
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 

งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์  
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (กองทรัสต์) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้ง
กองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทรัสต์ ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงาน  
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์  
2561 (วนัจดัตั้ งกองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 
กองทรัสต์ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ 
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน 
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
มูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ก) และ 6  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมและมีนยัส าคญัในงบการเงินของ 
กองทรัสต ์มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยป์ระมาณโดยวิธีคิดจากรายไดโ้ดยการคิด
ลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ
คาดการณ์ผลประกอบการของสินทรัพยแ์ต่ละแห่ง โดย
กองทรัสตไ์ดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระจากภายนอก
เพ่ือประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว  
 
เน่ืองจากการก าหนดและประเมินมูลค่ายติุธรรมมีการใช้
ดุลยพินิจในการก าหนดขอ้สมมติท่ีส าคญั เร่ืองดงักล่าว
จึงเป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• การท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการท่ีกองทรัสตใ์ชใ้น

การก าหนดและประเมินมูลค่ายุติธรรม  
 

• การประเมินความเป็นอิสระ คุณสมบติั และความสามารถ
ของผูป้ระเมินราคาของกองทรัสต ์
 

• พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของวิธีการวดัมูลค่าและ 
ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม โดย
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลเทียบเคียงท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม 
รวมถึงพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบั ณ วนัจดัตั้ง
กองทรัสต ์ตลอดจนสุ่มทดสอบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและ
ทดสอบการค านวณของประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 
 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์เป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ 
และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญ  
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ต่องบการเงิน 
 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน.และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์พิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท า 
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสต์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสต์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทรัสต ์หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรัสต ์
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทรัสต ์

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูจ้ดัการกองทรัสต์และ 
จากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน 
ของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทรัสต์ต้อง 
หยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  



 
 

 5 

 
• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    
 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูจ้ดัการกองทรัสต์ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ 
และไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8645 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 กมุภาพนัธ์ 2562 

 



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบดุล

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน: 4,569.9 ลา้นบาท) 6 4,491,000,000      

เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน: 143.6 ลา้นบาท) 143,605,079         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 7 134,921,117         

ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ 5, 8 55,752,275           

รายไดค้า้งรับ 6,455,758             

ดอกเบียคา้งรับ 5 330,528                

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 9 2,171,982             

ภาษีมูลค่าเพมิรอขอคืน 17,801,438           

เงินมดัจาํ 10,726,388           

สินทรัพยอื์น 1,855,480             

รวมสินทรัพย์ 4,864,620,045      

หนีสิน 5

เจา้หนีการคา้ 18,990,116           

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 31,923,049           

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 77,703,343           

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 111,281,114         

เงินกูย้มืระยะยาว 10 920,000,000         

หนีสินอืน 1,913,200             

รวมหนีสิน 1,161,810,822 

สินทรัพย์สุทธิ 3,702,809,223      

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน 11 3,620,030,160      

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 3,620,030,160      

กาํไรสาํหรับงวด 11 82,779,063           

สินทรัพย์สุทธิ 3,702,809,223      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.0401                

จาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด (หน่วย) 368,800,000         

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

พืนทเีฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภททีดิน อาคาร 

    และสิงปลูกสร้าง จาํนวน 2 โครงการ

    1. โครงการทรู ทาวเวอร์ 1

     ทีตงั   เลขที 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

       เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สิทธิการเช่าทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 

ประกอบดว้ย พนืทีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย 

พนืทีส่วนกลางและพนืทีจอดรถ 63,615 ตร.ม. 2,721,859,000  

   เครืองมือ เครืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 212,281,308     

2,934,140,308 2,806,000,000 60.54

    2. โครงการทรู ทาวเวอร์ 2

    ทีตงั   เลขที 1252, 1252/1 - 1252/3  ถนนพฒันาการ

      แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

      กรุงเทพมหานคร 10250

สิทธิการเช่าทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 

ประกอบดว้ย พนืทีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย

พนืทีส่วนกลางและพนืทีจอดรถ 41,417 ตร.ม. 1,417,325,000  

   เครืองมือ เครืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 218,387,851     

1,635,712,851 1,685,000,000 36.36

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4,569,853,159 4,491,000,000 96.90

