
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบกาํไรขาดทุนสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูล
ทางการเงินท่ีสําคญัสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล         
แบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ ซ่ึง
ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8645 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
8 สิงหาคม 2562 

 
 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบดุล

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม
   (ราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561: 4,569.9 ลา้นบาท) 4 4,491,000            4,491,000            
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน ณ วนัท่ี

30 มิถุนายน 2562: 191.0 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2561: 143.6 ลา้นบาท) 190,970               143,605               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 92,086                 134,921               
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 3, 5 60,418                 55,752                 
รายไดค้า้งรับ 8,837                  6,456                   
ดอกเบ้ียคา้งรับ 3 914                     331                      
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 6 1,909                  2,172                   
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 10,959                 17,801                 
เงินมดัจาํ 21,631                 10,726                 
สินทรัพยอ่ื์น 1,902                  1,856                   

รวมสินทรัพย์ 4,880,626            4,864,620            

หน้ีสิน
เจา้หน้ีการคา้ 3 6,770                  18,990                 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3 41,109                 31,923                 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 3 77,765                 77,704                 
เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 3 112,834               111,281               
เงินกูย้มืระยะยาว 3, 7 920,000               920,000               
หน้ีสินอ่ืน 2,041                  1,913                   

รวมหนีสิ้น 1,160,519 1,161,811 

สินทรัพย์สุทธิ 3,720,107            3,702,809            

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
3



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบดุล (ต่อ)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน 3,620,030            3,620,030            
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 3,620,030             3,620,030             
กาํไรสะสม/กาํไรสาํหรับงวด 100,077               82,779                 
สินทรัพย์สุทธิ 3,720,107            3,702,809            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0870               10.0401               

จาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (พันหน่วย) 368,800               368,800               

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

พื้นทีเ่ฉพาะ
ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(ไม่ไดต้รวจสอบ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุข้อ 4)
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที่ดิน อาคาร 
    และสิ่งปลูกสร้าง จาํนวน 2 โครงการ
    1. โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
     ที่ตั้ง   เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

       เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
ประกอบดว้ย พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย 
พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ 63,615 ตร.ม. 2,721,859       2,721,859        

   เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 212,281          212,281           
2,934,140 2,806,000 59.93 2,934,140 2,806,000 60.54

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 256130 มิถุนายน 2562

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

พื้นทีเ่ฉพาะ
ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(ไม่ไดต้รวจสอบ)

    2. โครงการทรู ทาวเวอร์ 2
    ที่ตั้ง   เลขที่ 1252, 1252/1 - 1252/3  ถนนพฒันาการ

      แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
      กรุงเทพมหานคร 10250
สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
ประกอบดว้ย พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย
พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ 41,417 ตร.ม. 1,417,325       1,417,325        

   เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 218,388          218,388           
1,635,713 1,685,000 35.99 1,635,713 1,685,000 36.36

    รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4,569,853 4,491,000 95.92 4,569,853 4,491,000 96.90

(พันบาท) (พันบาท)

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงินลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
ผู้ออกตราสาร วนัครบกําหนด อตัราดอกเบีย้ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(ร้อยละต่อปี)

เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน
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) 7 พฤษภาคม 2562 1.30 -                   -                     -                     30,055 30,055 0.65

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 22 กรกฎาคม 2562 1.30 30,060 30,060 0.64 - - -

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 22 สิงหาคม 2562 1.30 24,500 24,500 0.52 - - -

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 26 สิงหาคม 2562 1.32 34,000 34,000 0.73 -                   -                     -                     

31 ธนัวาคม 2561

(พันบาท)

30 มิถุนายน 2562

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงินลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
ผู้ออกตราสาร วนัครบกําหนด อตัราดอกเบีย้ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(ร้อยละต่อปี)

เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 8 พฤศจิกายน 2562 1.35 79,510 79,510 1.70 79,510 79,510 1.72

