
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ  (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ ซ่ึงผูจ้ัดการกองทรัสต์เป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้ นตามแนวปฏิบัติทางบัญชี 
ส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8645 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
17 พฤษภาคม 2565 
 



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2565 2564

หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม 4 4,629,600           4,629,226           

เงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 5 277,197              208,022              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3, 6 98,021                173,162              

ลูกหนีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 3, 7 20,872                14,810                

ลูกหนีรายไดอื้นคา้งรับ 17,282                17,604                

ลูกหนีดอกเบียคา้งรับ 3 131                     56                       

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 451                     582                     

เงินมดัจาํ 10,523                10,523                

สินทรัพยอื์น 3 12,739                13,012                

รวมสินทรัพย์ 5,066,816           5,066,997           

หนีสิน

เจา้หนีการคา้ 3 14,456                13,450                

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3 42,942                72,695                

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 3 37,251                23,269                

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 3 129,523              107,102              

เงินกูย้มืระยะยาว 3, 9 894,700              920,000              

หนีสินอืน 3,622                  1,839                  

รวมหนีสิน 1,122,494 1,138,355 

สินทรัพย์สุทธิ 3,944,322           3,928,642           

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2565 2564

หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน 3,620,030           3,620,030           

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 3,620,030           3,620,030           

กาํไรสะสม 10 324,292              308,612              

สินทรัพย์สุทธิ 3,944,322           3,928,642           

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.6950              10.6525              

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

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

พืนทเีฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(พืนทีให้เช่าสุทธิ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุข้อ 4)

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระเภททีดิน อาคาร 

    และสิงปลูกสร้าง จาํนวน 2 โครงการ

    1. โครงการทรู ทาวเวอร์ 1

     ทีตงั   เลขที 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง

       เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สิทธิการเช่าทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 

ประกอบดว้ย พนืทีใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย 

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

   เครืองมือ เครืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 220,204          220,204          

2,942,063 2,878,961 58.67 2,942,063 2,878,326 59.50

31 มีนาคม 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2564

(พันบาท) (พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

พืนทเีฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(พืนทีให้เช่าสุทธิ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

    2. โครงการทรู ทาวเวอร์ 2

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

      แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

      กรุงเทพมหานคร 10250

สิทธิการเช่าทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 

ประกอบดว้ย พนืทีใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย

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

   เครืองมือ เครืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 218,622          218,622          

1,635,947 1,750,639 35.68 1,635,947 1,750,900 36.20

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4,578,010 4,629,600 94.35 4,578,010 4,629,226 95.70

(พันบาท) (พันบาท)

31 มีนาคม 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2564

*

**

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงนิลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร วนัครบกําหนด อัตราดอกเบยี ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

    ผ่านกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุข้อ 5)

เงินฝากประจาํ

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 27 มกราคม 2565 0.30 - - - 40,080             40,080             0.83                 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 2 มีนาคม 2565 0.30 - - - 45,000             45,000             0.93                 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 7 เมษายน 2565 0.30 43,147             43,147             0.88                 43,147             43,147             0.89                 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 27 พฤษภาคม 2565 0.30 40,110             40,110             0.82                 - - -

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 30 พฤษภาคม 2565 0.30 69,000             69,000             1.41                 - - -

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 4 กรฎาคม 2565 0.30 45,044             45,044             0.92                 - - -

31 มีนาคม 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2564

(พันบาท) (พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงนิลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร วนัครบกําหนด อัตราดอกเบยี ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

    ผ่านกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุข้อ 5)

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที 7/364/64 7 กรกฎาคม 2565 - 80,000             79,896             1.62                 80,000             79,795             1.65                 

รวมเงินลงทุนทแีสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

    ผ่านกําไรหรือขาดทุน 277,301 277,197 5.65 208,227 208,022 4.30

รวมเงินลงทุน 4,855,311 4,906,797 100.00 4,786,237 4,837,248 100.00

(พันบาท) (พันบาท)

31 มีนาคม 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2564

* *

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 13 144,841                143,756                

รายไดด้อกเบีย 186                       101                       

รายไดอื้น 2,730                    2,809                    

รวมรายได้ 147,757 146,666 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3 3,354                    3,307                    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3 2,166                    2,142                    

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 290                       392                       

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 3 13,666                  13,242                  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 330                       354                       

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 131                       130                       

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 31,309                  33,398                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,046                    605                       

ตน้ทุนทางการเงิน 3 9,547                    9,641                    

รวมค่าใช้จ่าย 61,839 63,211 

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 85,918 83,455 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4 374 (136)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 5 9 (43)

