. 2565 4,618                        4,618                        0.10                          

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 30 ก.ย. 2565 13,020                      13,020                      0.30                          

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 1 ก.ค. 2565 5,000                        5,000                        0.11                          

รวมเงินลงทุนในเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 150,427                    150,430                    3.45                          

รวมเงนิลงทุนทั�งสิ�น 4,354,137                 4,354,140                 100.00                      

ประเภทเงินลงทุน

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์

(“เดิมชื�อ: ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ”)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ประเภทเงินลงทุน

                     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

(พันบาท) (พันบาท) มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

โครงการริช แอสเซ็ท

ที�ตั�ง: อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ

สิทธิการเช่าที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินคา้และอาคารโรงงาน 685,500                    

พร้อมสาํนกังาน จาํนวน 41 ยนิูต 

685,500                    685,500                    19.13                        

โครงการเอสที บางบ่อ

ที�ตั�ง: อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ

สิทธิการเช่าที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินคา้และอาคารโรงงาน 558,000                    

พร้อมสาํนกังาน จาํนวน 9 ยนิูต

558,000                    558,000                    15.58                        

โครงการเอสที บางปะอิน

ที�ตั�ง: อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

สิทธิการเช่าที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินคา้ จาํนวน 3 ยนิูต 699,000                    

และห้องเยน็ จาํนวน 1 ยนิูต

699,000                    699,000                    19.51                        

โครงการซมัเมอร์ฮบั

ที�ตั�ง: ถนนสุขมุวทิ เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารสาํนกังาน จาํนวน 1 อาคาร 416,970                    

และสิทธิการเช่างานระบบสาธารณูปโภค

สินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ี�ดิน 155,650                    

เครื�องตกแต่ง และอุปกรณ์ 28                             

572,648                    572,648                    15.98                        

โครงการซมัเมอร์ฮิลล์

ที�ตั�ง: ถนนสุขมุวทิ เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้ประเภทคอมมูนิตี�มอลล ์ 650,770                    

จาํนวน 1 อาคาร และสิทธิการเช่างานระบบสาธารณูปโภค 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ี�ดิน 292,483                    

เครื�องตกแต่ง และอุปกรณ์ 215                           

943,468                    943,468                    26.34                        

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3,458,616                 3,458,616                 96.54                        

ประเภทเงินลงทุน

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

(“เดิมชื�อ: ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ”)

                     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

เงินต้น มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

วันครบกําหนด (พันบาท) (พันบาท) มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินฝากประจาํ

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 11 ก.พ. 2565 82,066                      82,066                      2.29                          

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 13 มี.ค. 2565 27,000                      27,000                      0.75                          

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 9 มิ.ย. 2565 15,000                      15,000                      0.42                          

รวมเงินลงทุนในเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 124,066                    124,066                    3.46                          

รวมเงนิลงทุนทั�งสิ�น 3,582,682                 3,582,682                 100.00                      

ประเภทเงินลงทุน

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

(“เดิมชื�อ: ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ”)

                     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ (หน่วย : พนับาท)

รายได้

รายไดค่้าเช่าและบริการ 89,099                       

รายไดช้ดเชยตามสัญญาตกลงกระทาํการ 14 6,101                         

รายไดด้อกเบี�ย 125                            

รายไดอื้�น 2                                

รวมรายได้ 95,327                       

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 11, 14 2,967                         

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 11, 14 2,602                         

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11 238                            

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 12, 14 4,584                         

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 150                            

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 13 6,670                         

ค่าใชจ่้ายอื�น 1,192                         

ตน้ทุนทางการเงิน 13,398                       

รวมค่าใชจ่้าย 31,801                       

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 63,526                       

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 3                                

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3                                

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 63,529                       

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์

(“เดมิชื�อ: ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์”)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�               
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หมายเหตุ (หน่วย : พนับาท)

รายได้

รายไดค่้าเช่าและบริการ 160,945                     

รายไดช้ดเชยตามสัญญาตกลงกระทาํการ 14 12,023                       

รายไดด้อกเบี�ย 229                            

รายไดอื้�น 40                              

รวมรายได้ 173,237                     

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 11, 14 5,330                         

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 11, 14 4,675                         

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11 473                            

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 12, 14 8,875                         

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 298                            

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 13 13,133                       

ค่าใชจ่้ายอื�น 1,797                         

ตน้ทุนทางการเงิน 19,539                       

รวมค่าใชจ่้าย 54,120                       

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 119,117                     

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 3                                

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3                                

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 119,120                     

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(“เดมิชื�อ: ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์”)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�               
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หมายเหตุ (หน่วย : พนับาท)