(บาท)

31 ธนัวาคม 2561

*

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบยี ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละต่อปี)

เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน

เงินฝากประจาํ

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 21 มกราคม 2562 1.20 12,500,000       12,500,000    0.27

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 26 กมุภาพนัธ์ 2562 1.20 21,540,172       21,540,172    0.46

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 7 พฤษภาคม 2562 1.30 30,055,151       30,055,151    0.65

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 8 พฤศจิกายน 2562 1.35 79,509,756       79,509,756    1.72

รวมเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน 143,605,079 143,605,079 3.10

รวมเงินลงทุน 4,713,458,238 4,634,605,079 100.00

31 ธนัวาคม 2561

(บาท)

*

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตงัแต่วนัที 6 กมุภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2561

รายได้จากการลงทุน 5

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 496,044,024                          

ดอกเบียรับ 2,347,203                              

รายไดอื้น 7,808,409                              

รวมรายได้ 506,199,636 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 13 11,846,989                            

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5, 13 7,703,580                              

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13 1,351,641                              

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 5, 13 30,632,678                            

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,384,205                              

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 9 453,258                                 

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 5 141,461,580                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,810,248                              

ตน้ทุนทางการเงิน 5 35,029,315                            

รวมค่าใช้จ่าย 232,673,494 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 273,526,142 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 6 (78,853,159)                          

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (78,853,159)

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 194,672,983 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตงัแต่วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2561

(บาท)

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 273,526,142 

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 6 (78,853,159)                          

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 194,672,983 

หน่วยทรัสตที์ขายในระหวา่งงวด 11 3,688,000,000 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 (111,893,920)

ลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตจ่์ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 (67,969,840)

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 3,702,809,223 

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,702,809,223                      

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

งบกระแสเงนิสด

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตงัแต่วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2561

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพมิขนึในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 194,672,983 

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน

การซือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 6 (4,569,853,159)                   

การซือเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน (143,605,079)                      

การตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชี 9 453,258                              

การเพมิขนึในลูกหนีจากการใหเ้ช่าและบริการ (55,752,275)                        

การเพมิขนึในรายไดค้า้งรับ (6,455,758)                          

การเพมิขนึในภาษีมูลคา่เพมิรอขอคืน (17,801,438)                        

การเพมิขนึในเงินมดัจาํ (10,726,388)                        

การเพมิขนึในสินทรัพยอื์น (1,855,480)                          

การเพมิขนึในเจา้หนีการคา้ 18,990,116                         

การเพมิขนึในเจา้หนีอืนและคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 18,746,885                         

การเพมิขนึในรายไดค้า่เช่าและคา่บริการรับล่วงหนา้ 77,703,343                         

การเพมิขนึในเงินมดัจาํรับค่าเช่าและบริการ 111,281,114                       

การเพมิขนึในหนีสินอืน 1,913,200                           

ดอกเบียรับ (2,347,203)                          

รับดอกเบีย 2,016,675                           

ตน้ทุนทางการเงิน 35,029,315                         

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขนึจาก

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 6 78,853,159                         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (4,268,736,732)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตงัแต่วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2561

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากผูถื้อหน่วยจากการออกทุนของกองทรัสตที์ไดรั้บ 11 3,688,000,000                    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 10 920,000,000                       

เงินสดจา่ยคา่ใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 9 (2,625,240)                          

จ่ายดอกเบีย (21,853,151)                        

การจา่ยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 (111,893,920)                      

ลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตจ่์ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 (67,969,840)                        

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,403,657,849 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 134,921,117 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตงักองทรัสต)์ -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 7 134,921,117 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