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 383 (179)

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 86,301 83,276 

วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

9



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 85,918 83,455 

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 4 374 (136)                    

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 9 (43)

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ในระหว่างงวด 86,301 83,276 

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 (70,621) (70,515)

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 15,680 12,761 

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,928,642 3,849,277 

สินทรัพย์สุทธิสินงวด 3,944,322           3,862,038           

การเปลียนแปลงของจํานวนหน่วยทรัสต์

(มูลค่าหน่วยละ 9.8157 บาท)

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

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

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 86,301 83,276 

ปรับกระทบรายการเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การซือเงินลงทุน 5 (154,154)           (43,060)             

การจาํหน่ายเงินลงทุน 5 85,080               68,000               

การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 131                    130                    

การตดัจาํหน่ายส่วนตาํจากเงินลงทุนในพนัธบตัร 5 (92)                    (103)                  

การเพิมขึนในลูกหนีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ (6,062)               (8,275)               

การลดลง (เพิมขึน) ในลูกหนีรายไดอื้นคา้งรับ 322                    (2,113)               

การลดลงในสินทรัพยอื์น 273                    4,177                 

การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีการคา้ 1,006                 (7,832)               

การ (ลดลง) เพิมขึนในเจา้หนีอืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (19,911)             16,292               

การเพิมขึนในรายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 13,982               127                    

การเพิมขึนในเงินมดัจาํรับค่าเช่าและบริการ 22,421               1,202                 

การเพิมขึน (ลดลง) ในหนีสินอืน 1,783                 (268)                  

ดอกเบียรับ (186)                  (101)                  

รับดอกเบีย 111                    59                      

ตน้ทุนทางการเงิน 9,547                 9,641                 

รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 4 (374) 136                    

รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 (9) 43                      

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 40,169 121,331 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบีย (19,389)             (19,389)             

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว 9 (25,300)             -

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 (70,621)             (70,515)             

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (115,310) (89,904)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพมิขึนสุทธิ (75,141) 31,427 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 173,162 207,569 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินงวด 98,021 238,996 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

(พันบาท)

วนัที 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
5  เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7  ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 
8  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
9  เงินกูย้มืระยะยาว 
10  ก าไรสะสม 
11  การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์
12  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
13  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
14  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
15  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
16  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ านาจของผูจ้ัดการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี  
17 พฤษภาคม 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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 เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์กองทรัสต์ไดจ้ดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
2561 โดยเป็นกองทรัสตป์ระเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตแ์ละไม่มีก าหนดอายโุครงการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมทุน
จากนักลงทุนและน าเงินท่ีได้ไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ โดยน าออกให้เช่าและ/ หรือให้เช่าช่วง  
โดยลงทุนใน 2 โครงการ ประกอบดว้ยโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 
 

กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทุน (“สมาคม”) ก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทรัสต์ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการ 
ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงาน 
ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทรัสตส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผู ้จัดการกองทรัสต์ได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการ  
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีของกองทรัสต์ ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ี
ประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมี 
ความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน นโยบายก าหนดราคาและสัญญาส าคัญท่ีท ากับกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564  
สรุปไดด้งัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  2564 
 (พันบาท) 
รำยได้    
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการ    

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 44,105  43,676 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 28,517  25,421 
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 22,244  24,567 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 9,398  11,264 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั 6,918  6,860 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 6,971  6,853 
บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั 5,367  5,321 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,653  17,655 
รวม 144,173  141,617 

    

รายไดด้อกเบ้ีย    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37  60 

    

รายไดอ่ื้น    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,292  2,396 

    

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


ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  2564 
 (พันบาท) 
ค่ำใช้จ่ำย    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 3,354  3,307 
    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 2,166  2,142 

    

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์    
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 13,666  13,242 

    

ตน้ทุนทางการเงิน    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 9,547  9,641 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 58,652  77,095 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 29,014  17,732 
รวม 87,666  94,827 

    

ลูกหน้ีรำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรค้ำงรับ    
ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,864  4,969 
 10,864  4,969 
รายได้ค้างรับภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,400  8,774 
 8,400  8,774 

รวม  19,264  13,743 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีดอกเบ้ียค้ำงรับ    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38  1 

    

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ    
บริษทั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั  9,298  11,403 

    

ลูกหน้ีเงนิมัดจ ำค่ำเช่ำและบริกำร    
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,406  - 

    

