ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
รายงาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 งบกาไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญสาหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

วราพร ประภาศิริกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
สิ นทรั พย์
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 6,669 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 140 ล้านบาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การและลูกหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าเช่าและบริ การรับล่วงหน้า
เงินมัดจาค่าเช่าและบริ การ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สิ นทรั พย์สุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7

6,668,288,198

8
9
10
11

140,176,469
145,206,903
18,361,485
80,547,151
51,183,996
7,103,764,202

12, 15

27,485,111
19,806,026
141,874,684
1,690,981,125
286,202
1,880,433,148
5,223,331,054

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
สิ นทรั พย์สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 515,310,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ 515,310,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กาไรสะสม
สิ นทรั พย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5,153,100,000
1
13

5,153,100,000
70,231,054
5,223,331,054
10.1363
515,310,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
งบกาไรขาดทุน
สาหรั บรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 15 มกราคม 2561 (วันจัดตั้งกองทรั สต์) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนให้เช่าและบริ การ
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รวมรายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรั พย์สุทธิจากการดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

15

14.1, 15
14.2, 15
14.3
14.4, 15
11
15

115,842,735
541,211
176,469
116,560,415
16,094,418
3,736,618
1,695,593
670,064
5,527,245
3,567,092
450,759
14,086,770
45,828,559
70,731,856
(500,802)
(500,802)
70,231,054

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรั พย์สุทธิ
สาหรั บรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 15 มกราคม 2561 (วันจัดตั้งกองทรั สต์) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: บาท)
การเพิ่มขึน้ ในสินทรั พย์สุทธิจากการดาเนินงานในระหว่ างงวด
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
การเพิ่มขึน้ ของสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
การเพิ่มขึน้ ของสิ นทรัพย์สุทธิระหว่ างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
สิ นทรั พย์สุทธิปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

70,731,856
(500,802)
70,231,054
5,153,100,000
5,223,331,054
5,223,331,054

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: บาท)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
บวก: รายได้จากการลงทุนสุทธิ
หัก: รายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด
อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด (บาท)
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (บาท)
* มูลค่าการซื้ อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร
และคานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลาที่มีอยูใ่ นระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10.0000
0.1373
(0.0010)
10.1363

1.36

5,223,331,054
0.88
2.24
99.09
5,200,198,074

(ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน

พื้นที่เฉพาะส่วน
ของกองทรัสต์

ราคาทุน
(บาท)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
โครงการอาคารสานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
ที่ต้งั สุ ขมุ วิท 35 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
94,853 ตร.ม.
รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
กองทุนเปิ ด
กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (SCBTMFPLUS)
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน
*เป็ นมูลค่าที่ยงั ไม่ได้รวมค่าเช่าค้างรับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ร้อยละของ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)
(ร้อยละ)

6,668,789,000 6,668,288,198
6,668,789,000 6,668,288,198

97.94
97.94

139,998,721 140,176,469
139,998,721 140,176,469
6,808,787,721 6,808,464,667

2.06
2.06
100.00

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
งบกระแสเงินสด
สาหรั บรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 15 มกราคม 2561 (วันจัดตั้งกองทรั สต์) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดาเนินงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน:
การซื้อเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้ จากการเช่าและบริ การและลูกหนี้ อื่น
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์อื่น
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
การเพิ่มขึ้นในค่าเช่ารับล่วงหน้า
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจาค่าเช่าและบริ การ
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 9)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

70,231,054

(6,668,789,000)
(139,998,721)
(18,361,485)
(84,114,243)
(51,183,996)
24,349,438
19,806,026
141,874,684
286,202
3,567,092
(177,748)
13,005,646
500,802
(6,689,004,249)
5,153,100,000
1,690,981,125
(9,869,973)
6,834,211,152
145,206,903
145,206,903

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิ ศ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 15 มกราคม 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ ) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
1.

ลักษณะของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิ ศ
ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ น ในสิ ท ธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พ ย์ภิ รั ชออฟฟิ ศ (“กองทรั สต์ ฯ”) เป็ นกองทรั สต์ ตาม
พระราชบัญญัติ ทรั สต์ เพื่ อ ธุ ร กรรมในตลาดทุ น พ.ศ. 2550 ที่ ก่ อ ตั้ง ขึ้ น ตามสั ญ ญาก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์ล งวัน ที่
15 มกราคม 2561 ระหว่ า งบริ ษ ัท ภิ รั ช รี ท แมนเนจเม้น ท์ จ ากัด ในฐานะผู ้ก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์ และบริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด ในฐานะทรัสตี กองทรัสต์ฯได้จดั ตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
เป็ นกองทรัสต์ที่ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่ วยทรัสต์ และไม่มีกาหนดอายุของกองทรัสต์
กองทรัสต์ฯมีเงินทุนจานวน 5,153 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหน่วยทรัสต์จดทะเบียนจานวน 515.3 ล้านหน่วย มูลค่า
หน่วยละ 10 บาท
กองทรัสต์ได้จดั ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้รับจากการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ และเงินที่ได้รับ
จากการกู้ยื ม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น ไปลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า ในพื้ น ที่ โ ครงการภิ รั ช ทาวเวอร์ แอท
เอ็มควอเทียร์ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ในอาคารสานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และพื้นที่
ที่เกี่ ยวเนื่ องกับการดาเนิ นงานอาคารสานักงาน รวมถึงการเข้ารับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในระบบสาธารณู ปโภค
และสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานอาคารสานักงาน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่ ม
ซื้อขายได้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
กองทรัสต์ฯ มีบริ ษทั ภิรัช รี ท แมนเนจเม้นท์ จากัด ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิ กรไทย จากัด ทาหน้าที่เป็ นทรัสตี บริ ษทั ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จากัด ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ และบริ ษ ัท ศู น ย์รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าที่ เป็ นนายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 บริ ษ ัท ภิ รัชบุ รี จ ากัด เป็ นผูถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์รายใหญ่ ของกองทรั ส ต์ฯ โดยถื อ
หน่วยทรัสต์ท้ งั สิ้ นร้อยละ 19.99 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและชาระแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
กองทรัสต์ฯมีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดังนี้

2.1 ผูจ้ ดั การกองทรั สต์จะจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของก าไรสุ ทธิ ที่
ปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์น้ นั แบ่งเป็ นประโยชน์
ตอบแทนส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ ต อบแทนระหว่ างกาล (Interim
Distribution) (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั้ง
ต่อรอบปี บัญชี เว้นแต่กรณี ที่กองทรัสต์ฯมีการเพิ่มทุน กองทรัสต์ฯอาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4
ครั้งต่อรอบปี บัญชีได้เพื่อเป็ นประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึงถือหน่วยทรัสต์อยูก่ ่อนมีการเพิ่มทุน
กาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งแล้วข้างต้นให้หมายถึง กาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1) การหั ก ก าไรที่ ย งั ไม่ เกิ ด ขึ้ น จากการประเมิ น ค่ าหรื อ การสอบทานการประเมิ น ค่ าทรั พ ย์สิ น ของ
กองทรั สต์ฯ รวมทั้งการปรับปรุ งด้วยรายการอื่น ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ฯ
(2) การหั ก ด้ว ยรายการเงิ น ส ารองเพื่ อ การช าระหนี้ เงิ น กู้ยืม หรื อ ภาระผูก พัน จากการกู้ยืม เงิ น ของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ ชวน หรื อแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบปี ใดมีมูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่
จ่ ายประโยชน์ ต อบแทนในครั้ งนั้น และให้ ส ะสมประโยชน์ ต อบแทนดัง กล่ าวเพื่ อ น าไปจ่ ายรวมกับ
ประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์
ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์
ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
2.2 ในกรณี ที่กองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ จัด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 34 เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่างกาล โดยกองทรัสต์ฯ เลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ฯได้
แสดงรายการในงบดุ ล งบประกอบรายละเอี ยดเงิ น ลงทุ น งบก าไรขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
สิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ ในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญ ชี สาหรั บ
กิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงิ น ระหว่างกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ ก องทรั ส ต์ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้