ข้อมูลทางการเงินทสํีาคญั

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตงัแต่วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2561

ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2561

(บาท)

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.7416 

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (0.2138)                                 

รวมรายไดจ้ากกิจกรรมการลงทุน 0.5278 

บวก การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10.0000 

หัก การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.3034)

หัก การลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตจ่์ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.1843)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 10.0401                                 

อัตราส่วนการเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ) 5.22                                       

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคญัและข้อมูลประกอบเพมิเติมทสํีาคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 3,702,809,223                       

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 6.24                                       

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 13.57                                     

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 122.48                                   

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด 3,731,116,815                       

* มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน

และคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ลกัษณะของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทน 
4  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8  ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 
9  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
10  เงินกูย้ืมระยะยาว 
11  ส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
12  การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
13  ค่าใชจ่้าย 
14  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
15  ส่วนงานด าเนินงาน 
16  เคร่ืองมือทางการเงิน 
17  ภาระผกูพนั 
18  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
19  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

1 ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ตาม
พระราชบญัญติัทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบัญญติัฯ”) ท่ีก่อตั้งข้ึนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ระหว่างบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต์ และ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ กองทรัสต์ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือ 
วนัท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นกองทรัสต์ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์และไม่มีก าหนดอายุโครงการ  
มีวตัถุประสงค์เพ่ือระดมทุนจากนักลงทุนและน าเงินท่ีไดไ้ปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ โดยน าออกให้ 
เช่าและ/ หรือใหเ้ช่าช่วง โดยลงทุนใน 2 โครงการ ดงัต่อไปน้ี 
 
1.1 โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ลกัษณะของทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน มีดงัน้ี 

 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินและอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์

จ ากดั และบริหารจดัการโดยบริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 
พ้ืนท่ีรวม (Gross floor area) 63,615 ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 37,315 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าท่ีดิน (ทั้งหมด) 

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (ทั้งหมด) ซ่ึงตั้งอยู่บน
ท่ีดินขา้งตน้ 

3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 
ระยะเวลาการลงทุน 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2591) 
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1.2 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ลกัษณะของทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน มีดงัน้ี 
 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 1252, 1252/1 - 1252/3 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินและอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์
จ ากดั และบริหารจดัการโดยบริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 

พ้ืนท่ีรวม (Gross floor area) 41,417 ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 25,072 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าท่ีดิน (ทั้งหมด) 

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (ทั้งหมด) ซ่ึงตั้งอยู่บน
ท่ีดินขา้งตน้ 

3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 
ระยะเวลาการลงทุน 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2591) 

 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“ผูจ้ดัการกองทรัสต์”) ท าหน้าท่ีดูแลจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทรัสต ์และบริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากัด เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ โดยถือ
หน่วยทรัสตท์ั้งส้ินร้อยละ 15.18 

 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106  
เร่ือง “การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่รอบ 
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก 
และปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีของกองทรัสตใ์นบางเร่ือง ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ 
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและกองทรัสต์ไม่ได้ใช้มาตรฐานการ 
รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก 
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 19 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 
งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว ้นรายการเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยแ์ละเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน วดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของกองทรัสต์ ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
   
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ต้องใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคัญท่ีเป็นเหตุให้ต้องมีการ
ปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 6 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
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3 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 

 กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ดงัน้ี 
 

(1) ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ 
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้นแลว้แต่กรณี หรืออตัราอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 

อย่างไรก็ดี ผู ้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณากันเงินส ารองเพ่ือการปรับปรุง และ/ หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
คร้ังใหญ่ (Major Renovation) ตามแผนท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยเ์สนอ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได ้
จากการด าเนินงานในรอบปีบญัชี โดยผูจ้ดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจ าเป็น ความพอเพียงของเงินทุน
ส าหรับการปรับปรุง และ/ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นคร้ังใหญ่ รวมถึงแหล่งเงินทุนอ่ืน เช่น การกูย้ืมเงินระยะสั้น  
เป็นตน้ 
 

ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วข้างต้น ให้หมายถึง ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงด้วย การหักก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน จากการ
ประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ และการหักด้วยรายการเงินส ารองเพ่ือ 
การช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของกองทรัสต ์

 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์
 

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะข้ึนอยู่กบั 
ดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทรัสต์ ซ่ึงหากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบ 
ไตรมาสหรือรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าต ่ าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู ้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่าย 
ประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้ น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกับประโยชน ์
ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 
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4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

(ก) การวัดมลูค่าเงินลงทุน 
 
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสต์มีสิทธ์ิในเงินลงทุน ต้นทุนของ 
เงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทรัสต์จ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุน 
นั้น 
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีไดซ้ื้อสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยม์าโดยใชร้าคาทุนจากการซ้ือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และจะก าหนดราคายุติธรรมของ 
เงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไป โดยใช้ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือ 
ท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการให ้
ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัเพ่ือวตัถุประสงค์สาธารณะ ซ่ึงการประเมินราคาจะ 
ท าเม่ือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง แต่อย่างนอ้ยจะจดัให้มีการประเมินราคาทุกสองปี นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการ
ประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบคร้ังล่าสุด และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปีนับแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่า 
เตม็รูปแบบคร้ังล่าสุด  
 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไม่แต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึงให้ประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เดียวกนัติดต่อเกิน 2 คร้ัง  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย  ์(ถา้มี) ถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุน 
สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน 
 
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน 
 
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินแสดงตามมูลค่ายติุธรรม  
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(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วยยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบันการเงิน 
และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 

 

 (ค) ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 
 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
รายได้ท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาเช่าด าเนินงาน แสดงไวเ้ป็น “รายได้คา้งรับภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงาน” ภายใตบ้ญัชี “ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ” ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ีใน 
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ง) รายได้ค้างรับ 
 
รายไดค้า้งรับคือ รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บจากลูกคา้แสดงในราคาทุนบวกก าไรท่ีรับรู้
จนถึงวนัท่ีรายงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใหเ้ช่าและบริการ 
 

(จ) ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามท่ีจ่ายจริง ได้แก่
ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีจะ  
ทยอยตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

(ฉ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ช) รายได้รับล่วงหน้า 
 
รายไดรั้บล่วงหนา้หมายถึง จ านวนตามใบแจง้หน้ีท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ในส่วนท่ีเกินกว่ารายไดท่ี้รับรู้ และจ านวนเงิน 
ท่ีรับล่วงหนา้ส าหรับงานของลูกคา้ในส่วนท่ีกองทรัสตย์งัไม่ไดเ้ร่ิมให้บริการตามเง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้น 
ราคาทุน 
 

(ซ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เม่ือกองทรัสต์มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน 
ปัจจุบันอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนเงินภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ  
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพันดังกล่าว 
ประมาณการหน้ีสินประมาณโดยวิธีการประมาณการท่ีดีท่ีสุด 
 

(ฌ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงในราคาทุน 
 

(ญ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
 
รายไดค่้าเช่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา และรายไดจ้ากการให้บริการ 
รับรู้เม่ือมีการให้บริการแก่ลูกค้าแล้วตามอัตราท่ีระบุในสัญญา รายได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตาม 
สญัญาเช่าด าเนินงานแสดงไวเ้ป็น “ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ” ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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(ฎ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในงวดท่ีค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวเกิดข้ึน 

 
(ฏ) ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 
 
(ฐ) ภาษเีงินได้ 
 

กองทรัสต์ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจากกองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวล
รัษฎากร 

 
(ฑ) การแบ่งปันส่วนทุน 
 

กองทรัสตบ์นัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทน 
 
5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสต์หาก
กองทรัสต์มีอ  านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อบุคคล 
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน หรือกองทรัสต์อยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้ น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น 
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
    