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 21 พฤศจิกายน 2562 1.35 22,900 22,900 0.49 -                   -                     -                     

รวมเงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน 190,970 190,970 4.08 143,605 143,605 3.10
รวมเงินลงทุน 4,760,823 4,681,970 100.00 4,713,458 4,634,605 100.00

(พันบาท) (พันบาท)

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน 3
รายไดค้่าเช่า 52,830                                 51,732                                 
รายไดค้่าบริการ 10 89,307                                 89,252                                 
ดอกเบ้ียรับ 809                                      495                                      
รายไดอ่ื้น 2,220                                   2,182                                   
รวมรายได้ 145,166 143,661 

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 3,262                                   3,305                                   
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3 2,123                                   2,145                                   
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 367                                      374                                      
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 3 9,986                                   9,066                                   
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 435                                      417                                      
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 6 132                                      131                                      
ตน้ทุนการเช่าและบริการ 3 40,890                                 38,632                                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 885                                      329                                      
ตน้ทุนทางการเงิน 3 12,042                                 9,749                                   
รวมค่าใช้จ่าย 70,122 64,148 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 75,044 79,513 

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 75,044 79,513 

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา
ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

รายได้จากการลงทุน 3
รายไดค้่าเช่า 105,542                               81,823                                 
รายไดค้่าบริการ 10 178,346                               139,325                               
ดอกเบ้ียรับ 1,599                                   821                                      
รายไดอ่ื้น 4,458                                   3,454                                   
รวมรายได้ 289,945 225,423 

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 6,491                                   5,254                                   
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3 4,224                                   3,412                                   
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 729                                      596                                      
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 3 20,165                                 13,800                                 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 767                                      640                                      
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 6 263                                      186                                      
ตน้ทุนการเช่าและบริการ 3 78,549                                 60,408                                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,566                                   1,515                                   
ตน้ทุนทางการเงิน 3 22,994                                 15,319                                 
รวมค่าใช้จ่าย 135,748 101,130 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 154,197 124,293 

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 154,197 124,293 

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา
ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
   ในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 154,197 124,293 
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 154,197 124,293 
หน่วยทรัสตท่ี์ขายในระหวา่งงวด -                                          3,688,000 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 8 (136,899) -                                          
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 17,298 3,812,293 
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,702,809 -
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,720,107                           3,812,293                           

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา
ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 154,197 124,293 
ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
   ดาํเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใ ช้ไปใน)
   กิจกรรมดาํเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4 -                                        (4,569,853)                        
การซ้ือเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน (47,365)                            (79,000)                             
การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 6 263                                    186                                    
การเพิ่มข้ึนในลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ (4,666)                              (48,842)                             
การเพิ่มข้ึนในรายไดค้า้งรับ (2,381)                              (10,027)                             
การลดลง (เพิ่มข้ึน) ในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 6,842                                (23,786)                             
การเพิ่มข้ึนในเงินมดัจาํ (10,905)                            (10,523)                             
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (46)                                    (2,820)                               
การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในเจา้หน้ีการคา้ (12,220)                            11,673                               
การเพิ่มข้ึนในเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,085                                29,628                               
การเพิ่มข้ึนในรายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 61                                      75,365                               
การเพิ่มข้ึนในเงินมดัจาํรับค่าเช่าและบริการ 1,553                                109,273                             
การเพิ่มข้ึนในหน้ีสินอ่ืน 128                                    1,588                                 
ดอกเบ้ียรับ (1,599)                              (821)                                  
รับดอกเบ้ีย 1,016                                452                                    
ตน้ทุนทางการเงิน 22,994                              15,319                               
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 113,957 (4,377,895)

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา
ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากผูถื้อหน่วยจากการออกทุนของกองทรัสตท่ี์ไดรั้บ -                                        3,688,000                          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 7 -                                        920,000                             
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 6 -                                        (2,626)                               
จ่ายดอกเบ้ีย (19,893) -                                         
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 8 (136,899)                          -                                        
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (156,792) 4,605,374 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (42,835) 227,479 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 134,921                            -
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 92,086 227,479 

