
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และ 

งบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทาง 

การเงินระหวา่งกาล) ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสรุป  

 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชี 

สาํหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อ

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

 

 

 

(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 8645 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 สิงหาคม 2564 
 
 

 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 4 4,579,716          4,578,035         
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 238,111             147,894            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3, 6 137,561             207,569            
ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 3, 7 17,177               14,507              
ลูกหน้ีรายไดอ่ื้นคา้งรับ 16,432               7,866                
ลูกหน้ีดอกเบ้ียคา้งรับ 3 74                      46                     
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 849                    1,111                
เงินมดัจาํ 10,523               10,523              
สินทรัพยอ่ื์น 3 27,286               23,120              

รวมสินทรัพย์ 5,027,729          4,990,671         

หน้ีสิน
เจา้หน้ีการคา้ 3 22,891               15,420              
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3 46,084               42,928              
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 3 40,581               38,262              
เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 3 126,189             121,871            
เงินกูย้มืระยะยาว 3, 9 920,000             920,000            
หน้ีสินอ่ืน 4,232                 2,913                

รวมหนีสิ้น 1,159,977 1,141,394 

สินทรัพย์สุทธิ 3,867,752          3,849,277         

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
3



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน 3,620,030          3,620,030         

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 3,620,030          3,620,030         
กาํไรสะสม 10 247,722             229,247            
สินทรัพย์สุทธิ 3,867,752          3,849,277         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.4874             10.4373            

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

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
4



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

พื้นที่เฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(พืน้ที่ใ ห้เช่าสุทธิ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

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

       เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
ประกอบดว้ย พื้นที่ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย 
พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ 63,615 ตร.ม. 2,721,859        2,721,859        

   เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 212,988           212,988           
2,934,847 2,833,202 58.81 2,934,847 2,830,775 59.90

30 มิถุนายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2563

(พันบาท) (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

5



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

พื้นที่เฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(พืน้ที่ใ ห้เช่าสุทธิ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

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

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

   เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 218,388           218,388           
1,635,713 1,746,514 36.25 1,635,713 1,747,260 36.97

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4,570,560 4,579,716 95.06 4,570,560 4,578,035 96.87

(พันบาท) (พันบาท)

30 มิถุนายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

6



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงินลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร วนัครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

    ผ่านกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุข้อ 5)

เงินฝากประจาํ

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 4 มกราคม 2564 0.40 -                     -                       -                       43,000           43,000             0.91

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 27 กรกฎาคม 2564 0.25 40,025           40,025             0.83                 -                     -                       -                       

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 20 สิงหาคม 2564 0.30 75,000           75,000             1.56                 -                     -                       -                       

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 2 กนัยายน 2564 0.30 80,000           80,000             1.66                 -                     -                       -                       

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 6 กนัยายน 2564 0.30 43,086           43,086             0.89                 -                     -                       -                       

30 มิถุนายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2563

(พันบาท) (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

7



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงินลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร วนัครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

    ผ่านกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุข้อ 5)

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 36/182/63 11 มีนาคม 2564 - -                     -                       -                       25,000           24,987             0.53
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 43/182/63 20 พฤษภาคม 2564 - -                     -                       -                       80,000           79,907             1.69
รวมเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

    ผ่านกําไรหรือขาดทุน 238,111 238,111 4.94 148,000 147,894 3.13
รวมเงินลงทุน 4,808,671 4,817,827 100.00 4,718,560 4,725,929 100.00

(พันบาท) (พันบาท)

30 มิถุนายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

8



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 3

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 13 141,664              139,101              

ดอกเบ้ียรับ 150                     609                     

รายไดอ่ื้น 2,598                  2,528                  

รวมรายได้ 144,412 142,238 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 3,353                  3,281                  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3 2,170                  2,132                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 309                     298                     

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3 13,053                11,680                

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 334                     472                     

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 132                     132                     

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 35,891                34,020                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 695                     600                     