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั ไทย เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
ซ่ึงถือหน่วยทรัสตร้์อยละ  
15.18 ของหน่วยทรัสตท่ี์ออก
และช าระแลว้ 

 

ท าสญัญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีดิน อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง (หมายเหต ุ6) 

รับค่าธรรมเนียมบริหาร 
อสงัหาริมทรัพยจ์าก 
กองทรัสต ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ 
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

ไทย เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ รับค่าธรรมเนียมการจดัการ 
   จากกองทรัสต ์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน)  

ไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ รับค่าธรรมเนียมผูดู้แล 
ผลประโยชน์จากกองทรัสต ์ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัใหญ่ของผูจ้ดัการ  
กองทรัสต ์

รับฝากเงิน  
ใหกู้ย้ืมเงินแก่กองทรัสต ์

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์
จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด
ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั เบคเฮาส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั บีเอฟเคที    
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 
จ ากดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ขนส่งชลบุรี จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีลานจอดรถและ
ค่าบริการ 

บริษทั ซินิเพลก็ซ์ จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั 
(มหาชน)  

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
    
บริษทั ซีพี เมดิคลั เซ็นเตอร์ 
จ ากดั 

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีลานจอดรถ 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั มหาชน 

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีลานจอดรถ 

บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั เทเลคอม แอสเซท 
แมเนจเมนท ์จ ากดั 

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีลานจอดรถ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู ดิจิตอล แอนด ์มีเดีย 
แพลตฟอร์ม จ ากดั 

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู ดิจิตอล พาร์ค จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู ดิจิตอล พลสั จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์
เซลล ์จ ากดั 

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู ลิสซ่ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รีเทล 
จ ากดั 

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู มนัน่ี จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าบริการ 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0107536000081&jpTypeCode=7
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0107536000081&jpTypeCode=7
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105546050267&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105546050267&jpTypeCode=5
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
    
บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  

อสงัหาริมทรัพย ์
ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 

ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู มลัติมีเดีย จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรูโฟร์ย ูสเตชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษัทในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ ราคาตลาดโดยข้ึนอยู่กบัท าเล จ านวนพ้ืนท่ี รูปแบบของการเช่า  

ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทของการเช่า   
ดอกเบ้ียรับ/ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียตามท่ีสถาบนัการเงินประกาศ 
รายไดอ่ื้น อตัราเดียวกบัอตัราท่ีกิจการอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัเรียกเกบ็ 
ตน้ทุนการเช่าและบริการ ราคาตลาด 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ราคาตลาด 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 26 

 ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 
 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 (พันบาท) 
รายได้  
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  

บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั 29,806 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 172,959 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั 29,521 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 100,030 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 34,165 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 25,235 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 91,389 
รวม 483,105 

  
ดอกเบ้ียรับ  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 620 

  
รายไดอ่ื้น  
       กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,829 

  
ค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนการเช่าและบริการ  

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 24,030 

  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 11,847 

  
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 7,704 

  

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0107536000081&jpTypeCode=7
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105546050267&jpTypeCode=5
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 ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 
 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 (พันบาท) 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์  

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 30,633 

  
ตน้ทุนทางการเงิน  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 35,029 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
 31 ธนัวาคม 2561 

 (พันบาท) 

ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ  
ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ  
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 16,316 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 8,684 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,650 
 48,650 
รายได้ค้างรับภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน  
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,843 

 5,843 

รวม 54,493 

  

เงินฝากสถาบันการเงิน  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 55,472 

  
ดอกเบี้ยค้างรับ  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 8 

  

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0107536000081&jpTypeCode=7
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 31 ธนัวาคม 2561 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า  
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 578 

  

เจ้าหน้ีอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 7,598 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,420 
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 40 
รวม 9,058 

  

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า  
บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั 6,733 

       บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 27,946 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั 4,825 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 14,324 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 4,313 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 4,306 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,497 
รวม 76,944 

