
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสต์เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8645 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2562 

 



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบดุล

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

(ราคาทุน ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561: 4,569.9 ลา้นบาท) 5 4,491,000            4,491,000            

เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน ณ วนัที

วนัที 31 มีนาคม 2562: 161.8 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2561: 143.6 ลา้นบาท) 161,849               143,605               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 111,822               134,921               

ลูกหนีจากการใหเ้ช่าและบริการ 4, 6 58,633                 55,752 

รายไดค้า้งรับ 8,830                   6,456                   

ดอกเบียคา้งรับ 4 777                      331                      

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 7 2,041                   2,172 

ภาษีมูลค่าเพมิรอขอคืน 15,788                 17,801 

เงินมดัจาํ 22,849                 10,726 

สินทรัพยอื์น 2,200                   1,856 

รวมสินทรัพย์ 4,875,789            4,864,620            

หนีสิน 4

เจา้หนีการคา้ 8,441                   18,990                 

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,527                 31,923                 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 78,066                 77,704                 

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 112,834               111,281               

เงินกูย้มืระยะยาว 8 920,000               920,000               

หนีสินอืน 3,343                   1,913                   

รวมหนีสิน 1,160,211 1,161,811 

สินทรัพย์สุทธิ 3,715,578            3,702,809            

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี  
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบดุล (ต่อ)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน 9 3,620,030            3,620,030            

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 9 3,620,030            3,620,030            

กาํไรสะสม/กาํไรสาํหรับงวด 9 95,548                 82,779                 

สินทรัพย์สุทธิ 3,715,578            3,702,809            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0747               10.0401               

จาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด (พันหน่วย) 368,800               368,800               

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี  
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

พืนทเีฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

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         2,721,859         

   เครืองมือ เครืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 212,281            212,281            

2,934,140 2,806,000 60.31 2,934,140 2,806,000 60.54

31 ธนัวาคม 2561

(พันบาท)(พันบาท)

31 มีนาคม 2562

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

พืนทเีฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

    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         1,417,325         

   เครืองมือ เครืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 218,388            218,388            

1,635,713 1,685,000 36.21 1,635,713 1,685,000 36.36

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4,569,853 4,491,000 96.52 4,569,853 4,491,000 96.90

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(พันบาท) (พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงินลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบยี ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(ร้อยละต่อปี)

เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน

เงินฝากประจาํ

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

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

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

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

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 22 เมษายน 2562 1.25 25,000              25,000              0.54 - -                           -

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 7 พฤษภาคม 2562 1.30 30,055              30,055              0.64 30,055              30,055              0.65

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 21 มิถุนายน 2562 1.30 27,284              27,284              0.59 - -                           -

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 8 พฤศจิกายน 2562 1.35 79,510              79,510              1.71 79,510              79,510              1.72

รวมเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน 161,849 161,849 3.48 143,605 143,605 3.10

รวมเงินลงทุน 4,731,702 4,652,849 100.00 4,713,458 4,634,605 100.00

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(พันบาท) (พันบาท)

*
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา

สินสุดวนัที ตงัแต่วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2561

รายได้จากการลงทุน 4

รายไดค้่าเช่า 52,712                     30,091                     

รายไดค้่าบริการ 13 89,039                     50,073                     

ดอกเบียรับ 790                          326                          

รายไดอื้น 2,238                       1,272                       

รวมรายได้ 144,779 81,762 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 11 3,229                       1,949                       

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 4, 11 2,101                       1,267                       

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11 362                          222                          

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 4, 11 10,179                     4,734                       

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 332                          223                          

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 7 131                          55                            

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 4 37,659                     21,776                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 681                          1,186                       

ตน้ทุนทางการเงิน 4 10,952                     5,570                       

รวมค่าใช้จ่าย 65,626 36,982 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 79,153 44,780 

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 79,153 44,780 

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา

สินสุดวนัที ตงัแต่วนัที 6 กมุภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2561

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 79,153 44,780 

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 79,153 44,780 

หน่วยทรัสตท์ีขายในระหวา่งงวด 9 - 3,688,000 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10 (66,384) -

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 12,769 3,732,780 

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,702,809 -

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,715,578                           3,732,780                           

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา

สินสุดวนัที ตงัแต่วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 79,153 44,780 

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการ

   ดาํเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 

   กิจกรรมดาํเนินงาน

การซือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 5 - (4,569,853)                         

การซือเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน (18,244)                           -

การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 7 131                                 55                                      

การเพมิขึนในลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ (2,881)                             (49,776)                              

การเพมิขึนในรายไดค้า้งรับ (2,374)                             (8,543)                                

การลดลง (เพมิขึน) ในภาษีมูลค่าเพมิรอขอคืน 2,013                              (28,877)                              

การเพมิขึนในเงินมดัจาํ (12,123)                           -

การเพมิขึนในสินทรัพยอื์น (344)                               (1,719)                                

การเพมิขึน (ลดลง) ในเจา้หนีการคา้ (10,549)                           20,050                                

การเพมิขึนในเจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,545                            11,149                                

การเพมิขึนในรายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 362                                 74,682                                

การเพมิขึนในเงินมดัจาํรับค่าเช่าและบริการ 1,553                              108,531                              

การเพมิขึนในหนีสินอืน 1,430                              1,718                                 

ดอกเบียรับ (790)                               (326)                                   

รับดอกเบีย 344                                 -

ตน้ทุนทางการเงิน 10,952                            5,570                                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 63,178 (4,392,559)

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา

สินสุดวนัที ตงัแต่วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากผูถื้อหน่วยจากการออกทุนของกองทรัสตที์ไดรั้บ 9 - 3,688,000                           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 8 - 920,000                              

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 7 - (2,626)                                

จ่ายดอกเบีย (19,893)                           -

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10 (66,384)                           -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (86,277) 4,605,374 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (23,099) 212,815 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 134,921 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 111,822 212,815 

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

ข้อมูลทางการเงนิทสํีาคญั (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา

สินสุดวนัที ตงัแต่วนัที 6 กมุภาพนัธ์ 2561

31 มีนาคม 2562 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2561

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 10.0401                               -

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.2146 0.1214 

รวมรายไดจ้ากกิจกรรมการลงทุน 10.2547 0.1214 

บวก การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ - 10.0000 

หัก การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.1800) -

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 10.0747                               10.1214                                

อตัราส่วนการเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลยีระหว่างงวด (ร้อยละ) 2.12                                     1.20                                      

อตัราส่วนทางการเงินทสํีาคญัและข้อมูลประกอบเพมิเติมทสํีาคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 (พันบาท) 3,715,578                            3,732,780                             

อตัราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.76                                     0.99                                      

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 3.88                                     2.20                                      

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขาย

เงินลงทุนระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)*                                          - 122.80                                  

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (พันบาท) 3,733,053                            3,721,515                             

* มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ไดร้วมเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน

และคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ลกัษณะของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทน 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
6  ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 
7  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
8  เงินกูย้ืมระยะยาว 
9  ส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
10  การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
11  ค่าใชจ่้าย 
12  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
13  รายไดแ้ละส่วนงานด าเนินงาน 
14  เคร่ืองมือทางการเงิน 
15  ภาระผกูพนั 
16  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
17  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
18  การจดัประเภทรายการใหม่ 

      
 
 
 
 
 
 

 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2562 
 

1 ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ตาม
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบญัญติัฯ”) ท่ีก่อตั้งข้ึนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ระหวา่งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต ์และ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์กองทรัสตไ์ดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นกองทรัสต์ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์และไม่มีก าหนดอายุโครงการ  
มีวตัถุประสงค์เพ่ือระดมทุนจากนกัลงทุนและน 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) ซ่ึงตั้งอยูบ่น
ท่ีดินขา้งตน้ 

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

 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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) ซ่ึงตั้งอยูบ่น
ท่ีดินขา้งตน้ 

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

 

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต์”) ท าหน้าท่ีดูแลจดัการทรัพยสิ์นของ
กองทรัสต์ โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทรัสต ์และบริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ โดยถือ
หน่วยทรัสตท์ั้งส้ินร้อยละ 15.18 (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 15.18) 

 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง         
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบ        
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี งบการเงินระหว่างกาล      
ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 
2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนด
ส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้น
กับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้ นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านงบการเงินของ
กองทรัสตส์ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฎิบติัในงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ี
กองทรัสต์ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั  
 
โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ กองทรัสตไ์ดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ี
ท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กองทรัสต์รับรู้รายได้เม่ือลูกค้ามีอ านาจควบคุมในบริการ ด้วยจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบ   
แทนท่ีกองทรัสตค์าดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม 
เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กองทรัสต ์      
รับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสตจ์ะไม่รับรู้
รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคัญในการได้รับประโยชน์         
เชิงเศรษฐกิจจากการใหบ้ริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินระหวา่งกาล 