4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส าหรั บ งบการเงิ นที่ มี รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิ บ ัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จาก
สัญ ญาที่ ทากับลูกค้า ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน ที่ มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวัน ที่
1 มกราคม 2562 หลักการสาคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง กองทรัสต์ฯต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กบั สัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ อื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกองทรัสต์ฯจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่
กองทรั ส ต์ฯ คาดว่าจะมี สิ ท ธิ ได้รับ จากการแลกเปลี่ ยนสิ น ค้าหรื อบริ ก ารที่ ได้ส่ งมอบให้แ ก่ ลูก ค้า และ
กาหนดให้กองทรัสต์ฯต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดในการ
พิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
5.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

5.1 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การที่เกี่ยวข้ อง
รายได้ค่าเช่าจะรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และรายได้ค่าบริ การที่เกี่ยวข้องกับ
รายได้จะรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์สิทธิ์
ดอกเบีย้ รั บและดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.2 การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่ กองทรัสต์ฯมีสิทธิ ในเงินลงทุ น
ต้นทุนของเงิน ลงทุ นประกอบด้วย รายจ่ายซื้ อเงิ นลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้ น ที่ กองทรัสต์ฯจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
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เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ าอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ สดงด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมโดยไม่ คิ ด ค่ าเสื่ อ มราคา ผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์กาหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ได้ลงทุนในสิ ทธิการ
เช่ าอสังหาริ มทรัพย์โดยใช้ราคาทุน ของสิ ทธิ การเช่ าดังกล่าว และจะกาหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่ าว ณ วัน ที่ ในงบการเงิ น งวดถัด ไป โดยใช้ราคาประเมิ น จากผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระที่ ได้รับ ความ
เห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่ งประเทศไทย (ตาม
ประกาศส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ว่าด้ว ยการให้ ค วามเห็ น ชอบบริ ษ ัท ประเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ) ซึ่ งการประเมินราคาจะทาเมื่อสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง แต่อย่างน้อยจะจัดให้มีการประเมินราคาทุกสองปี นับตั้งแต่วนั ที่มีการประเมินราคา
เพื่ อ ลงทุ น ในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ และจัด ให้มี ก ารสอบทานการประเมิ น ราคาทุ ก หนึ่ งปี นับ แต่ ว นั ที่ มี ก าร
ประเมินราคาครั้งล่าสุ ดไปแล้ว โดยการประเมินราคาจะต้องไม่กระทาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระรายเดียวกัน
ติดต่อกันเกินสองครั้ง
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) ถือเป็ นรายการกาไรหรื อ
ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในงบกาไรขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็ นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่คานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุ ดของวันที่วดั ค่าเงินลงทุน
ในสมาคมตราสารหนี้ ไทย เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และตามข้อกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่ไม่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกองทรัสต์ฯใช้วิธีราคาทุนตัดจาหน่ ายในการ
กาหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดภายใน 90 วันนับตั้งแต่วนั ที่ลงทุน
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ในงบกาไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายคานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตัว๋ แลกเงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ย
ค้างรับจนถึงวันวัดค่าเงินลงทุนในการกาหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูกหนี้
อื่น” ในงบดุล
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5.3 ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ าและบริการ
ลูกหนี้ จากการให้เช่าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ กองทรัสต์ฯบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 ค่ าใช้ จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามที่จ่ายจริ ง
เช่น ค่าธรรมเนี ยมการจัดตั้งกองทรัสต์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีจะ
ทยอยตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี
5.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน กับกองทรัสต์ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ ลงทุน ในส่ วนได้เสี ยของ
กองทรัสต์ฯตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยง มีอานาจควบคุมกองทรัสต์ฯ หรื อ
ถู ก กองทรั ส ต์ฯ ควบคุ ม ไม่ ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม หรื อ อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม เดี ย วกัน กับ
กองทรัสต์ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อกองทรัสต์ฯ ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ผูบ้ ริ หาร
ส าคัญ กรรมการหรื อ พนั ก งานของผู จ้ ัด การกองทรั ส ต์ฯ ที่ มี อ านาจในการวางแผนและควบคุ ม การ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ฯ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อกิจการ
บริ ษทั ภิรัช รี ท แมนเนจเม้นท์
จากัด
บริ ษทั ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
- ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ
- ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
- ทรัสตี
กสิ กรไทย จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) - บริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิ กรไทย จากัด
บริ ษทั ภิรัชบุรี จากัด
- เจ้าของทรัพย์สิน
- ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
บริ ษทั เพนต้า 591 จากัด
- เจ้าของทรัพย์สิน
- กลุ่มบริ ษทั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
รายใหญ่