  

เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ  
บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั 6,606 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 42,815 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั 7,213 
บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั 3,919 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 21,481 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 5,852 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 6,260 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,577 
รวม 110,723 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0107536000081&jpTypeCode=7
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105546050267&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0107536000081&jpTypeCode=7
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105546050267&jpTypeCode=5
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 31 ธนัวาคม 2561 

 (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะยาว  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 920,000 

  

หน้ีสินอื่น  
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,913 

 

สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ในระหว่างปี 2561 กองทรัสต์ (“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) ไดล้งนามในสัญญาเช่าช่วงพ้ืนท่ีภายในอาคาร และสัญญาบริการพ้ืนท่ี
กบับริษทัใหญ่ในล าดับสูงสุดของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริษทัในเครือของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ 
(“ผูเ้ช่าช่วง”) เพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เป็นระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี ทั้งน้ีคู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญาไปไดอี้ก 3 ปี ตาม
เง่ือนไขของสญัญา ผูเ้ช่าช่วงตอ้งจ่ายค่าเช่ารายเดือนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุญัญา 
 

6 เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
  

เม่ือวันท่ี  6 กุมภาพันธ์ 2561 กองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาเช่าท่ี ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (“ทรัพย์สินท่ี เช่า”) 
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1) กบับริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั โดยกองทรัสตไ์ดจ่้ายช าระเงินเป็นจ านวนรวม
ทั้ งส้ิน  2,934.1 ล้านบาท  แบ่งเป็นส าหรับทรัพย์สินท่ี เช่าจ านวนเงิน 2,721.9 ล้านบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิใน 
เคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ จ านวนเงิน 212.2 ลา้นบาท  
 

กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

เม่ือวันท่ี  6 กุมภาพันธ์ 2561 กองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาเช่าท่ี ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (“ทรัพย์สินท่ี เช่า”) 
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1) กบับริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั โดยกองทรัสตไ์ดจ่้ายช าระเงินเป็นจ านวนรวม
ทั้ งส้ิน  1,635.7 ล้านบาท  แบ่งเป็นส าหรับทรัพย์สินท่ี เช่าจ านวนเงิน 1,417.3 ล้านบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิใน 
เคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ จ านวนเงิน 218.4 ลา้นบาท  

 

กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
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ในระหว่างไตรมาสท่ีสาม ปี 2561 กองทรัสต์ไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์โดยวิ ธี พิ จารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด 
ในอนาคต ซ่ึงข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย พ้ืนท่ีเช่าสุทธิ อัตราค่าเช่าและ 
ค่าบริการเฉล่ีย อตัราการปรับเพ่ิมค่าเช่า อตัราการครอบครองพ้ืนท่ีเฉล่ีย รายไดอ่ื้นๆ จากการบริการ ค่าใชจ่้ายในการ
บริหารกิจการ และอตัราคิดลด ซ่ึงกองทรัสต์ไดป้รับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ขาดทุน
สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้ ง
กองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 
(วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 

 (พันบาท) 
เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน  
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561  - 
บวก เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 4,569,853 
เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 4,569,853 

  
ขาดทุนสุทธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์     
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์  
   ณ วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561  - 
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินราคาระหวา่งงวด (78,853) 
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
(78,853) 

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 4,491,000 
 

7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  

31 ธนัวาคม 2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 60 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 63,610 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 71,251 

รวม 134,921 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตมี์เงินฝากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 
  

อตัราดอกเบ้ีย (พันบาท) 
 (ร้อยละต่อปี)  
เงนิฝากออมทรัพย์   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.38 - 0.50 55,472 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.38 13 
เงนิฝากกระแสรายวัน   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั - 8,125 

เงนิลงทุนระยะส้ันที่มสีภาพคล่องสูง   

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 1.10 - 1.25 71,251 

รวม  134,861 

 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกองทรัสต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นสกลุเงินบาท 