ตน้ทุนทางการเงิน 3 9,749                  10,123                

รวมค่าใช้จ่าย 65,686 62,738 

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 78,726 79,500 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 1,817                  (500)                   

รายการกาํไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน - 21 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 1,817 (479)

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 80,543 79,021 

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
9



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 3

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 13 285,420              283,754              

ดอกเบ้ียรับ 251                     1,471                  

รายไดอ่ื้น 5,407                  5,217                  

รวมรายได้ 291,078 290,442 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 6,660                  6,547                  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3 4,312                  4,256                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 701                     595                     

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3 26,295                23,515                

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 688                     816                     

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 262                     264                     

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 69,289                71,918                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,300                  1,222                  

ตน้ทุนทางการเงิน 3 19,390                21,566                

รวมค่าใช้จ่าย 128,897 130,699 

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 162,181 159,743 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 4 1,681                  (500)                   

รายการ (ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 (43) 22 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 1,638 (478)

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 163,819 159,265 

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
10



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

   ในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 162,181            159,743            

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4 1,681 (500)

รายการ (ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 (43) 22 

การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

    ในระหว่างงวด 163,819 159,265 

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 11 (145,344) (144,090)

การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 18,475 15,175 

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,849,277 3,701,200 

สินทรัพย์สุทธิส้ินงวด 3,867,752         3,716,375         

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหน่วยทรัสต์

(มูลค่าหน่วยละ 9.8157 บาท)

หน่วยทรัสต ์ณ วนัตน้งวด (พันหน่วย) 368,800            368,800            

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

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
11



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 163,819 159,265 
ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน
   ใ ห้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4 - (500)
การซ้ือเงินลงทุน 5 (281,170)         (135,878)         
การจาํหน่ายเงินลงทุน 5 191,059          180,029          
การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 262                 264                 
การตดัจาํหน่ายส่วนตํ่าจากเงินลงทุนในพนัธบตัร 5 (149)                (73)                  
การ (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ (2,670)             1,547              
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีรายไดอ่ื้นคา้งรับ (8,566)             (1,679)             
การลดลงในภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน - 3,714              
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (4,166)             (7,655)             
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจา้หน้ีการคา้ 7,471              (4,337)             
การเพ่ิมข้ึนในเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,156              6,879              
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในรายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 2,319              (648)                
การเพ่ิมข้ึนในเงินมดัจาํคา่เช่าและบริการ 4,318              3,196              
การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินอ่ืน 1,319              2,763              
ดอกเบ้ียรับ (251)                (1,471)             
รับดอกเบ้ีย 223                 834                 
ตน้ทุนทางการเงิน 19,390            21,566            
รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4 (1,681) 500 
รายการขาดทุน (กาํไร) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 43 (22)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 94,726 228,294 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
12



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจ่ายค่าธรรมเนียมการใหสิ้นเช่ือ

จ่ายดอกเบ้ีย (19,390) (23,391)

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 11 (145,344)         (144,090)         
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (164,734) (167,481)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึน้สุทธิ (70,008) 60,813 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 207,569          86,411            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 137,561 147,224 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีค่าหลกัทรัพยพ์นัธบตัร - 39,932 

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
13



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

5  เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7  ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 

8  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 

9  เงินกูย้มืระยะยาว 

10  กาํไรสะสม 

11  การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์

12  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

13  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

14  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

15  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

16  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจของผูจ้ดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี  

11 สิงหาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ตาม

พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบญัญติัฯ”) ท่ีก่อตั้งข้ึนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์

ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ระหวา่งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต”์) ใน

ฐานะผูก่้อตั้งทรัสต์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์

โดยมีบริษทัทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์กองทรัสต์ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 

2561 โดยเป็นกองทรัสตป์ระเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตแ์ละไม่มีกาํหนดอายโุครงการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมทุน

จากนักลงทุนและนําเงินท่ีได้ไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ โดยนําออกให้เช่าและ/ หรือให้เช่าช่วง  