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา
ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561

30 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 10.0401                               -
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.4181 0.3370 

รวมรายไดจ้ากกิจกรรมการลงทุน 10.4582 0.3370 
บวก การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ - 10.0000 
หัก การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.3712) -
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 10.0870                               10.3370                               

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ระหว่างงวด (ร้อยละ) 4.14                                   3.30                                    

อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิทีสํ่าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พันบาท) 3,720,107                            3,812,293                            
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
   ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 3.64                                   2.69                                    
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
   ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 7.78                                   5.99                                    
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขาย
   เงินลงทุนระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* - 121.47                                

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พันบาท) 3,725,742                          3,762,273                            

* มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน
และคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ลกัษณะของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
5  ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 
6  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
7  เงินกูย้มืระยะยาว 
8  การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
9  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
10  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้
11  เคร่ืองมือทางการเงิน 
12  ภาระผกูพนั 
13  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
14  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
15  การจดัประเภทรายการใหม่ 

      
 
 
 
 
 
 

 
 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 8 
สิงหาคม 2562 
 

1 ลักษณะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ตาม
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบญัญติัฯ”) ท่ีก่อตั้งข้ึนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ระหว่างบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต”์) ใน
ฐานะผูก่้อตั้งทรัสต ์และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์
โดยมีบริษทัทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์กองทรัสตไ์ดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
2561 โดยเป็นกองทรัสตป์ระเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตแ์ละไม่มีกาํหนดอายโุครงการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมทุน
จากนักลงทุนและนาํเงินท่ีไดไ้ปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ โดยนาํออกให้เช่าและ/ หรือให้เช่าช่วง  
โดยลงทุนใน 2 โครงการ ดงัต่อไปน้ี 
 
1.1 โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ลกัษณะของทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน มีดงัน้ี 

 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินและอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์จาํกดั 

และบริหารจดัการโดยบริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 63,615 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 37,315 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าท่ีดิน (ทั้งหมด) 

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (ทั้งหมด) ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีดิน
ขา้งตน้ 

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

จาํกดั และบริหารจดัการโดยบริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 41,417 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 25,072 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าท่ีดิน (ทั้งหมด) 

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (ทั้งหมด) ซ่ึงตั้งอยูบ่น
ท่ีดินขา้งตน้ 

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

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปี และจดัทาํ
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี งบการเงิน
ระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี
สาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมด
ตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินของกองทรัสตส์ําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 
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(ข) การใช้วจิารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบญัชี 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือ
ปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกองทรัสต ์ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการ
บญัชี วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนั
กบัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้ิจารณญาณเพ่ิมเติมในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกองทรัสตถื์อปฏิบติัเป็นคร้ัง
แรกแทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กองทรัสต์รับรู้รายได้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในบริการ ด้วยจาํนวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบ 
แทนท่ีกองทรัสตค์าดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม 
เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กองทรัสต ์
รับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความสาํเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสตจ์ะไม่รับรู้ 
รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคญัในการได้รับประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจจากการใหบ้ริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั
ต่องบการเงินระหวา่งกาล 
 
นอกจากน้ีกองทรัสตไ์ม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมา
ถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่
ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกองทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 

 
3 บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และกองทรัสต์
มีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญัในระหวา่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือกิจการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะธุรกรรม 
บริษทั พนัธวณิช จาํกดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  

อสงัหาริมทรัพย ์
ค่าเช่าพ้ืนท่ีลานจอดรถ 

บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส 
จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีลานจอดรถ 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 
และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562  2561 
 (พันบาท) 
รายได้    
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ    