 
8 ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 
  

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2561 
   (พันบาท) 
    
ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ    
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  48,650 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน   1,259 
รวม   49,909 

    
รายได้ค้างรับภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน    
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  5,843 
รวม   5,843 

รวมทั้งส้ิน   55,752 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ มีดงัน้ี 
  

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2561 
   (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกัน    
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี   47,405 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี    
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   1,067 
   3 - 6 เดือน   73 
   มากกวา่ 6 เดือน   105 
 5  48,650 

บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ    
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี   929 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี    
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   9 
   3 - 6 เดือน   321 
   1,259 

    
รวม   49,909 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน   5,843 
รวมทั้งส้ิน   55,752 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการของกองทรัสตมี์ระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 60 วนั 
 

9 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดเป็น 
ค่าใชจ่้ายโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 (พันบาท) 
  
ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 - 
เพ่ิมข้ึน 2,625 
ตดัจ าหน่าย (453) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2,172 
 

10 เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

  อตัราดอกเบ้ีย  31 ธนัวาคม 2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
    
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 4.25  920,000 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับรอบระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม  
2561 มีดงัน้ี 
 

 (พันบาท) 
  
ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 - 
เพ่ิมข้ึน 920,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 920,000 
 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 กองทรัสต์ได้กูย้ืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) จ านวน 920.0  
ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินต้นตามอายุของสัญญา เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเงินกู้มีอตัราดอกเบ้ีย MLR - 2 ถึง 
 MLR - 1 ต่อปี และช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยมีหลกัประกนัการกูย้ืม ดงัน้ี 
 

1) สิทธิการเช่าพ้ืนท่ีในอาคารทรู ทาวเวอร์ 1  
2) สิทธิในการรับเงินค่าเช่าทั้งหมดของโครงการ  
3) ประกนัภยัประเภทคุม้ครองความเส่ียงภยัทุกชนิด และประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) 

ในโครงการโดยระบุใหธ้นาคารเป็นผูรั้บประโยชนร่์วมกบัผูกู้ ้



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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ภายใต้สัญญาเงินกู ้กองทรัสต์ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรจากการด าเนินงาน ก่อนดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือม 
ราคา ค่าตัดจ าหน่าย ปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด (Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 4 เท่า 
เป็นตน้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตมี์วงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 250.0 ลา้นบาท 
 

11 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 
เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสตแ์ละผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ ได้จดัตั้งทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ โดยกองทรัสต์มีทุน 
จดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 3,688.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยทรัสต์จ านวน 368.8 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วย
ละ 10 บาท ทั้ งน้ีกองทรัสต์ได้เรียกช าระเงินทุนดังกล่าวทั้ งจ านวน และไดแ้จง้การเรียกช าระเงินทุนดงักล่าวกับ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้  
 
  มูลค่า  31 ธนัวาคม 2561 
 ต่อหน่วย  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหน่วย/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับ      

   จากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 9.8157  368,800  3,620,030 
      

หน่วยทรัสตต์น้งวด -  -  - 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกและช าระแลว้ 10.0000  368,800  3,688,000 
ลดมูลค่าของหน่วยทรัสต ์ (0.1843)  -  (67,970) 
หน่วยทรัสต์ส้ินงวด 9.8157  368,800  3,620,030 

 
ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากัด  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต์ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัราหน่วยละ 
0.1843 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 67.9 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายคืนเงินจากการลดทุนช าระแลว้ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์แลว้ 
ในเดือนธนัวาคม 2561 การลดทุนช าระแลว้ดงักล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งกองทรัสต ์



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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รายการเคล่ือนไหวของก าไรระหวา่งงวด มีดงัน้ี 
 

  ส าหรับรอบระยะเวลา 
  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561  
 หมายเหตุ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์  - 
บวก การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 