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 119,117                     

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3                                

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งวด 119,120                     

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 15 (83,562)                     

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งงวด 35,558                       

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,047,172                  

สินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 3,082,730                  

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยทรัสต์

(มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท)

หน่วยทรัสต ์ณ ตน้งวด 301,500,000              

หน่วยทรัสต ์ณ วนัปลายงวด 301,500,000              

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(“เดมิชื�อ: ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์”)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�               



10

(หน่วย : พนับาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 119,120                     

ปรับกระทบการเพิ�มขึ�นสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

   ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื�อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (745,094)                   

การซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (26,361)                     

การลดลงในลูกหนี�รายไดค่้าเช่าและบริการ (908)                          

การเพิ�มขึ�นในลูกหนี�จากดอกเบี�ย (6)                              

การเพิ�มขึ�นในค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (4,733)                       

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยอื์�น (9,963)                       

การเพิ�มขึ�นในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,329                       

การเพิ�มขึ�นในค่าเช่ารับล่วงหนา้ 4,329                         

การเพิ�มขึ�นในเงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่า 14,908                       

การเพิ�มขึ�นในหนี� สินอื�น 3,779                         

รายการกาํไรจากเงินลงทุน (3)                              

ตน้ทุนทางการเงิน 19,539                       

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (612,064)                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 750,000                     

ชาํระค่าธรรมเนียมการใหสิ้นเชื�อ (5,625)                       

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (7,203)                       

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (83,562)                     

จ่ายชาํระดอกเบี�ย (7,451)                       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 646,159                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 34,095                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 27,424                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 61,519                       

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์

งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(“เดมิชื�อ: ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์”)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�               
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ 

(“เดิมช่ือ: ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์”) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2565 

 

 

1. ลกัษณะของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เคทีบีเอสที มิกซ์ 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เคทีบีเอสที มิกซ์ (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์

ตามพระราชบญัญติั ทรัสตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พ.ร.บ. ทรัสต”์) ท่ีก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวนัท่ี 

2 พฤศจิกายน 2564 เป็นกองทรัสตป์ระเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยทรัสตแ์ละไม่มีกาํหนดอายขุองกองทรัสต ์กองทรัสตมี์เงินทุน

จาํนวน 3,015 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 301.50 ลา้นหน่วยทรัสต ์มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)  

กองทรัสตไ์ดจ้ดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือระดมทุนจากนกัลงทุน และนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสต์และเงิน

ท่ีไดรั้บจากการกูยื้มจากสถาบนัการเงิน  (หากมี) ไปลงทนุในทรัพยสิ์นหลกั และนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน์ 

โดยการให้เช่า การให้เช่าพ้ืนท่ีท่ีมีการเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทน และ/หรือ การให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้เช่า

หรือให้ใชพ้ื้นท่ี รวมทั้งดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เพ่ือก่อให้เกิด

รายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และให้

เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

บริษทั เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต”์) ทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ โดยมีบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั ทาํหน้าท่ีเป็นทรัสตี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหน้าท่ีเป็นนาย

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ และบริษทั ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั ทาํหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการริช แอสเซ็ท 

และบริษทั เอสที พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ โลจิสติกส์ จาํกดั ทาํหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการเอสที บางบ่อ 

โครงการเอสที บางปะอิน โครงการซมัเมอร์ฮบั และโครงการซมัเมอร์ฮิลล ์

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทั เอสทีพี แอนด ์ไอ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ของกองทรัสต ์โดย

ถือหน่วยทรัสตใ์นกองทรัสต ์ร้อยละ 29.27 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 28.05) 
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เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 กองทรัสต์ไดล้งทุนในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยโ์ครงการ Interlink Data 

Center (“ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1”) ในมูลค่าการลงทุนจาํนวน 750.00 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยมีแหล่งเงินทุน

เพ่ือเขา้ลงทุนจากเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินและต่อมาผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดแ้กไ้ขช่ือกองทรัสตจ์ากเดิมช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการ

ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เคทีบีเอสที มิกซ์” เป็น “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยเ์คทีบีเอสที มิกซ์” เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลงทุนในกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และเพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ไดรั้บทราบการแกไ้ขช่ือของกองทรัสตภ์ายหลงัท่ีกองทรัสตล์งทนุใน

กรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2565 

2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงัน้ี  

2.1 ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้

ของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็นประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบ

ปีบัญชี และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้งน้ี ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่

ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี เวน้แต่กรณีท่ีกองทรัสตมี์การเพ่ิมทุน  

กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ ให้หมายถึง กาํไรสุทธิท่ีอา้งอิงสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ซ่ึงไดร้วมการชาํระคืน

เงินตน้ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้(ถา้มี) แลว้ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์กาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจจ่ายผลประโยชนต์อบแทนให้ผูถื้อ

หน่วยทรัสตจ์ากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยก็ได ้

2.3 ในกรณีท่ีกองทรัสตย์งัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

2.4 ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์สภาพคล่องส่วนเกิน ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

ดว้ยการลดทุน 

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต ์ระหว่างรอบ

ไตรมาสใดมีมูลค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 

และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพ่ือนาํไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

3. เกณฑใ์นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พ่ือการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการ

ลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง

บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทรัสต์ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 

2564 (วนัจดัตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั

กิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงิน

ควรใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูจ้ดัการกองทรัสต์อาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณ และขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ี

ประมาณไว ้

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความหมาย

ขดัแยง้กนัหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

5. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายุติธรรมสําหรับงวดหก

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

ยอดคงเหลือตน้งวด   3,458,616 

บวก ลงทุนในระหว่างงวด   745,094 

ยอดคงเหลือปลายงวด   4,203,710 
    

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 กองทรัสต์ไดมี้การทาํสัญญาซ้ือขายท่ีดินและอาคารและส่วนควบของอาคาร และงานระบบท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการของโครงการ Interlink Data Center โดยคู่สัญญาตกลงราคาทรัพยสิ์นตามสัญญาเป็นจาํนวนเงิน

ทั้งส้ิน 745.09 ลา้นบาท ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา 

ทั้งน้ีกองทรัสตน์าํอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ไปเป็นหลกัประกนัสัญญาเงินกูยื้มกบัสถาบนัการเงิน  

 

  



13 

 

 

รายละเอียดการลงทุนโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

โครงการ 

ประเภท 

ทรัพยสิ์น 

เน้ือท่ีดิน 

(ไร่-งาน- 

ตารางวา) 

พ้ืนท่ีเช่า 

อาคารให้เช่า  

(ตารางเมตร) รูปแบบการลงทุน 

ระยะเวลาการ 

ลงทุนส้ินสุด 

ระยะเวลาการ 

ให้เช่าส้ินสุด 

โครงการริช แอสเซ็ท คลงัสินคา้/โรงงาน 30-1-35.4 40,398.67 สิทธิการเช่าท่ีดิน และอาคาร 7 พฤศจิกายน 2594 - 

โครงการเอสที บางบ่อ คลงัสินคา้/โรงงาน 41-1-94.3 37,656.00 สิทธิการเช่าท่ีดิน และอาคาร 7 พฤศจิกายน 2594 - 

โครงการเอสที บางปะอิน คลงัสินคา้ 40-3-9 43,578.00 สิทธิการเช่าท่ีดิน และอาคาร 7 พฤศจิกายน 2594 - 

โครงการซมัเมอร์ฮบั สาํนกังาน 1-1-31 5,147.36 สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน สิทธิการเช่า

อาคาร และกรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์ต่างๆ 

และมีคาํมัน่ในการต่ออายสัุญญา 

7 พฤศจิกายน 2594 - 

โครงการซมัเมอร์ฮิลล ์ คอมมูนิต้ีมอลล ์ 2-1-98 5,138.45 สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน สิทธิการเช่าอาคาร 

และกรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์ต่างๆ  และมี

คาํมัน่ในการต่ออายสัุญญา 

7 พฤศจิกายน 2594 - 

ทรัพย์สินท่ีลงทุนเพ่ิมเติมระหว่างงวด     

โครงการ Interlink Data Center ศูนยรั์บฝากขอ้มูล 1-0-30.2 2,004.00 กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคาร และ

กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยแ์ละ อุปกรณ์

ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง 

- 29 มีนาคม 2595 

       

 

  



14 

 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ิน

ภายใตสั้ญญาให้เช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

ภายใน 1 ปี 291.81  215.61 

หลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 669.05  423.19 

เกิน 5 ปี 1,816.09  233.91 

6. เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนท่ีแสดงมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 มีดงัต่อไปน้ี   

   (หน่วย : พนับาท) 

ยอดคงเหลือตน้งวด   124,066 

ซ้ือ   26,361 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุ   3 

ยอดคงเหลือปลายงวด   150,430 
    

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กองทรัสตมี์เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

  

 เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

ธนาคาร 30 มิถุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)      

ประเภทออมทรัพย ์      7,872   23,227 0.20 0.20 

ประเภทกระแสรายวนั      1,421   4,197 - - 

ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน)       