 
กองทรัสตไ์ม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัใน
การจดัท างบการเงินระหวา่งกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ท่ีเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของกองทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17 

 
(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือให้แสดงเป็น 
หลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
   
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้จดัการกองทรัสต์ตอ้งใช้
วิจารณญาณ การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการ
รายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดใ้ชว้ิจารณญาณในการน านโยบายการบญัชีมาถือปฏิบติั 
และแหล่งข้อมูลส าคญัเพ่ือการประมาณการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไม่แน่นอน ซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัท า 
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้
เร่ืองการรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่า จะรับรู้
รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของ TFRS 15 ท่ีกองทรัสต์ถือปฏิบติัเป็น
คร้ังแรก 
 

3 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 
 กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายประโยชนต์อบแทน ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ดงัน้ี 
 

(1) ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้นแลว้แต่กรณี หรืออตัราอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 
อย่างไรก็ดี ผูจ้ ัดการกองทรัสต์อาจพิจารณากันเงินส ารองเพ่ือการปรับปรุง และ/ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น 
คร้ังใหญ่ (Major Renovation) ตามแผนท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยเ์สนอ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้
จากการด าเนินงานในรอบปีบญัชี โดยผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะพิจารณาถึงความจ าเป็น ความพอเพียงของเงินทุน
ส าหรับการปรับปรุง และ/ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นคร้ังใหญ่ รวมถึงแหล่งเงินทุนอ่ืน เช่น การกูย้ืมเงินระยะสั้น 
เป็นตน้ 
 
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ ให้หมายถึง ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ย การหักก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน จากการ
ประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ และการหักดว้ยรายการเงินส ารองเพ่ือ 
การช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผกูพนัจากการกูย้ืมเงินของกองทรัสต ์
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(2) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์

 

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะข้ึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทรัสต์ ซ่ึงหากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบ 
ไตรมาสหรือรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าต ่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน ์
ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 
 

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั
กองทรัสต์หากกองทรัสตมี์อ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกองทรัสต์อยู่ภายใต ้    
การควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ี    
อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั ไทย เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
ซ่ึงถือหน่วยทรัสตร้์อยละ 
15.18 ของหน่วยทรัสตท่ี์ออก
และช าระแลว้ 

 

ท าสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีดิน อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง (หมายเหต ุ5) 

รับค่าธรรมเนียมบริหาร 
อสงัหาริมทรัพยจ์าก 
กองทรัสต ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ 
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

ไทย เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
 

รับค่าธรรมเนียมการจดัการ 
   จากกองทรัสต ์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ รับค่าธรรมเนียมผูดู้แล 
ผลประโยชนจ์ากกองทรัสต ์ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัใหญ่ของผูจ้ดัการ  
กองทรัสต ์

รับฝากเงิน  
ใหกู้ย้ืมเงินแก่กองทรัสต ์
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์
จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด
ของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั เบคเฮาส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั บีเอฟเคที    
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 
จ ากดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ขนส่งชลบุรี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีลานจอดรถและ 
   ค่าบริการ 

บริษทั ซินิเพลก็ซ์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั 
(มหาชน)  

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ซีพี เมดิคลั เซ็นเตอร์ 
จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีลานจอดรถ 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั มหาชน 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีลานจอดรถ 

บริษทั พนัธวณิช จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีลานจอดรถ 

บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั เทเลคอม แอสเซท 
แมเนจเมนท ์จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีลานจอดรถ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู ดิจิตอล แอนด ์มีเดีย 
แพลตฟอร์ม จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู ดิจิตอล พาร์ค จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
บริษทั ทรู ดิจิตอล พลสั จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  

อสงัหาริมทรัพย ์
ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์
เซลล ์จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ 
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู ลิสซ่ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รีเทล 
จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู มนัน่ี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าบริการ 

บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู มลัติมีเดีย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ทรูโฟร์ย ูสเตชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ 

บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส 
จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีลานจอดรถ 
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ ราคาตลาดโดยข้ึนอยู่กบัท าเล จ านวนพ้ืนท่ี รูปแบบของการเช่า  

ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทของการเช่า   
ดอกเบ้ียรับ/ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียตามท่ีสถาบนัการเงินประกาศ 
รายไดอ่ื้น อตัราเดียวกบัอตัราท่ีกิจการอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัเรียกเกบ็ 
ตน้ทุนการเช่าและบริการ ราคาตลาด 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ราคาตลาด 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