บริษทั เรียล มูฟ จาํกดั 11,614  8,488 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 47,003  49,641 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จาํกดั 9,020  8,253 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 28,302  28,237 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จาํกดั 9,675  9,952 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 8,329  7,193 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,663  25,648 
รวม 140,606  137,412 
    

ดอกเบ้ียรับ    
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 32  143 
    

รายไดอ่ื้น    
       กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,929  1,896 
    

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนการเช่าและบริการ    

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั -  8,337 
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สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562  2561 
 (พันบาท) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 3,262  3,305 
    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 2,123  2,145 
    

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์    
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั 9,986  9,066 

    

ตน้ทุนทางการเงิน    
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 12,042  9,749 

 

 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา
 ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561
 30 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561
 (พันบาท) 
รายได้  
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  

บริษทั เรียล มูฟ จาํกดั 23,527  12,914
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 93,569  75,526
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล์ จาํกดั 17,735  12,838
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 56,211  43,064
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จาํกดั 19,334  14,354
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 16,433  11,022
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,423  39,016
รวม 279,232  208,734
    

ดอกเบ้ียรับ   
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 108  469
    



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา
 ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561
 30 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561
 (พันบาท) 
รายไดอ่ื้น   
       กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,896  3,000

   

ค่าใช้จ่าย   
ตน้ทุนการเช่าและบริการ   

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั -  22,780
   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 6,491  5,254
   

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 4,224  3,412
  

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์   
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั 20,165  13,800

   

ตน้ทุนทางการเงิน   
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 22,994  15,319

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ   

ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ  
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 16,437 16,316
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 9,480 8,684
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,848 23,650
 51,765 48,650
   



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

 (พันบาท)
รายได้ค้างรับภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน   
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,679 5,843 

 7,679 5,843 
รวม 59,444 54,493 

   
เงินฝากสถาบนัการเงิน   

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 41,315 55,472 
   

ดอกเบีย้ค้างรับ   
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 1 8 
   

เจ้าหน้ีการค้า   
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั 578 578 
บริษทั พนัธวณิช จาํกดั 18 15 
รวม 596 593 
   

เจ้าหน้ีอ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 4,000 7,598 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 1,423 1,420 
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั 40 40 
รวม 5,463 9,058 
  

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า   
บริษทั เรียล มูฟ จาํกดั 6,570 6,733 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 27,952 27,946 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จาํกดั 4,825 4,825 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 14,405 14,324 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จาํกดั 4,233 4,313 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

 (พันบาท) 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า  

บริษทั ทรูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 3,342 3,162 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 4,306 4,306 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,269 11,335 
รวม 76,902 76,944 
   

เงินมัดจําค่าเช่าและบริการ   
บริษทั เรียล มูฟ จาํกดั 9,333 6,606 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 41,376 42,815 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จาํกดั 7,727 7,213 
บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั 3,919 3,919 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 20,357 21,481 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จาํกดั 5,852 5,852 
บริษทั ทรูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 4,376 2,953 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 6,260 6,260 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,076 13,624 
รวม 112,276 110,723 
   

เงินกู้ยมืระยะยาว   
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 920,000 920,000 

  
4 เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
  

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 กองทรัสต์ได้เข้าทาํสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (“ทรัพย์สินท่ีเช่า”) 
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุข้อ 1) กบับริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั โดยกองทรัสตไ์ดจ่้ายชาํระเงินเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 2,934.1 
ลา้นบาท แบ่งเป็นสําหรับทรัพยสิ์นท่ีเช่าจาํนวนเงิน 2,721.9 ลา้นบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์และงานระบบ จาํนวนเงิน 212.2 ลา้นบาท  
 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 กองทรัสต์ได้เข้าทาํสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (“ทรัพย์สินท่ีเช่า”) 
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุข้อ 1) กบับริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั โดยกองทรัสตไ์ดจ่้ายชาํระเงินเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 1,635.7 
ลา้นบาท แบ่งเป็นสําหรับทรัพยสิ์นท่ีเช่าจาํนวนเงิน 1,417.3 ลา้นบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์และงานระบบจาํนวนเงิน 218.4 ลา้นบาท  
 
กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ีสาม ปี 2561 กองทรัสตไ์ดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด 
ในอนาคต ซ่ึงขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย พื้นท่ีเช่าสุทธิ อตัราค่าเช่าและค่าบริการ
เฉล่ีย อตัราการปรับเพิ่มค่าเช่า อตัราการครอบครองพ้ืนท่ีเฉล่ีย รายไดอ่ื้นๆ จากการบริการ ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
กิจการ และอตัราคิดลด ซ่ึงกองทรัสตไ์ดป้รับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ขาดทุนสุทธิท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สําหรับสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
 สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 30 มิถุนายน 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 
    
    
    
    



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 30 มิถุนายน 2562  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 (พันบาท) 
    

ขาดทุนสุทธิทีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงนิลงทุนในสิทธิการเช่า      
อสังหาริมทรัพย์     

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า      
อสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัตน้งวด 

 
(78,853) 

  
- 

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินราคา 
ระหวา่งงวด 

 
- 

 
   (78,853)

ขาดทุนสุทธิทีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงนิลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์ ณ วนัส้ินงวด 

 
(78,853) 

  
(78,853)

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัส้ินงวด 4,491,000  4,491,000 
 
5 ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ มีดงัน้ี 
 
  

หมายเหตุ 
30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

  (พันบาท)
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน   
ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 49,469  47,405  
เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี    
  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,749  1,067 
  3 - 6 เดือน 472  73 
  6 - 12 เดือน 75  105 
 3 51,765 48,650 
    

    

   



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ 

30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

   

บุคคลหรือกิจการอ่ืน  ๆ     
ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 503  929  
เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี    
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 17  9 
   3 - 6 เดือน  454 321 
  974 1,259 
    
รวม  52,739 49,909 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน  7,679 5,843 
รวมทั้งส้ิน  60,418 55,752 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการของกองทรัสตมี์ระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั                   
 

6 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีและทยอยตดัเป็น
ค่าใชจ่้ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 
 
 สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 30 มิถุนายน 2562  ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัตน้งวด 2,172 - 
เพิ่มข้ึน - 2,626 
ตดัจาํหน่าย (263) (186) 
ณ วนัส้ินงวด 1,909 2,440 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   2,172 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 

  
 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับรอบระยะเวลา
 ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561
 30 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561
 (พันบาท) 
ณ วนัตน้งวด 920,000 -
เพิ่มข้ึน - 920,000
ณ วนัส้ินงวด 920,000 920,000
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี และร้อยละ 5.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2561: อัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี) 
 
เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 กองทรัสตไ์ดกู้ย้ืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) จาํนวน 920.0 
ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามอายุของสัญญา เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเงินกูมี้อตัราดอกเบ้ีย MLR - 2 ถึง 
MLR - 1 ต่อปี และชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยมีหลกัประกนัการกูย้มื ดงัน้ี 
 

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

ในโครงการโดยระบุใหธ้นาคารเป็นผูรั้บประโยชนร่์วมกบัผูกู้ ้
 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กองทรัสตต์อ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อกาํไรจากการดาํเนินงาน ก่อนดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือม
ราคา ค่าตดัจาํหน่าย ปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด (Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 4 เท่า
เป็นตน้ 
 
ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน  2562 กองทรัสต์มีวงเงินสินเช่ือซ่ึงย ังมิได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงินรวม  250.0 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2561: 250.0 ล้านบาท) 
 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 

 
ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด 

 
วนัท่ีอนุมติั 

 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย
ประโยชนต์อบแทน
ต่อหน่วยทรัสต ์

 
 
จาํนวนเงิน 

   (บาท) (พันบาท) 
        1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2561 25 กมุภาพนัธ ์