ประเภทออมทรัพย ์      8,205  - 0.10 - 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

ประเภทออมทรัพย ์    44,021   - 0.30 - 

      รวม    61,519   27,424   
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8. เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน   750,000 

หกั ค่าธรรมเนียมเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินรอตดัจ่าย   (5,519) 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ   744,481 
    

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัต่อไปน้ี   

   (หน่วย : พนับาท) 

ยอดคงเหลือตน้งวด   - 

บวก กูยื้มเพ่ิมขึ้น   750,000 

หกั ค่าธรรมเนียมการให้สินเช่ือ   (5,625) 

บวก ค่าธรรมเนียมการให้สินเช่ือตดัจาํหน่าย   106 

ยอดคงเหลือปลายงวด   744,481 
    

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี   525 

ครบกาํหนด 1 - 5 ปี   28,350 

ครบกาํหนดมากกว่า 5 ปี   721,125 

   750,000 
    

กองทรัสต์ไดรั้บเงินกูยื้มระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จาํนวนเงิน 750 ลา้นบาท เพ่ือใช้ในการลงทุนในทรัพยสิ์น

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และชาํระค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าว ซ่ึงมีระยะเวลาชาํระคืนเงินกู ้12 ปี และปลอดชาํระเงินตน้ 

1 ปี และมีเง่ือนไขการชาํระคืนเงินทุก 3 เดือนและชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี  
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หลกัประกนัการกูยื้ม โดยมีวงเงินประกนัรวมสูงสุดไม่เกิน 750 ลา้นบาท มีดงัน้ี 

1) จดจาํนองท่ีดินและอาคาร 

2) จดทะเบียนสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจบนสิทธิการเช่า สิทธิการรับเงินตามสัญญาเช่า กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย ์

และบญัชีเงินฝากธนาคาร 

3) หลกัประกนัการกูยื้มอ่ืน ๆ ตามท่ีกองทรัสตแ์ละผูใ้ห้กูไ้ดก้าํหนดในสัญญาเงินกู ้

นอกจากน้ี กองทรัสต ์อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของสัญญาเงินกูยื้มซ่ึงกาํหนดให้ตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน และเง่ือนไขอ่ืน ๆ 

ภายใตสั้ญญาเงินกูยื้มท่ีไดก้าํหนดไวส้าํหรับวงเงินกูยื้ม 

9. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัต่อไปน้ี   

 (หน่วย : พนับาท) 

ยอดคงเหลือตน้งวด   451,627 

บวก จ่ายชาํระในระหว่างงวด   (7,203) 

หกั เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ียในระหว่างงวด   11,982 

ยอดคงเหลือปลายงวด   456,406 
    

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัต่อไปน้ี   

 (หน่วย : พนับาท) 

 

ไม่เกิน 1 ปี 

เกินกว่า 1 ปี  

แต่ไม่เกิน 5 ปี  เกิน 5 ปี 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 11,138 53,845 1,076,628 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย                                                                                                                                                                                                 (24,485) (104,933) (555,787) 

สุทธิ (13,347) (51,088) 520,841 
    

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัต่อไปน้ี   

 (หน่วย : พนับาท) 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า   11,982 
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10. กาํไรสะสม 

รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสม สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัต่อไปน้ี   

 (หน่วย : พนับาท) 

ยอดคงเหลือตน้งวด   32,172 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ   119,117 

รายการกาํไรจากเงินลงทุน   3 

การแบ่งส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต ์   (83,562) 

ยอดคงเหลือปลายงวด   67,730 
    

11. ค่าใชจ้่าย 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ค่าธรรมเนียมทรัสตี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดด้งัน้ี 

ค่าใชจ้่าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์  ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของกองทรัสต ์

(ไม่ตํ่ากว่า 10.00 ลา้นบาทต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี  ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของกองทรัสต ์

(ไม่ตํ่ากว่า 5.00 ลา้นบาทต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์  ตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้รวมภาษมูีลค่าเพ่ิมแลว้ 

12. ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะไดรั้บค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีกาํหนดสามปี และจะต่ออายุไดอี้ก

คราวละสามปี โดยกองทรัสตจ์ะจ่ายค่าธรรมเนียมดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 10.00 ของรายไดสุ้ทธิจากการดาํเนินงาน 

(3) ค่านายธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่าแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

- สําหรับผูเ้ช่ารายใหม่จะไดรั้บค่านายหน้าในอตัราไม่เกิน 2 เดือนของอตัราค่าเช่าและค่าบริการ โดยคาํนวณเป็น