 

รายการท่ีส าคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 31 มีนาคม 2562  ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 (พันบาท) 
รายได้    
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ    

บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั 11,913  4,427 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 46,566  25,885 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั 8,715   4,585 
บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั 5,191  2,621 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 27,909  14,827 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 9,659  4,402 
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 6,510  2,465 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 8,104  3,828 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,969  8,279 
รวม 138,536  71,319 
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
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 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 31 มีนาคม 2562  ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียรับ    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 76  326 

    
รายไดอ่ื้น    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,967  1,104 

    
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนการเช่าและบริการ    

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั -  14,443 

    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม  
  บวัหลวง จ ากดั 

 
3,229 

  
1,949 

    
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั  
  (มหาชน) 

 
2,101 

  
1,267 

    
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์    

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 10,179  4,734 

    
ตน้ทุนทางการเงิน    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 10,952  5,570 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

 (พันบาท) 
ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ    

ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ    
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 14,768  16,316 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 8,323  8,684 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,950  23,650 
 51,041  48,650 
    

รายได้ค้างรับภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,685  5,843 

 6,685  5,843 

รวม 57,726  54,493 
    

เงินฝากสถาบันการเงิน    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 45,398  55,472 
    

ดอกเบี้ยค้างรับ    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 66  8 
    

เจ้าหนี้การค้า    
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 578  578 
บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 6  15 
รวม 584  593 
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

 (พันบาท) 

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 12,263  7,598 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 2,101  1,420 
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 40  40 
รวม 14,404  9,058 
  

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า    
บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั 6,570  6,733 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 27,952  27,946 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั 4,825  4,825 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 14,406  14,324 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 4,233  4,313 
บริษทั ทรูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 4,103  3,162 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,238  15,641 
รวม 77,327  76,944 
    

เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ    
บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั 9,333  6,606 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 41,376  42,815 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั 7,466  7,213 
บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั 3,919  3,919 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 20,357  21,481 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 5,852  5,852 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 6,260  6,260 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,713  16,577 
รวม 112,276  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 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

เงินกู้ยมืระยะยาว    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 920,000  920,000 
  

หนี้สินอื่น    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,133  1,623 

  

 สัญญาส าคัญกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ในระหว่างปี 2561 และ 2562 กองทรัสต์ (“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) ไดมี้การลงนามในสัญญาเช่าช่วงพ้ืนท่ีภายในอาคาร และ        
สัญญาบริการพ้ืนท่ีกับบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุดของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริษัทในเครือของ    
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ (“ผูเ้ช่าช่วง”) เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ เป็นระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี ทั้งน้ีคู่สัญญาสามารถ   
ต่ออายุสัญญาไปไดอี้ก 3 ปี ตามเง่ือนไขของสัญญา ผูเ้ช่าช่วงตอ้งจ่ายค่าเช่ารายเดือนให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายุ
สญัญา 
 

5 เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
  

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 กองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (“ทรัพย์สินท่ีเช่า”) 
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 1) กบับริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั โดยกองทรัสตไ์ดจ่้ายช าระเงิน
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 2,934.1 ลา้นบาท แบ่งเป็นส าหรับทรัพยสิ์นท่ีเช่าจ านวนเงิน 2,721.9 ลา้นบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิ
ในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และงานระบบ จ านวนเงิน 212.2 ลา้นบาท  
 

กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 กองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (“ทรัพย์สินท่ีเช่า”) 
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 1) กบับริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั โดยกองทรัสตไ์ดจ่้ายช าระเงิน
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 1,635.7 ลา้นบาท แบ่งเป็นส าหรับทรัพยสิ์นท่ีเช่าจ านวนเงิน 1,417.3 ลา้นบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิ
ในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และงานระบบจ านวนเงิน 218.4 ลา้นบาท  
 

กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหว่างไตรมาสท่ีสาม ปี 2561 กองทรัสตไ์ดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด 
ในอนาคต ซ่ึงขอ้สมมติหลกัท่ีใช้ในการประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย พ้ืนท่ีเช่าสุทธิ อตัราค่าเช่าและค่าบริการ
เฉล่ีย อตัราการปรับเพ่ิมค่าเช่า อตัราการครอบครองพ้ืนท่ีเฉล่ีย รายไดอ่ื้นๆ จากการบริการ ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
กิจการ และอตัราคิดลด ซ่ึงกองทรัสตไ์ดป้รับเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ขาดทุนสุทธิท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์ าหรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2562 และส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 31 มีนาคม 2562  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 (พันบาท) 
เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน    
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัตน้งวด  4,569,853  - 
บวก เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ -  4,569,853 
เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัส้ินงวด 4,569,853  4,569,853 

