
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูล
ทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล      
แบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ ซ่ึง
ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8645 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจิกายน 2562 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบดุล

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561: 4,569.9 ลา้นบาท) 4 4,455,394             4,491,000             

เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน ณ วนัที

30 กนัยายน 2562: 196.1 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2561: 143.6 ลา้นบาท) 196,094               143,605                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 85,576                 134,921                

ลูกหนีจากการใหเ้ช่าและบริการ 3, 5 69,972                 55,752                  

รายไดค้า้งรับ 8,831                   6,456                    

ดอกเบียคา้งรับ 3 1,322                   331                       

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 6 1,776                   2,172                    

ภาษีมูลค่าเพมิรอขอคืน 7,826                   17,801                  

เงินมดัจาํ 10,523                 10,726                  

สินทรัพยอื์น 3 13,841                 1,856                    

รวมสินทรัพย์ 4,851,155             4,864,620             

หนีสิน

เจา้หนีการคา้ 3 8,139                   18,990                  

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3 35,430                 31,923                  

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 3 77,652                 77,704                  

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 3 114,213               111,281                

เงินกูย้มืระยะยาว 3, 7 920,000               920,000                

หนีสินอืน 2,415                   1,913                    

รวมหนีสิน 1,157,849 1,161,811 

สินทรัพย์สุทธิ 3,693,306             3,702,809             

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบดุล (ต่อ)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน 3,620,030             3,620,030             

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 3,620,030             3,620,030             

กาํไรสะสม/กาํไรสาํหรับงวด 73,276                 82,779                  

สินทรัพย์สุทธิ 3,693,306             3,702,809             

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0143               10.0401                

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

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

พืนทเีฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุข้อ 4)

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 2,770,003 59.55 2,934,140 2,806,000 60.54

(พันบาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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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 1,685,391 36.23 1,635,713 1,685,000 36.36

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4,569,853 4,455,394 95.78 4,569,853 4,491,000 96.90

(พันบาท) (พันบาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

*

**

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงินลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร วนัครบกาํหนด อัตราดอกเบยี 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 กุมภาพนัธ์ 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) 8 พฤศจิกายน 2562 1.35 79,510 79,510 1.71 79,510 79,510 1.72

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

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

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 2 ธนัวาคม 2562 1.32 19,500 19,500 0.42 -                   -                     -                     

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(พันบาท) (พันบาท)

*

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงินลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร วนัครบกาํหนด อัตราดอกเบยี ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(ร้อยละต่อปี)

เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 17 มีนาคม 2563 1.34 30,500 30,500 0.66 -                   -                     -                     

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 22 กรกฎาคม 2563 1.50 30,157 30,157 0.65 -                   -                     -                     

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 7 สิงหาคม 2563 1.45 13,527 13,527 0.29 -                   -                     -                     

รวมเงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน 196,094 196,094 4.22 143,605 143,605 3.10

รวมเงินลงทุน 4,765,947 4,651,488 100.00 4,713,458 4,634,605 100.00

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(พันบาท) (พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน 3

รายไดค้่าเช่า 53,272                                51,731                                

รายไดค้่าบริการ 10 88,936                                86,586                                

ดอกเบียรับ 835                                     798                                     

รายไดอื้น 2,204                                  2,187                                  

รวมรายได้ 145,247 141,302 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 3,273                                  3,306                                  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3 2,134                                  2,151                                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 371                                     378                                     

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 3 10,019                                8,556                                  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 438                                     323                                     

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 6 133                                     134                                     

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 3 40,547                                39,546                                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 601                                     353                                     

ตน้ทุนทางการเงิน 3 12,174                                9,855                                  

รวมค่าใช้จ่าย 69,690 64,602 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 75,557 76,700 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4 (35,606)                               (78,853)                               

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (35,606) (78,853)

การเพมิขนึ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 39,951 (2,153)

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับรอบระยะเวลา

สินสุดวนัที ตงัแต่วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2561

รายได้จากการลงทุน 3

รายไดค้่าเช่า 158,814                              133,554                              

รายไดค้่าบริการ 10 267,282                              225,911                              

ดอกเบียรับ 2,434                                  1,619                                  

รายไดอื้น 6,662                                  5,641                                  

รวมรายได้ 435,192 366,725 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 9,764                                  8,560                                  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3 6,358                                  5,563                                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,100                                  974                                     

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 3 30,184                                22,356                                

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,205                                  963                                     

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 6 396                                     320                                     

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 3 119,096                              99,954                                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,167                                  1,868                                  