เจ้ำหนี้กำรค้ำ    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 328  1,813 

 
เจ้ำหนี้อื่นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 10,445  8,152 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) -  23,260 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,234  2,169 
รวม 12,679  33,581 

 
   

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ    
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 14,119  5,776 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 6,562  4,086 
บริษทั ทรูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 6,113  2,988 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,354  10,362 
รวม 37,148  23,212 

    
    
    
    
    
    

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

 2565  2564 

 (พันบาท) 

เงินมัดจ ำค่ำเช่ำและบริกำร    
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 41,540  20,570 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 20,232  19,563 
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 18,975  19,866 
บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 7,174  8,187 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 6,657  6,657 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลล ์จ ากดั 6,450  6,399 
บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั 4,241  4,241 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,383  20,748 
รวม 128,652  106,231 

 
   

เงินกู้ยืมระยะยำว    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 894,700   920,000 

 
4 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

  
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน    
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัตน้งวด  4,578,010  4,570,560 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันส้ินงวด 4,578,010  4,570,560 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - ราคาทุน   4,578,010  

    
    

    

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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 2565  2564 
 (พันบาท) 
ก าไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 
    เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์   

  

ก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัตน้งวด 51,216  7,475 

บวก (หัก) มูลค่าท่ีรวมในรายไดค้า้งรับภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน 374  (136) 
ก าไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันส้ินงวด 51,590  7,339 

    
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันส้ินงวด 4,629,600  4,577,899 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   4,629,226  

 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีพิจารณาจาก
รายได ้(Income Approach) โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ 
ท่ีประเมินเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 และถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 3  

 

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ 

ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม 
• อตัราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในตลาดท่ี

ประมาณการไว ้(3.25%) 
• อตัราการครอบครองพื้นท่ี (98.00%) 
• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงแลว้ (9.50%) 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หาก 
• อตัราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในตลาดท่ีประมาณการไว้

สูงขึ้น (ลดลง) 
• อตัราการครอบครองพื้นท่ีเฉล่ียเพิ่มขึ้น (ลดลง) หรือ 
• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงแลว้ต ่าลง (สูงขึ้น) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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5 เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ณ วนัตน้งวด  208,022  147,894 
เพิ่มขึ้น 154,154  43,060 
จ าหน่าย (85,080)  (68,000) 
ตดัจ าหน่ายส่วนต ่าของเงินลงทุนในพนัธบตัร 92  103 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ 
    เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 9  (43) 
ณ วันส้ินงวด  277,197  123,014 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   208,022  
 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

กองทรัสตมี์รายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 
 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 จ านวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย  จ านวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย 
 (พันบาท)  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท)  (ร้อยละต่อปี) 
เงินสดในมือ 60  -  60  - 
เงินฝากกระแสรายวนั 10,282  -  8,263  - 
เงินฝากออมทรัพย ์ 87,679  0.05 - 0.13  94,839  0.05 - 0.13 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง -  -  70,000  0.25 
รวม 98,021    173,162   

 

 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 
 

ตารางท่ีแสดงไวด้้านล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกับฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ส าหรับลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 
 

   ลูกหน้ีการคา้   
 ลูกหน้ีการคา้  กิจการท่ี  มูลค่ารวม 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 กิจการอ่ืน  เก่ียวขอ้งกนั  ตามบญัชี 
   (หมายเหตุ 3)   
   (พันบาท)   
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี 7  6,554  6,561 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี      
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,601  4,048  5,649 
   3 - 6 เดือน -  244  244 
   6 - 12 เดือน -  18  18 
รวม 1,608  10,864  12,472 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน -  8,400  8,400 
 1,608  19,264  20,872 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  - 
สุทธิ 1,608  19,264  20,872 

 

   ลูกหน้ีการคา้   
 ลูกหน้ีการคา้  กิจการท่ี  มูลค่ารวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กิจการอ่ืน  เก่ียวขอ้งกนั  ตามบญัชี 
   (หมายเหตุ 3)   
   (พันบาท)   
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี 1,067  3,520  4,587 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี      
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  1,416  1,416 
   3 - 6 เดือน -  23  23 
   6 - 12 เดือน -  10  10 
รวม 1,067  4,969  6,036 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน -  8,774  8,774 
 1,067  13,743  14,810 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  - 
สุทธิ 1,067  13,743  14,810 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับของกองทรัสตมี์ระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 
45 วนั 
 