2562 
25 มีนาคม 
2562 

0.1800 66,384 

        1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 14 พฤษภาคม 
2562 

11 มิถุนายน 
2562 

0.1912 70,515 

    136,899 
 
9 ข้อมูลเก่ียวกับการซื้อขายเงนิลงทุน 
 

กองทรัสตไ์ดซ้ื้อเงินลงทุนในระหว่างรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน เป็นจาํนวนเงินรวม 4,569.9 ลา้นบาท โดยอตัราส่วน
ของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 121.47 
 
กองทรัสตไ์ม่มีรายการซ้ือขายเงินลงทุนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  
 

10 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 

การดาํเนินงานหลกัของกองทรัสตม์าจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ีกองทรัสตมี์ส่วนงาน 
ทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวเน่ืองจากกองทรัสตด์าํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
 
การจาํแนกรายได ้จงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดใ้นงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 และ 2561 และสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก
สัญญาท่ีทาํกับลกูค้า มีดงัน้ี 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562  2561 
 (พันบาท) 
ประเภทของรายได้    
รายไดค่้าบริการ 89,307 89,252 
รายไดจ้ากภายนอก 89,307 89,252 
รายได้รวม 145,166 143,661 
   
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้   
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 89,307 89,252 
รวม 89,307 89,252 

 
 สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561
 30 มิถุนายน 2562  ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 (พันบาท) 
ประเภทของรายได้   
รายไดค่้าบริการ 178,346 139,325 
รายไดจ้ากภายนอก 178,346 139,325 
รายได้รวม 289,945 225,423 
   
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้   
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 178,346 139,325 
รวม 178,346 139,325 

 
11 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม
สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิ 
 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
30 มิถุนายน 2562       

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วย 
    มูลค่ายติุธรรม 

      

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 4,491  -  -  4,491  4,491 
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน 191  -  191  -  191 
    
31 ธันวาคม 2561       

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรม 

      

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

 
การวดัมูลค่ายติุธรรม  
  
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กองทรัสตไ์ดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 
 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้ากจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 
 

 หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาํดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

   
  กองทรัสตจ์ะรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ทีม่ีนัยสําคญั 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนัยสําคญัท่ีใช้ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 4 

 
12 ภาระผูกพนั 
 

กองทรัสตมี์ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์
 

13 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 
2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรกาํไรระหวา่งกาลสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.1810 บาท เป็นจาํนวนเงิน 66.8 ลา้นบาท โดย 
มีกาํหนดจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนกนัยายน 2562 

 
14 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกองทรัสต ์และคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมี
สาระสําคญัต่องบการเงิน เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดให้ถือ
ปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16* การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน 

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19* การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 * มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย ์
ทางการเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึง
หลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผล
บงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ี         
มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ได้นําเสนอวิธีการบญัชีเดียวสําหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า ส่วนการบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบัน เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดําเนินงาน                  
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
ขณะน้ีผูจ้ดัการกองทรัสต์กาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
 

15 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

งบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และสําหรับรอบระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 6 
กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัรายการใน    
งบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ดงัน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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 ก่อนการ 
จดัประเภทใหม่

 การจดั 
ประเภทใหม่ 

 หลงัการ 
จดัประเภทใหม่

 (พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561      
รายไดค่้าเช่าและบริการ (134,911)  134,911  - 
รายไดค่้าเช่า -  (51,732)  (51,732) 
รายไดค่้าบริการ -  (89,252)  (89,252) 
รายไดอ่ื้น (8,255)  6,073  (2,182) 
 -  
      
สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 2561      
   (วนัจัดต้ังกองทรัสต์) ถงึวนัที ่30 มิถุนายน 2561      
รายไดค่้าเช่าและบริการ (213,688)  213,688  - 
รายไดค่้าเช่า -  (81,823)  (81,823) 
รายไดค่้าบริการ -  (139,325)  (139,325) 
รายไดอ่ื้น (10,914)  7,460  (3,454) 
 - 
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