ระหวา่งงวด 
  

194,673 
หัก  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ในระหวา่งงวด 
 

12 
 

(111,894) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  82,779 

 
12 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 
ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม  บวัหลวง จ ากดั  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 
คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรก าไรระหว่างกาลส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เป็นประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.3034 บาท เป็นจ านวนเงิน 111.9 ลา้นบาท โดย 
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561  

 
13 ค่าใช้จ่าย 
 
(ก) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

 
ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดรั้บค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) แต่ไม่น้อยกว่า  
8 ลา้นบาท ต่อปี  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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(ข) ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทรัสต์จะไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) แต่ไม่น้อยกว่า 4 ลา้นบาท 
ต่อปี  
 

(ค) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค านวณเป็นรายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของเงินทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์ 
หรืออตัราอ่ืนใดท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตก์ าหนด 
 

(ง) ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 

 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยจ์ะไดรั้บค่าตอบแทนภายใตส้ญัญาการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 

(1) ค่าธรรมเนียมอตัราพ้ืนฐาน  
 

ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการ 
 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรขั้นตน้จากอสังหาริมทรัพยห์ลงัปรับปรุง 
 

(3) ค่าธรรมเนียมการบริการการท าสญัญา   
 

ไม่เกิน 3 เดือนของรายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ี และ/ หรือค่าบริการพ้ืนท่ี ส าหรับการเขา้ท าสัญญาใหม่หรือการต่ออายุ
สัญญาเดิมเพ่ือการเช่าหรือการให้บริการพ้ืนท่ี รวมถึงการน าทรัพยสิ์นของกองทรัสต์จดัหาประโยชน์ส าหรับ
ก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี และแปรผนัตามระยะเวลาของสัญญา 

 

14  ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 

กองทรัสต์ได้ซ้ือเงินลงทุนในระหว่างงวด โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินส าหรับรอบระยะเวลา 
ตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินรวม 4,569.9 ลา้นบาท 
โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 122.48 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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15 ส่วนงานด าเนินงาน 
  

กองทรัสต์ประกอบธุรกิจหลักประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า จัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย ์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ีกองทรัสต์มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวเน่ืองจาก
กองทรัสตด์ าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 

 

16 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กองทรัสต์มีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และจากการไม่ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กองทรัสตไ์ม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกองทรัสต์ กองทรัสต์มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล 
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกองทรัสต์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้
มัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและ
ความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดมี้การ
ก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงก ากบัดูแลระดบัการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

กองทรัสต์มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินกูย้ืม
ระยะยาว ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด  
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กองทรัสต์ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้
เม่ือครบก าหนด 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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กองทรัสตไ์ม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี เน่ืองจากกองทรัสตมี์ลูกคา้จ านวนมากและอยู่
ในกลุ่มธุรกิจท่ีต่างกนั นอกจากน้ี กองทรัสต์มีการก าหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมดัจ าค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกคา้ของ
กองทรัสต ์เพ่ือเป็นประกนัในกรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถเก็บค่าเช่าได ้ 
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กองทรัสต์มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน 
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกองทรัสต ์และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ ง 
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะ 
ของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวข้องกัน ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
กองทรัสต์มีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือช าระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือ 
ทางการเงินซ่ึงราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ี
ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  

 
17  ภาระผูกพนั 
 

กองทรัสต์มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 13 
 

18  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม  บวัหลวง จ ากดั  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรก าไรระหว่างกาลส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.1800 บาท เป็นจ านวนเงิน 66.4 ลา้นบาท โดย 
มีก าหนดจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนมีนาคม 2562 

 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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19 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มผีล

บังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน 
หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 * มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กองทรัสตไ์ม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้ งจ านวนเงินและช่วงเวลา 
ท่ีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ
รายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 

 
ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดป้ระเมินแลว้วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน 

 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบัญชีของอนุพนัธ์และการบัญชี
ป้องกนัความเส่ียง  
 
ขณะน้ีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน 
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