8 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ณ วนัตน้งวด 582  1,111 
ตดัจ าหน่าย (131)  (130) 
ณ วันส้ินงวด 451  981 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   582 
 

หากกองทรัสต์ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจ านวน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
กองทรัสต์จะมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคงเหลือเท่ากบั 3,943.9 ลา้นบาท และมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยคงเหลือ
เท่ากบั 10.6937 บาทต่อหน่วย 

 
9 เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 จดัประเภทไดด้งัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 50,600  50,600 
เงินกูย้ืมระยะยาว 844,100  869,400 
รวม 894,700  920,000 

 
 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ณ วนัตน้งวด 920,000  920,000 
ลดลง (25,300)  - 
ณ วันส้ินงวด 894,700  920,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   920,000 
 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 กองทรัสตไ์ดกู้ย้ืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) จ านวน 920.0 
ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามอายขุองสัญญา เป็นระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในระหวา่งปี 
2565 ถึง 2571โดยเงินกูมี้อตัราดอกเบ้ีย MLR - 2 ถึง MLR - 1 ต่อปี (อัตราดอกเบีย้ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565: ร้อยละ 
4.25 ต่อปี และ 31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 4.25 ต่อปี) และช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยมีหลกัประกัน
การกูย้มื ดงัน้ี 
 

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

ในโครงการโดยระบุใหธ้นาคารเป็นผูรั้บประโยชน์ร่วมกบัผูกู้้ 
 
ภายใตส้ัญญาเงินกู้ กองทรัสต์ต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา  เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรจากการด าเนินงาน ก่อนดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือม
ราคา ค่าตดัจ าหน่าย ปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด (Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 4 เท่า เป็นตน้ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กองทรัสตไ์ม่มีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช ้ 
 

 
 
 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ก าไรสะสม 
 

รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุ 2565  2564 
  (พันบาท) 
ณ วนัตน้งวด  308,612  229,247 
บวก ก าไรจากการลงทุนสุทธิ  85,918  83,455 
         ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม     
           ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 4 374  (136) 
         ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม     
           ของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร     
              หรือขาดทุน 5 9  (43) 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 11 (70,621)  (70,515) 
ณ วันส้ินงวด  324,292  242,008 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564    308,612 

 
11 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัท่ีอนุมติั วนัท่ีจ่าย มูลค่าต่อหน่วย จ านวนเงิน 

   (บาท) (พันบาท) 
        1 ตุลาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 25 กุมภาพนัธ์ 25 มีนาคม    0.1915 70,621 

 2565 2565   
    70,621 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัท่ีอนุมติั วนัท่ีจ่าย มูลค่าต่อหน่วย จ านวนเงิน 
   (บาท) (พันบาท) 

        1 ตุลาคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 24 กุมภาพนัธ์ 24 มีนาคม    0.1912 70,515 
 2564 2564   

    70,515 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
     
กองทรัสตไ์ม่มีรายการซ้ือขายเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
กองทรัสต์ได้ซ้ือขายเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
สถาบนัการเงิน เป็นจ านวนเงินรวม 85.0 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 2.20 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  
 

13 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 
การด าเนินงานหลกัของกองทรัสตม์าจากรายไดค้่าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยท่ีกองทรัสต์มีส่วนงาน 
ทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวเน่ืองจากกองทรัสตด์ าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
 
การจ าแนกรายได้ จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2565 และ 2564 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า มีดงัน้ี 
 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 2565  2564 

 (พันบาท) 
ประเภทของรายได้    
รายไดค้่าบริการ 87,271  87,598 

รายได้รวม 147,757  146,666 

    
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้    
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 87,271  87,598 
 

14 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับและวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
 
มูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565        
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม -  -  4,630  4,630 
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน -  277  -  277 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564        
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม -  -  4,629  4,629 
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน -  208  -  208 

 
เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมี 
การอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผู ้ค้าหรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงได้รับ 
การสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาครัฐท่ี
อยูใ่นกลุ่มน่าลงทุนและเงินฝากประจ า 
 
เงินลงทุนท่ีถูกจัดประเภทในระดับ  3 มีข้อมูลท่ีส าคัญท่ีไม่สามารถสังเกตได้เน่ืองจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนัก  
วิธีการวดัมูลค่าและขอ้สมมติส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 
 

15 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

กองทรัสตมี์ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์
 

16 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง ออฟฟิศ เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
2565 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 เป็นประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.1771 บาท เป็นจ านวนเงิน 65.3 ล้านบาท โดยมีก าหนดจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนมิถุนายน 2565 
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