ตน้ทุนทางการเงิน 3 35,168                                25,174                                

รวมค่าใช้จ่าย 205,438 165,732 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 229,754 200,993 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4 (35,606)                               (78,853)                               

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (35,606) (78,853)

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 194,148 122,140 

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับรอบระยะเวลา

สินสุดวนัที ตงัแต่วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2561

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

   ในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 229,754 200,993 

รายการขาดทุนสุทธิทยีงัไม่เกิดขึนจาก

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 4 (35,606) (78,853)

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 194,148 122,140 

หน่วยทรัสตที์ขายในระหว่างงวด -                                           3,688,000 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 8 (203,651) (111,894)

การเพมิขึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (9,503) 3,698,246 

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,702,809                            -

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,693,306                            3,698,246                            

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับรอบระยะเวลา

สินสุดวนัที ตงัแต่วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 194,148 122,140 

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการ

   ดาํเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 

   กิจกรรมดาํเนินงาน

การซือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4 -                                         (4,569,853)                           

การซือเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน (52,489)                              (137,038)                              

การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 6 396                                    320                                      

การเพมิขึนในลูกหนีจากการใหเ้ช่าและบริการ (14,220)                              (47,920)                                

การเพมิขึนในรายไดค้า้งรับ (2,375)                                (9,745)                                  

การลดลง (เพมิขึน) ในภาษีมูลค่าเพมิรอขอคืน 9,975                                 (21,059)                                

การเพมิขึนในเงินมดัจาํ (11,702)                              (10,523)                                

การเพมิขึนในสินทรัพยอื์น (80)                                     (2,461)                                  

การเพมิขึน (ลดลง) ในเจา้หนีการคา้ (10,851)                              12,460                                 

การเพมิขึนในเจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,581                               33,554                                 

การเพมิขึน (ลดลง) ในรายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ (52)                                     75,642                                 

การเพมิขึนในเงินมดัจาํรับค่าเช่าและบริการ 2,932                                 109,442                               

การเพมิขึนในหนีสินอืน 502                                    1,530                                   

ดอกเบียรับ (2,434)                                (1,619)                                  

รับดอกเบีย 1,443                                 1,001                                   

ตน้ทุนทางการเงิน 35,168                               25,174                                 

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4 35,606                               78,853                                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 198,548 (4,340,102)

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับรอบระยะเวลา

สินสุดวนัที ตงัแต่วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2561

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากผูถื้อหน่วยจากการออกทุนของกองทรัสตที์ไดรั้บ -                                         3,688,000                            

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 7 -                                         920,000                               

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 6 -                                         (2,626)                                  

จ่ายดอกเบีย (44,242)                              (21,853)                                

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 8 (203,651)                            (111,884)                              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (247,893) 4,471,637 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (49,345) 131,535 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 134,921 -                                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 85,576 131,535 

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

ข้อมูลทางการเงนิทีสําคญั (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับรอบระยะเวลา

สินสุดวนัที ตงัแต่วนัที 6 กมุภาพนัธ์ 2561

30 กนัยายน 2562 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2561

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 10.0401                              -

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.6229 0.5449 

รายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

   อสังหาริมทรัพย์ (0.0965)                               (0.2138)                               

รวมรายไดจ้ากกิจกรรมการลงทุน 10.5665 0.3311 

บวก การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ - 10.0000 

หัก การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.5522) (0.3034)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 10.0143                              10.0277                              

อตัราส่วนการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลยีระหว่างงวด (ร้อยละ) 5.23                                    3.26                                    

อตัราส่วนทางการเงินทีสําคัญและข้อมูลประกอบเพมิเติมทีสําคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พันบาท) 3,693,306                           3,698,246                           

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

  ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 5.53                                    4.43                                    

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

  ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 11.71                                  9.80                                    

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขาย

  เงินลงทุนระหวา่งงวดตอ่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

  ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* - 122.12                                

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (พันบาท) 3,715,740                           3,742,120                           

* มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน

และคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ลกัษณะของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
5  ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 
6  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
7  เงินกูย้มืระยะยาว 
8  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
9  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
10  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11  เคร่ืองมือทางการเงิน 
12  ภาระผกูพนั 
13  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
14  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
15  การจดัประเภทรายการใหม่ 

      
 
 
 
 
 
 

 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ านาจของผูจ้ดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 8
พฤศจิกายน 2562 
 