    
ขาดทุนสุทธิที่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในสิทธิการเช่า      
อสังหาริมทรัพย์     

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า   
อสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัตน้งวด 

                          
   (78,853) 

  
- 

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินราคา 
   ระหวา่งงวด 

 
- 

  
(78,853) 

ขาดทุนสุทธิที่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ณ วนัส้ินงวด 

 
(78,853) 

  
(78,853) 

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัส้ินงวด 4,491,000  4,491,000 

    



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6    ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 
 

  
หมายเหตุ 

31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

  (พันบาท) 
ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 51,041  48,650 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน  907  1,259 
รวม  51,948  49,909 

     
รายได้ค้างรับภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 6,685  5,843 
รวม  6,685  5,843 

รวมทั้งส้ิน  58,633  55,752 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ มีดงัน้ี 
 

  
หมายเหตุ 

31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี  49,491  47,405  
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  1,239  1,067 
   3 - 6 เดือน  133  73 
   6 - 12 เดือน  137  105 
   มากกวา่ 12 เดือน  41  - 
 4 51,041  48,650 
     

     

     

     

     



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ 

31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ      
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี  318  929  
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  485  9 
   3 - 6 เดือน  -  321 
   6 - 12 เดือน  104  - 
  907  1,259 
     

รวม  51,948  49,909 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน  6,685  5,843 
รวมทั้งส้ิน  58,633  55,752 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการของกองทรัสตมี์ระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 60 วนั 
 

7 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตดัเป็น
ค่าใชจ่้ายโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 31 มีนาคม 2562  ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัตน้งวด 2,172  - 
เพ่ิมข้ึน -  2,625 
ตดัจ าหน่าย (131)  (55) 
ณ วนัส้ินงวด 2,041  2,571 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561   2,172 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

 อตัราดอกเบ้ีย     

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 4.25 และ 5.25  4.25  920,000  920,000 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับรอบระยะเวลา 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
  31 มีนาคม 2562  ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
  (พันบาท) 
ณ วนัตน้งวด  920,000  - 
เพ่ิมข้ึน  -  920,000 

ณ วนัส้ินงวด  920,000  920,000 
 

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

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

ในโครงการโดยระบุใหธ้นาคารเป็นผูรั้บประโยชนร่์วมกบัผูกู้ ้
 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กองทรัสต์ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา  เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรจากการด าเนินงาน ก่อนดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือม
ราคา ค่าตดัจ าหน่าย ปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด (Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 4 เท่า
เป็นตน้ 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ  วันท่ี  31 มีนาคม  2562 กองทรัสต์มีวงเงินสินเช่ือซ่ึงย ังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม  250.0 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2561: 250.0 ล้านบาท) 
 

9 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 
  มูลค่า 31 มีนาคม 2562  มูลค่า 31 ธนัวาคม 2561 
 ต่อหน่วย จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  ต่อหน่วย จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหน่วย/พันบาท)  (บาท) (พันหน่วย/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับ          

   จากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 9.8157 368,800  3,620,030  9.8157 368,800  3,620,030 

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

 
เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสตแ์ละผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ ได้จดัตั้งทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ โดยกองทรัสต์มีทุน      
จดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 3,688.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วยทรัสต์จ านวน 368.8 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไว้
หน่วยละ 10 บาท ทั้งน้ีกองทรัสตไ์ดเ้รียกช าระเงินทุนดงักล่าวทั้งจ านวน และไดแ้จง้การเรียกช าระเงินทุนดงักล่าว
กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 
 
ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัราหน่วยละ 
0.1843 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 67.9 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายคืนเงินจากการลดทุนช าระแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ลว้
ในเดือนธนัวาคม 2561 การลดทุนช าระแลว้ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 31 

รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสม/ก าไรระหวา่งงวด มีดงัน้ี 
 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2562  2561 
  (พันบาท) 
ก าไรสะสม ณ วนัตน้งวด  82,779  - 
บวก การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 

 ระหวา่งงวด 
  

79,153 
  

194,673 
หัก   การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

  ในระหวา่งงวด 
 

10 
 

(66,384) 
  