โดยลงทุนใน 2 โครงการ ประกอบดว้ยโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

 

กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในหนงัสือช้ีชวน 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุน (“สมาคม”) กาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทรัสตต์อ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการ 

ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงาน 

ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทรัสตส์ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการ 

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีของกองทรัสต์ ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ี

ประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมี 

ความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน นโยบายกาํหนดราคาและสัญญาสําคญัท่ีทาํกับกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

รายได้    

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ    

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 46,296  48,069 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 25,503  25,062 

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 24,696  20,046 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จาํกดั 9,835  9,998 

บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จาํกดั 6,858  7,865 

บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 6,601  7,571 

บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั 5,338  4,859 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,582  15,575 

รวม 140,709  139,045 

    

ดอกเบ้ียรับ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51  50 

    

    

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


ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดอ่ื้น    

       กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,272  2,154 

    

ค่าใช้จ่าย    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 3,353  3,281 

    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 2,170  2,132 

    

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์    

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั 13,053  11,680 

    

ตน้ทุนทางการเงิน    

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 9,749  10,123 

 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

รายได้    

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ    

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 89,972  97,259 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 50,924  51,772 

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 49,263  40,291 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จาํกดั 21,099  19,921 

บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จาํกดั 13,718  15,917 

บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 13,454  15,316 

บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั 10,659  9,690 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,237  30,394 

รวม 282,326  280,560 

    

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


ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

ดอกเบ้ียรับ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 111  113 

    

รายไดอ่ื้น    

       กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,668  4,540 

    

ค่าใช้จ่าย    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 6,660  6,547 

    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 4,312  4,256 

    

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์    

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั 26,295  23,515 

    

ตน้ทุนทางการเงิน    

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 19,390  21,566 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินฝากสถาบันการเงิน    

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 120,819  119,614 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 9,160  83,325 

รวม 129,979  202,939 

    

    



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ    

ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,582  2,968 

 7,582  2,968 

รายได้ค้างรับภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,584  11,265 

 9,584  11,265 

    

รวม  17,166  14,233 

    

ลูกหน้ีดอกเบ้ียค้างรับ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  2 

    

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า    

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั  18,636  15,086 

    

ลูกหน้ีเงินมัดจําค่าเช่าและบริการ    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,620  5,484 

    

เจ้าหน้ีการค้า    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 183  190 

    

เจ้าหน้ีอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 9,946  8,049 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,870  2,146 

รวม 12,816  10,195 

    

    

    



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า    

       บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 14,605  13,389 

บริษทั ทรูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 7,104  8,108 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 6,860  6,785 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,910  9,799 

รวม 40,479  38,081 

    

เงินมัดจําค่าเช่าและบริการ    

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 42,895  43,247 

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 19,904  14,522 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 19,475  19,804 

บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 6,988  6,987 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จาํกดั 6,685  6,599 

บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จาํกดั 6,399  10,176 

บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จาํกดั 4,660  3,077 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,312  16,597 

รวม 125,318  121,009 

    

เงินกู้ยมืระยะยาว    

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 920,000  920,000 

 

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


ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

  

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน    

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัตน้งวด  4,570,560  4,570,060 

บวก เคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์และงานระบบเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  500 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัส้ินงวด 4,570,560  4,570,560 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์    

   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 - ราคาทุน   4,570,560 

    

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ       

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์    

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ       

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัตน้งวด 

 

7,475 

  

(114,666) 

ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน       

   ในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งงวด 

 

- 

  

(500) 

บวก มูลค่าท่ีรวมในรายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน 1,681  - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัส้ินงวด 

 

9,156 

  

(115,166) 

 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัส้ินงวด 

 

4,579,716 

  

4,455,394 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

   

4,578,035 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีพิจารณาจาก

รายได ้(Income Approach) โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

ท่ีประเมินเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 และถูกจดัลาํดบัมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 3  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคญั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลที ่

ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคญัและการวดัมูลค่ายุติธรรม 

• อตัราการเพิ่มข้ึนของค่าเช่าในตลาดท่ี

ประมาณการไว ้(3.3%) 

• อตัราการครอบครองพื้นท่ี (98.0%) 

• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงแลว้ (9.5%) 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะเพิ่มข้ึน (ลดลง) หาก 

• อตัราการเพิ่มข้ึนของค่าเช่าในตลาดท่ีประมาณการไว้

สูงข้ึน (ลดลง) 

• อตัราการครอบครองพื้นท่ีเฉล่ียเพิ่มข้ึน (ลดลง) หรือ 

• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงแลว้ตํ่าลง (สูงข้ึน) 

 

5 เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัตน้งวด  147,894  224,297 

เพิ่มข้ึน 281,170  175,810 

จาํหน่าย (191,059)  (180,029) 

ตดัจาํหน่ายส่วนตํ่าของเงินลงทุนในพนัธบตัร 149  73 

(ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ 

     เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (43)  22 

ณ วนัส้ินงวด  238,111  220,173 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   147,894 

 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

กองทรัสตมี์รายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 

 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย  จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย 

 (พันบาท)  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท)  (ร้อยละต่อปี) 

เงินสดในมือ 60  -  60  - 

เงินฝากกระแสรายวนั 7,509  -  4,557  - 

เงินฝากออมทรัพย ์ 129,992  0.05 - 0.13  202,952  0.05 - 0.13 

รวม 137,561    207,569   

 

7 ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 

 

ตารางท่ีแสดงไวด้้านล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกับฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

สาํหรับลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 

 

   ลูกหน้ีการคา้   

 ลูกหน้ีการคา้  กิจการท่ี  มูลค่ารวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กิจการอ่ืน  เก่ียวขอ้งกนั  ตามบญัชี 

   (หมายเหต ุ3)   

   (พันบาท)   

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 5  6,893  6,898 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี      

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 6  644  650 

   3 - 6 เดือน -  45  45 

รวม 11  7,582  7,593 

รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน -  9,584  9,584 

 11  17,166  17,177 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  - 

สุทธิ 11  17,166  17,177 
      

      

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   ลูกหน้ีการคา้   

 ลูกหน้ีการคา้  กิจการท่ี  มูลค่ารวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจการอ่ืน  เก่ียวขอ้งกนั  ตามบญัชี 

   (หมายเหต ุ3)   

   (พันบาท)   

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 274  1,650  1,924 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี      

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  1,079  1,079 

   3 - 6 เดือน -  54  54 

   6 - 12 เดือน -  136  136 

   มากกวา่ 12 เดือน -  49  49 

รวม 274  2,968  3,242 

รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน -  11,265  11,265 

 274  14,233  14,507 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  - 

สุทธิ 274  14,233  14,507 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับของกองทรัสตมี์ระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 

45 วนั 

 

8 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัตน้งวด 1,111  1,642 

ตดัจาํหน่าย (262)  (264) 

ณ วนัส้ินงวด 849  1,378 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   1,111 

 

หากกองทรัสต์ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจาํนวน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  

กองทรัสต์จะมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคงเหลือเท่ากบั 3,866.9 ลา้นบาท และมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยคงเหลือ

เท่ากบั 10.4851 บาทต่อหน่วย 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 กองทรัสตไ์ดกู้ย้ืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) จาํนวน 920.0 

ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามอายุของสัญญา เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเงินกูมี้อตัราดอกเบ้ีย MLR -2 ถึง 

MLR -1 ต่อปี (อัตราดอกเบีย้ ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2564: ร้อยละ 4.25 ต่อปี และ 31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 4.25 ถึง 

ร้อยละ 5.00 ต่อปี) และชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยมีหลกัประกนัการกูย้มื ดงัน้ี 

 