1 ลักษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ตาม
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบญัญติัฯ”) ท่ีก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ระหว่างบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต์”) ใน
ฐานะผูก่้อตั้งทรัสต์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์
โดยมีบริษทัทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์ไดจ้ดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
2561 โดยเป็นกองทรัสตป์ระเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตแ์ละไม่มีก าหนดอายโุครงการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมทุน
จากนักลงทุนและน าเงินท่ีได้ไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ โดยน าออกให้เช่าและ/ หรือให้เช่าช่วง  
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 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 63,615 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 37,315 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าท่ีดิน (ทั้งหมด) 

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (ทั้งหมด) ซ่ึงตั้งอยู่บน
ท่ีดินขา้งตน้ 

3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 
ระยะเวลาการลงทุน 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2591) 
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1.2 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ลกัษณะของทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน มีดงัน้ี 
 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 1252, 1252/1 - 1252/3 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินและอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์

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

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (ทั้งหมด) ซ่ึงตั้งอยู่บน
ท่ีดินขา้งตน้ 

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

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี  และจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี งบการเงิน
ระหว่างกาลไดจ้ัดท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี
ส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมด
ตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินของกองทรัสต์ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูจ้ดัการกองทรัสต์ได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือ
ปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกองทรัสต์ ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการ
บญัชี วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนั
กบัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกองทรัสตถื์อปฏิบติัเป็นคร้ัง
แรกแทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กองทรัสต์รับรู้รายได้เม่ือลูกค้ามีอ านาจควบคุมในบริการ  ด้วยจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบ 
แทนท่ีกองทรัสตค์าดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม 
เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กองทรัสต ์
รับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสตจ์ะไม่รับรู้ 
รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคัญในการได้รับประโยชน์  
เชิงเศรษฐกิจจากการให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินระหวา่งกาล 
 
นอกจากน้ีกองทรัสตไ์ม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมา
ถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 

 
3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั และกองทรัสต์
มีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญัในระหวา่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะธุรกรรม 
บริษทั พนัธวณิช จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  

อสังหาริมทรัพย ์
ค่าเช่าพื้นท่ีลานจอดรถ 

บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส 
จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสังหาริมทรัพย ์

ค่าเช่าพื้นท่ีลานจอดรถ 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 
และส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561 

 (พันบาท) 

รายได้    
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการ    

บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั 10,843  8,429 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 48,766  48,971 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั 8,148  8,267 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 28,237  28,411 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 9,593  9,855 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 8,576  7,163 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,470  25,870 
รวม 140,633  136,966 
    

ดอกเบ้ียรับ    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 61  77 
    

รายไดอ่ื้น    
       กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,924  1,923 

    

    

    

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0107536000081&jpTypeCode=7
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105546050267&jpTypeCode=5
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561 

 (พันบาท) 

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนการเช่าและบริการ    

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั -  325 
    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 3,273  3,306 
    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 2,134  2,151 
    

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์    
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 10,019  8,556 

    

ตน้ทุนทางการเงิน    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 12,174  9,855 

 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับรอบระยะเวลา 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561  

 30 กนัยายน 2562  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 (พันบาท) 

รายได้    
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการ    

บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั 34,370  21,343 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 142,335  124,497 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั 25,883  21,105 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 84,448  71,475 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 28,927  24,209 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 25,009  18,185 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78,893  64,886 
รวม 419,865  345,700 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0107536000081&jpTypeCode=7
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 ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับรอบระยะเวลา 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561  

 30 กนัยายน 2562  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียรับ    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 169  546 
    

รายไดอ่ื้น    
       กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,820  4,923 

    

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนการเช่าและบริการ    

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั -  23,105 
    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 9,764  8,560 
    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 6,358  5,563 

    
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์    

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 30,184  22,356 

    
ตน้ทุนทางการเงิน    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 35,168  25,174 
 
 
 
 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 30 กนัยายน 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

 (พันบาท) 
เงินฝากสถาบันการเงิน 
 

   
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 28,743  55,472 
    

ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ    
ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ    
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 16,509  16,316 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 9,921  8,684 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,872  23,650 
 58,302  48,650 
    

รายได้ค้างรับภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,605  5,843 

 9,605  5,843 
รวม 67,907  54,493 

    

ดอกเบี้ยค้างรับ    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 61  8 
    

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า    
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 11,884  - 

    
เจ้าหนี้การค้า    

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 362  578 
บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 9  15 
รวม 371  593 
    

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 3,987  7,598 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,413  1,420 
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 40  40 
รวม 5,440  9,058 