สัดส่วนตามระยะเวลาการเช่าจริงจากระยะเวลาการเช่า 3 ปี 

- สาํหรับผูเ้ช่ารายเดิมต่อสัญญาจะไดรั้บค่านายหนา้ในอตัราไม่เกิน 1 เดือนของอตัราค่าเช่าและค่าบริการ 
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13. ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการประกอบดว้ย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมโรงงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าประกนัภยั ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง ค่าไปรษณียากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ซ่ึงจะตัดจ่ายจาก

กองทรัสตต์ามท่ีจ่ายจริง 

14. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กองทรัสตมี์รายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตีของกองทรัสต ์บริษทั

ท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วยและ/หรือกรรมการเดียวกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์หรือทรัสตีของกองทรัสต์ และกองทุนอ่ืนท่ี

บริหารโดยทรัสตีของกองทรัสต์เดียวกัน รายการท่ีสําคญัดังกล่าวสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565  มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทั เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 2,967 5,330 ตามท่ีระบุในสัญญา 
    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 2,602 4,675 ตามท่ีระบุในสัญญา 
    

บริษทั เอสที พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั   

รายไดช้ดเชยตามสัญญาตกลงกระทาํการ 2,004 4,009 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 3,353 6,602 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ค่านายธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่า 1,689 2,258 ตามท่ีระบุในสัญญา 
    

บริษทั เอสที ฮิลล ์จาํกดั    

รายไดช้ดเชยตามสัญญาตกลงกระทาํการ 2,723 4,320 ตามท่ีระบุในสัญญา 
    

บริษทั เอสที ฮบั จาํกดั    

รายไดช้ดเชยตามสัญญาตกลงกระทาํการ 858 2,579 ตามท่ีระบใุนสัญญา 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตค์า้งจ่าย 3,047  1,621 
    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมทรัสตีคา้งจ่าย 2,673  1,422 
    

บริษทั เอสที พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั    

ลูกหน้ีรายไดช้ดเชยตามสัญญาตกลงกระทาํการ 1,336  1,584 

เงินประกนัตามสัญญากระทาํการ 15,000  15,000 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพยค์า้งจ่าย 3,444  2,047 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  332 

ค่านายธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่าคา้งจ่าย 1,133  - 
    

บริษทั เอสที ฮิลล ์จาํกดั    

ลูกหน้ีรายไดช้ดเชยตามสัญญาตกลงกระทาํการ 2,723  1,879 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,582  1,042 
    

บริษทั เอสที ฮบั จาํกดั    

ลูกหน้ีรายไดช้ดเชยตามสัญญาตกลงกระทาํการ 861  1,228 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 782  592 
    

15. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีประกาศจา่ยในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

วนัท่ีประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 

23 กุมภาพนัธ์ 2565 2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 0.1039 31,321 

11 พฤษภาคม 2565 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 0.1733 52,241 

 รวม 0.2772 83,562 
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16. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทรัสตไ์ดซ้ื้อขายเงินลงทุนสาํหรับงวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินและ

ใบรับฝากเงิน เป็นจาํนวนเงิน 771.45 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 25.12 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด 

17. ภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กองทรัสตมี์ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายดงัต่อไปน้ี 

- ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ค่าธรรมเนียมทรัสตี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์

และเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 

- ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยต์ามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 

- ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าส่วนกลางตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

- ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาว่าจา้งรักษาความปลอดภยั และค่าบริการทาํความสะอาด อตัราค่าบริการเดือนละ 0.73 

ลา้นบาท 

18. ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกองทรัสต์ท่ีผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล

การดาํเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสตด์าํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้เช่าในอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดล้งทุน

ไป และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทรัสตป์ระเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน

โดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจาก

การดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็น

การรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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19. ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทรัสต์จะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายาม

ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

กองทรัสต์วดัมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลาํดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามระดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ีใช้

วดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดเ้ช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม      

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 

การเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - - 4,203,710 4,203,710 

เงินฝากประจาํ - 145,427 - 145,427 

กองทุนรวม - 5,003 - 5,003 
.     

 

(หน่วย : พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม      

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 

การเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - - 3,458,616 3,458,616 

เงินฝากประจาํ - 124,066 - 124,066 
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กองทรัสตมี์การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชว้ิธีทุนซ่ึงใกลเ้คียงกบั

มูลค่ายุติธรรม 

- เงินฝากประจาํประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชวิ้ธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ซ่ึงใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์  

มีมติอนุมติัการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นอตัราหน่วยละ 0.1779 บาท  

21. การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 
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