1) สิทธิการเช่าพื้นท่ีในอาคารทรู ทาวเวอร์ 1  

2) สิทธิในการรับเงินค่าเช่าทั้งหมดของโครงการ  

3) ประกนัภยัประเภทคุม้ครองความเส่ียงภยัทุกชนิด และประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) 

ในโครงการโดยระบุใหธ้นาคารเป็นผูรั้บประโยชน์ร่วมกบัผูกู้ ้

 

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  2564 กองทรัสต์มีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงินรวม  250.0 ล้านบาท 

(31 ธันวาคม 2563: 250.0 ล้านบาท) 

 

10 กาํไรสะสม 

 

รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 หมายเหต ุ 2564  2563 
  (พันบาท) 

ณ วนัตน้งวด  229,247  81,170 

บวก กาํไรจากการลงทุนสุทธิ  162,181  159,743 

         กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม     

           ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

 

4 1,681  (500) 

         (ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม     

           ของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร     

           หรือขาดทุน 

 

5 (43)  22 

 

 

 

 

 

 

หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์ 11 (145,344)  (144,090) 

ณ วนัส้ินงวด  247,722  96,345 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563    229,247 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด วนัท่ีอนุมติั วนัท่ีจ่าย อตัราต่อหน่วย จาํนวนเงิน 

   (บาท) (พันบาท) 

      1 ตุลาคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 24 กมุภาพนัธ ์ 24 มีนาคม 0.1912 70,515 

 2564 2564   

      1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 12 พฤษภาคม 9 มิถุนายน 0.2029 74,829 

 2564 2564   

    145,344 

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด วนัท่ีอนุมติั วนัท่ีจ่าย อตัราต่อหน่วย จาํนวนเงิน 

   (บาท) (พันบาท) 

      1 ตุลาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 27 กมุภาพนัธ ์ 26 มีนาคม 0.1956 72,138 

 2563 2563   

      1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 13 พฤษภาคม 10 มิถุนายน 0.1951 71,952 

 2563 2563   

    144,090 

 

12 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 

กองทรัสต์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก

สถาบนัการเงิน เป็นจาํนวนเงินรวม 255.0 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5.83 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่ง

งวด (30 มิถุนายน 2563: จาํนวน 79.3 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 2.14 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่าง

งวด) 

 

13 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

การดาํเนินงานหลกัของกองทรัสตม์าจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่า จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ีกองทรัสต์มีส่วนงาน 

ทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวเน่ืองจากกองทรัสตด์าํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจาํแนกรายได ้จงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดใ้นงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลกูค้า 

มีดงัน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

ประเภทของรายได้    

รายไดค่้าบริการ 85,416  85,502 

รายได้รวม 144,412  142,238 

    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้    

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 85,416  85,502 

 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

ประเภทของรายได้    

รายไดค่้าบริการ 173,014  175,915 

รายได้รวม 291,078  290,442 

    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้    

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 173,014  175,915 

 

14 ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัและวธีิวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

 

มูลค่ายติุธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564        

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม -  -  4,580  4,580 

เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -  238  -  238 

        

        



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ายติุธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563        

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม -  -  4,578  4,578 

เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -  148  -  148 

 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมี 

การอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผู ้ค้าหรือแหล่งกําหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงได้รับ 

การสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาครัฐท่ี

อยูใ่นกลุ่มน่าลงทุนและเงินฝากประจาํ 

 

เงินลงทุนท่ีถูกจัดประเภทในระดับ 3 มีขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีไม่สามารถสังเกตได้เน่ืองจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนัก  

วิธีการวดัมูลค่าและขอ้สมมติสาํคญัเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 

 

15 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

กองทรัสตมี์ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นสัญญา

ก่อตั้งทรัสต ์

 

16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั  

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 

2564 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรผลการดาํเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 เป็นประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.1966 บาท เป็นจาํนวนเงิน 72.5 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจะจ่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนกนัยายน 2564 
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