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


ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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 30 กนัยายน 
2562 

 31 ธนัวาคม
2561 

  
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า    

บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั 3,285  6,733 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 28,080  27,946 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั 4,825  4,825 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 14,491  14,324 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 4,233  4,313 
บริษทั ทรูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 6,487  3,162 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 5,039  4,306 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,434  11,335 
รวม 76,874  76,944 
    

เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ    
บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั 9,640  6,606 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 41,567  42,815 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั 7,097  7,213 
บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั 4,126  3,919 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 20,954  21,481 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 6,097  5,852 
บริษทั ทรูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 4,382  2,953 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 7,325  6,260 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,167  13,624 
รวม 113,355  110,723 
    

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

  

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

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 กองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (“ทรัพย์สินท่ีเช่า”) 
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุข้อ 1) กบับริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั โดยกองทรัสต์ได้จ่ายช าระเงินเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 2,934.1 
ล้านบาท แบ่งเป็นส าหรับทรัพยสิ์นท่ีเช่าจ านวนเงิน 2,721.9 ล้านบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ 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
หมายเหตุข้อ 1) กบับริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั  โดยกองทรัสต์ได้จ่ายช าระเงินเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 1,635.7 
ล้านบาท แบ่งเป็นส าหรับทรัพยสิ์นท่ีเช่าจ านวนเงิน 1,417.3 ล้านบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์และงานระบบจ านวนเงิน 218.4 ลา้นบาท  
 
กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ีสาม ปี 2562 และ 2561 กองทรัสต์ไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยการคิดลดประมาณการกระแส       
เงินสดในอนาคต ซ่ึงขอ้สมมติหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย พื้นท่ีเช่าสุทธิ อตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการเฉล่ีย อตัราการปรับเพิ่มค่าเช่า อตัราการครอบครองพื้นท่ีเฉล่ีย รายไดอ่ื้นๆ จากการบริการ ค่าใชจ่้ายในการ
บริหารกิจการ และอตัราคิดลด ซ่ึงกองทรัสต์ไดป้รับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ขาดทุน
สุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และส าหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 
 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 
 30 กนัยายน 2562  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน    
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัตน้งวด  4,569,853  - 
บวก เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ -  4,569,853 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันส้ินงวด 4,569,853  4,569,853 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ราคาทุน  4,569,853 

    

ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า      
อสังหาริมทรัพย์     

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า      
อสังหาริมทรัพย ์ณ วนัตน้งวด 

 
(78,853) 

  
- 

    
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินราคา 
ระหวา่งงวด 

 
(26,001) 

  
   (78,853) 

หัก มูลค่าท่ีรวมในรายไดค้า้งรับภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (9,605)  - 
 (35,606)  (78,853) 
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์ ณ วันส้ินงวด 

 
(114,459) 

  
(78,853) 

    
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันส้ินงวด 4,455,394  4,491,000 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  4,491,000 

 

 
 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 26 

5 ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ มีดงัน้ี 
 

  
หมายเหตุ 

30 กนัยายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

  (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี  55,194  47,405  
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  457  1,067 
   3 - 6 เดือน  2,183  73 
   6 - 12 เดือน  468  105 
 3 58,302  48,650 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ      
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี  289  929  
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  627  9 
   3 - 6 เดือน  1,149  321 
  2,065  1,259 

     
รวม  60,367  49,909 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน  9,605  5,843 
รวมทั้งส้ิน  69,972  55,752 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการของกองทรัสตมี์ระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั                   
 
 
 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
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6 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้บันทึกเป็นค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตดัเป็น
ค่าใชจ่้ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 

 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 
 30 กนัยายน 2562  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัตน้งวด 2,172  - 
เพิ่มขึ้น -  2,626 
ตดัจ าหน่าย (396)  (320) 
ณ วันส้ินงวด 1,776  2,306 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   2,172 
 

7 เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 

  

 ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 
 30 กนัยายน 2562  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัตน้งวด 920,000  - 
เพิ่มขึ้น -  920,000 
ณ วันส้ินงวด 920,000  920,000 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี และร้อยละ 5.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2561: อัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี) 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 กองทรัสตไ์ดกู้ย้ืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ 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 โดยมีหลกัประกนัการกูย้มื ดงัน้ี 
 

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

ในโครงการโดยระบุใหธ้นาคารเป็นผูรั้บประโยชน์ร่วมกบัผูกู้ ้
 

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 
 
ณ  วันท่ี  30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มีวงเงินสินเช่ือซ่ึงย ังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม  250.0 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2561: 250.0 ล้านบาท) 
 