รายละเอียดการทาธุรกรรม
- รับค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จากกองทรัสต์ฯ
- รับค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จากกองทรัสต์ฯ
- รับค่าธรรมเนียมทรัสตีจากกองทรัสต์ฯ
- รับฝากเงินและให้กองทรัสต์ฯ
กูย้ มื เงิน
- ได้ทาสัญญาเช่าทรัพย์สินในฐานะ
ผูใ้ ห้เช่า
- ได้ทาสัญญาซื้ อขายกรรมสิ ทธิใน
ระบบสาธารณูปโภคและ
สังหาริ มทรัพย์โครงการภิรัชทาวเวอร์
แอท เอ็มควอเทียร์
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5.6 การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
กองทรัสต์ฯจะบันทึกลดกาไรสะสม ณ วันที่มีการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน
5.7 ประมาณการหนีส้ ิ น
กองทรัสต์ฯจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ น อนว่ากองทรั สต์ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกองทรัสต์ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.8 ภาษีเงินได้
กองทรั สต์ฯไม่ มีภาระภาษี เงิ นได้นิ ติบุ คคล เนื่ องจากกองทรั สต์ฯไม่ มีสถานะเป็ นนิ ติบุ คคลตามมาตรา 39
แห่งประมวลรัษฎากร
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัด ท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารของกองทรั ส ต์ฯ จาเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่ แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้

7.

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตน้ งวด
บวก: ลงทุนเพิม่ ในระหว่างงวด
หัก: ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2561
6,668,789
(501)
6,668,288

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 กองทรัสต์ฯได้ลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการ ภิรัชทาวเวอร์
แอท เอ็มควอเทียร์ โดยทาสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในอาคารสานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
รวมถึงการเข้ารับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในระบบสาธารณู ปโภคและสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่ องกับโครงการเป็ น
ระยะเวลาโดยประมาณ 26 ปี 8 เดือน โดยกองทรัสต์ฯได้จ่ายชาระเงินค่าสิ ทธิการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น
จานวนประมาณ 6,669 ล้านบาท
กองทรัสต์ฯได้จดจานองสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม
2561 จานวน 1,823 ล้านบาท เพื่อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2561
139,999
177
140,176

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตน้ งวด
บวก: ลงทุนเพิม่ ในระหว่างงวด
บวก: กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ปลายงวด
9.

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กองทรัสต์ฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดังนี้
ธนาคาร
เงินสด
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินต้น (พันบาท)
50
2,337
142,820
145,207

อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)
0.37

10. ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ าและบริการและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2561
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การและลูกหนี้อื่น

16,946
22
501
892
18,361

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ จากการให้เช่าและบริ การ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จานวน 15 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ ที่
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ ส่ วนที่เหลือเป็ นลูกหนี้ที่คา้ งชาระไม่เกิน 3 เดือน

8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 ค่าใช้จ่ายรอการตัด บัญ ชี เป็ นค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุ น
รอการตัดบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตน้ งวด
เพิ่มระหว่างงวด
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
84,114
(3,567)
80,547

12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคาร กสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของทรัสตี โดยมีรายละเอียดดังนี้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก: ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูย้ มื รอการตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
1,720,000
(29,019)
1,690,981

เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 3.25 สาหรับปี ที่ 1 MLR - 2.25 สาหรับปี ที่ 2 ถึง 3 MLR - 2.00
สาหรั บปี ที่ เหลือ โดยมี กาหนดชาระดอกเบี้ ยเป็ นรายเดื อนและชาระคืนเงินต้นทั้งจานวนในปี ที่ 5 หรื อ
ในปี 2566
เงิ น กู้ยืม ดังกล่ าวค้ าประกัน โดยสิ ท ธิ ก ารเช่ าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ตามที่ ไ ด้ก ล่ าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 7
ภายใต้สัญญากูเ้ งิน กองทรัสต์ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น
การดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาหนด
13. กาไรสะสม
กาไรสะสมต้นงวด
บวก: การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานในระหว่างงวด
กาไรสะสมปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
70,231
70,231
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ย มผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ฯ ค่ าธรรมเนี ยมทรั ส ตี ค่ าธรรมเนี ย มนายทะเบี ยนหน่ ว ยทรั ส ต์ และ
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้
14.1 ค่ าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนี ยมการจัดการจากกองทรัสต์ฯในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทรัสต์ฯ ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายเดือน
14.2 ค่ าธรรมเนียมทรัสตี
ทรั ส ตี ข องกองทรั ส ต์ จะได้รั บ ค่ าตอบแทนในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 1.0 ของมู ล ค่ าทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ข อง
กองทรัสต์ฯ ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายเดือน
14.3 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์คานวณตามอัตราที่นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์กาหนด
ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายปี
14.4 ค่ าธรรมเนียมผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทรัสต์ฯ ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายเดือน
15. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด กองทรั ส ต์ฯ มี รายการธุ รกิ จที่ สาคัญ กับ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯ และบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
15 มกราคม 2561
ถึงวันที่
31 มีนาคม 2561
บริษัท ภิรัชบุรี จากัด
ค่าสิ ทธิ ในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
บริษัท เพนต้ า 591 จากัด
ค่าขายทรัพย์สิน
บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

นโยบาย
การกาหนดราคา

5,799,000

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

806,000

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

3,737

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 14
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
15 มกราคม 2561
ถึงวันที่
31 มีนาคม 2561
บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กสิ กรไทย จากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบาย
การกาหนดราคา

5,527

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 14

1,696

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 14

541
14,087

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12

ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริษัท ภิรัชบุรี จากัด
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
บริษัท เพนต้ า 591 จากัด
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์คา้ งจ่าย
บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้ นท์ จากัด
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ ทรัพย์ของทรัสต์คา้ งจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กสิ กรไทย จากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินค้างจ่าย
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

19
206
366
670
2,369
894
2,969
1,021
4,693
1,753
145,157
1,720,000
3,136
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กองทรั ส ต์ ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ในส่ ว นงานด าเนิ น งานที่ ร ายงานเพี ย งส่ ว นงานเดี ย ว คื อ การให้ เช่ า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย กองทรั ส ต์ฯ ประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้
ก าไรจากการด าเนิ น งาน และสิ น ทรั พ ย์ที่ แ สดงอยู่ใ นงบการเงิ น จึ ง ถื อ เป็ นการรายงานตามส่ ว นงาน
ดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
17. ภาระผูกพัน
17.1 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
17.2 กองทรั ส ต์ฯ มี ภ าระผูก พัน เกี่ ย วกับ สั ญ ญาบริ ก ารที่ ต ้อ งจ่ ายช าระในอนาคตเป็ นจ านวนเงิ น ประมาณ
7 ล้านบาท
18. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ฯ ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ จ่ า ย
ประโยชน์ตอนแทนระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์ในอัตราหน่ วยทรัสต์ละ 0.1315 บาท รวมเป็ นเงิน
ทั้ง สิ้ น 67.76 ล้านบาท โดยกองทรั ส ต์ฯ จะจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนระหว่ างกาลดัง กล่ า วให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
19. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ ได้รั บ การอนุ ม ัติ ใ ห้ อ อกโดยผู ม้ ี อ านาจของผู จ้ ัด การกองทรั ส ต์ ฯ เมื่ อ วัน ที่
9 พฤษภาคม 2561
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