(111,894) 
ก าไรสะสม ณ วนัส้ินงวด  95,548  82,779 

 

10 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม  
2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรก าไรระหวา่งกาลส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เป็นประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.3034 บาท เป็นจ านวนเงิน 111.9 ลา้นบาท 
โดยไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 
 

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง  จ ากดั  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 
2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรก าไรระหว่างกาลส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.1800 บาท เป็นจ านวนเงิน 66.4 ลา้นบาท 
โดยไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ค่าใช้จ่าย 
 

(ก) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์จะไดรั้บค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) แต่ไม่นอ้ยกว่า  
8 ลา้นบาท ต่อปี  
 

(ข) ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทรัสต์จะไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) แต่ไม่นอ้ยกว่า 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 าไรขั้นตน้จากอสงัหาริมทรัพยห์ลงัปรับปรุง 
 

(3) ค่าธรรมเนียมการบริการการท าสญัญา   
 

ไม่เกิน 3 เดือนของรายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ี และ/ หรือค่าบริการพ้ืนท่ี ส าหรับการเขา้ท าสัญญาใหม่หรือการต่ออายุ
สัญญาเดิมเพ่ือการเช่าหรือการให้บริการพ้ืนท่ี รวมถึงการน าทรัพยสิ์นของกองทรัสตจ์ดัหาประโยชน์ส าหรับ
ก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงนิลงทุน 
 

กองทรัสตไ์ดซ้ื้อเงินลงทุนในระหว่างรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน เป็นจ านวนเงินรวม 4,569.9 ลา้นบาท โดยอตัราส่วน
ของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 122.80 
 

กองทรัสตไ์ม่มีรายการซ้ือขายเงินลงทุนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  
 

13 รายได้และส่วนงานด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานหลกัของกองทรัสตม์าจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า จดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรัพย ์และใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์โดยท่ีกองทรัสตมี์ส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวเน่ืองจากกองทรัสตด์ าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
 

การจ าแนกรายได ้จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้ในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2562 และส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลกูค้า มีดงัน้ี 
 

 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 31 มีนาคม 2562  ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 (พันบาท) 
ประเภทของรายได้    
รายไดค่้าบริการ 89,039  50,073 
รายไดจ้ากภายนอก 89,039  50,073 

รายได้รวม 144,779  81,762 
    
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้    
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 89,039  50,073 
รวม 89,039  50,073 

 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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14 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

  

 งบการเงิน 

 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
31 มนีาคม 2562          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วย 
    มลูค่ายติุธรรม 

         

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 4,491  -  -  4,491  4,491 
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน 162  -  162  -  162 
          

31 ธันวาคม 2561          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วย 
   มลูค่ายติุธรรม 

         

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 4,491  -  -  4,491  4,491 
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน 144  -  144  -  144 

 

การวัดมลูค่ายติุธรรม  
  
กองทรัสต์ก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน    
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง   
สม ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้ งราคา            
กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการ
จดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กองทรัสต์ไดใ้ช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี           

 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั ซ่ึงกองทรัสตส์ามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 
  กองทรัสตจ์ะรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  

 
เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนัยส าคญัท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 

 
15 ภาระผูกพนั 
 

กองทรัสตมี์ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 11 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
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16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสั งหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรก าไรระหวา่งกาลส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เป็นประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.1912 บาท เป็นจ านวนเงิน 70.5 ลา้นบาท โดย    
มีก าหนดจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนมิถุนายน 2562 

 

17 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ ซ่ึงคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินรวมระหวา่งกาล เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16* การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน 

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 * มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กองทรัสตไ์ม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบัญชีของอนุพนัธ์และการบัญชี
ป้องกนัความเส่ียง  
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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ขณะน้ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินระหวา่งกาล 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า (Single lessee accounting 
model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่า
ระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ี   
มีผลบังคบัใช้ในปัจจุบัน เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงาน   
 
ขณะน้ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินระหวา่งกาล 
 

18 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

งบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
ไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัรายการในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
ดงัน้ี 
 

 ก่อนการ 
จดัประเภทใหม่ 

 การจดั 
ประเภทใหม่ 

 หลงัการ 
จดัประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
รายไดค่้าเช่าและบริการ (78,777)  78,777  - 
รายไดค่้าเช่า -  (30,091)  (30,091) 
รายไดค่้าบริการ -  (50,073)  (50,073) 
รายไดอ่ื้น (2,659)  1,387  (1,272) 
   -   
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