8 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 
วนัท่ีอนุมติั 

 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน
ต่อหน่วยทรัสต ์

 
 
จ านวนเงิน 

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

2562 
25 มีนาคม 

2562 
0.1800 66,384 

    1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 14 พฤษภาคม 
2562 

11 มิถุนายน 
2562 

0.1912 70,515 

    1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 8 สิงหาคม 
2562 

5 กนัยายน 
2562 

0.1810 66,752 

    203,651 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 

 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 
วนัท่ีอนุมติั 

 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน
ต่อหน่วยทรัสต ์

 
 
จ านวนเงิน 

   (บาท) (พันบาท) 
    6 กุมภาพนัธ์ 2561 - 30 มิถุนายน 2561 9 สิงหาคม 

2561 
6 กนัยายน 

2561 
0.3034 111,894 

    111,894 

 
9 ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
 

กองทรัสตไ์ดซ้ื้อเงินลงทุนในระหวา่งรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน เป็นจ านวนเงินรวม 4,569.9 ลา้นบาท โดยอตัราส่วน
ของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 122.12 
 
กองทรัสตไ์ม่มีรายการซ้ือขายเงินลงทุนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
 

10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

การด าเนินงานหลกัของกองทรัสตม์าจากรายไดค้่าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยท่ีกองทรัสต์มีส่วนงาน 
ทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวเน่ืองจากกองทรัสตด์ าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
 
การจ าแนกรายได้ จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 และ 2561 และส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก
สัญญาท่ีท ากับลูกค้า มีดงัน้ี 
 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561 
 (พันบาท) 
ประเภทของรายได้    
รายไดค้่าบริการ 88,936  86,586 
รายไดจ้ากภายนอก 88,936  86,586 

รายได้รวม 145,247  141,302 
    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้    
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 88,936  86,586 
รวม 88,936  86,586 

 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 
 30 กนัยายน 2562  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 (พันบาท) 
ประเภทของรายได้    
รายไดค้่าบริการ 267,282  225,911 
รายไดจ้ากภายนอก 267,282  225,911 

รายได้รวม 435,192  366,725 
    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้    
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 267,282  225,911 
รวม 267,282  225,911 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกับ
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 

 งบการเงิน 

 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ล้านบาท) 
30 กันยายน 2562          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
    มูลค่ายุติธรรม 

         

เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 4,455  -  -  4,455  4,455 
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน 196  -  196  -  196 
          

31 ธันวาคม 2561          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรม 

         

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 4,491  -  -  4,491  4,491 
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน 144  -  144  -  144 

 

การวัดมูลค่ายุติธรรม  
  

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กองทรัสต์ได้ใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้ากจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 
 

 หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

   
  กองทรัสตจ์ะรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น  

 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนัยส าคญัท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 4 

 
12 ภาระผูกพนั 
 

กองทรัสตมี์ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์
 

13 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 
2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 และก าไรสะสม เป็นประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.1880 บาท เป็นจ านวนเงิน 69.3 ลา้นบาท โดยมี
ก าหนดจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนธนัวาคม 2562 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสต ์และคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือ
ปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16* การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน 

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

 * มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย ์
ทางการเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึง
หลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผล
บงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ี         
มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า  โดยผู ้เช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบัน เช่น ผู ้ให้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน                  
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขณะน้ีผูจ้ัดการกองทรัสต์ก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีๆฟอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   

 
15 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 
งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และส าหรับรอบระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 6 
กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ได้จดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัรายการใน    
งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ดงัน้ี 

 
 ก่อนการ 

จดัประเภทใหม่ 
 การจดั 

ประเภทใหม่ 
 หลงัการ 

จดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561      
รายไดค้่าเช่าและบริการ (133,284)  133,284  - 
รายไดค้่าเช่า -  (51,731)  (51,731) 
รายไดค้่าบริการ -  (86,586)  (86,586) 
รายไดอ่ื้น (7,220)  5,033  (2,187) 

   -   

      
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2561      
   (วันจัดตัง้กองทรัสต์) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561      
รายไดค้่าเช่าและบริการ (346,972)  346,972  - 
รายไดค้่าเช่า -  (133,554)  (133,554) 
รายไดค้่าบริการ -  (225,911)  (225,911) 
รายไดอ่ื้น (18,134)  12,493  (5,641) 

   -   

 
 
 
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

