ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
รายงาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2561
(วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และ
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ ซึ่ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
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 พฤศจิกายน 2561
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 6,669 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 281 ล้านบาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ จากการให้เช่าและบริ การและลูกหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพ ย์
หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ค่าเช่าและบริ การรับล่วงหน้า
เงินมัดจําค่าเช่าและบริ การ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมหนีส้ ิ น
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ

7

6,424,488,967

8
9
10
11

282,103,761
44,409,754
5,875,032
73,905,583
46,315,131
6,877,098,228

12

48,711,982
8,796,476
146,950,476
1,693,740,392
1,898,199,326
4,978,898,902

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 515,310,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8183 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ 515,310,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8183 บาท
ขาดทุนสะสม
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยทรัสต์ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)

13

5,059,468,173

13
14

5,059,468,173
(80,569,271)
4,978,898,902
9.6619
515,310,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ ภิรัชออฟฟิ ศ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน

พื้นที่เฉพาะส่ วน
ของกองทรัสต์

ราคาทุน
(บาท)

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ (หมายเหตุ 7)
โครงการอาคารสํานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
ที่ต้ งั 689 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
94,853 ตร.ม.
รวมเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์
เงินลงทุนในหลักทรัพ ย์ (หมายเหตุ 8)
กองทุนเปิ ด
กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (SCBTMFPLUS)
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพ ย์
รวมเงินลงทุน

ร้อยละของ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)
(ร้อยละ)

6,668,789,000 6,424,488,967
6,668,789,000 6,424,488,967

95.79
95.79

280,949,753 282,103,761
280,949,753 282,103,761
6,949,738,753 6,706,592,728

4.21
4.21
100.00

*เป็ นมูลค่าที่ยงั ไม่ได้รวมค่าเช่าค้างรับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนให้เช่าและบริ การ
ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิทยี่ งั ไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รวมรายการขาดทุนสุ ทธิทยี่ งั ไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

146,223,714
59,578
816,481
147,099,773

16.1
16.2
16.3
16.4

40,088,910
4,533,402
1,979,709
845,402
6,766,057
4,336,297
1,155,910
17,849,835
77,555,522
69,544,251
(171,892)
(171,892)
69,372,359

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนให้เช่าและบริ การ
ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิทยี่ งั ไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รวมรายการขาดทุนสุ ทธิทยี่ งั ไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
การลดลงในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

408,873,112
746,742
1,531,509
411,151,363

16.1
16.2
16.3
16.4
11

7

74,942,073
12,746,571
5,679,163
2,351,679
19,309,581
12,192,552
2,892,370
49,543,347
179,657,336
231,494,027
(244,300,033)
(244,300,033)
(12,806,006)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สํ าหรับรอบะยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างงวด
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
การลดลงในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
การจ่ายลดทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพ ย์ สุทธิระหว่ างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
สิ นทรัพ ย์ สุทธิปลายงวด

13
13
15

231,494,027
(244,300,033)
(12,806,006)
5,153,100,000
(93,631,827)
(67,763,265)
4,978,898,902
4,978,898,902

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
ปรับกระทบรายการลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน:
การซื้ อเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
การเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้ จากการเช่าและบริ การและลูกหนี้ อื่น
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์อื่น
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
การเพิ่มขึ้นในค่าเช่ารับล่วงหน้า
การเพิม่ ขึ้นในเงินมัดจําค่าเช่าและบริ การ
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนี ยมสัญญาเงินกูร้ อตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
เงินสดจ่ายลดทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 9)

(12,806,006)

(6,668,789,000)
(280,949,753)
(5,875,032)
(86,098,135)
(46,315,131)
38,179,493
8,796,476
146,950,476
12,192,552
3,840,392
(1,154,008)
244,300,033
45,702,955
(6,602,024,688)
5,153,100,000
(93,631,827)
1,689,900,000
(35,170,466)
(67,763,265)
6,646,434,442
44,409,754
44,409,754
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: บาท)
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
บวก: รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
หัก: รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
หัก: การจ่ายลดทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
หัก: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด
อัตราส่ วนการลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมทีส่ ํ าคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด (บาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้ อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (บาท)

10.0000
0.4492
(0.4741)
(0.1817)
(0.1315)
9.6619

(0.25)

4,978,898,902
3.51
8.04
125.49
5,113,006,952

* มูลค่าการซื้ อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร
และคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยูใ่ นระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิ ศ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
1.

ลักษณะของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิ ศ
ทรั สต์เพื่ อการลงทุ น ในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พย์ภิ รั ชออฟฟิ ศ (“กองทรั สต์ ฯ”) เป็ นกองทรั สต์ ตาม
พระราชบัญญัติ ทรั สต์ เพื่ อ ธุ รกรรมในตลาดทุ น พ.ศ. 2550 ที่ ก่ อ ตั้งขึ้ น ตามสั ญ ญาก่ อ ตั้งทรั 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 ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ และไม่มีกาหนดอายุของกองทรัสต์
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 วันที่ 30 กัน ยายน 2561 บริ ษ ทั ภิ รัชบุ รี จากัด เป็ นผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์รายใหญ่ ของกองทรั สต์ฯ โดยถื อ
หน่วยทรัสต์ท้ งั สิ้ นร้อยละ 19.99 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและชาระแล้ว
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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 การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั้งต่อ
รอบปี บัญชี เว้นแต่กรณี ที่กองทรัสต์ฯมีการเพิ่มทุน กองทรัสต์ฯอาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครั้ง
ต่อรอบปี บัญชีได้เพื่อเป็ นประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึงถือหน่วยทรัสต์อยูก่ ่อนมีการเพิม่ ทุน
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 บัญชีแรก หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบปี ใดมีมูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่
จ่ ายประโยชน์ ต อบแทนในครั้ งนั้น และให้ ส ะสมประโยชน์ ต อบแทนดัง กล่ าวเพื่ อ น าไปจ่ ายรวมกับ
ประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่ขดั ตามข้อ 2.1
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์
ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์
ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
2.2 ในกรณี ที่ กองทรั สต์ ย งั มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู่ ผู จ้ ัด การกองทรั ส ต์จ ะไม่ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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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 และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญในรู 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 ต์ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้

4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
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 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน จานวน 5 ฉบับ ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 หลักการสาคัญ
ของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 18 เรื่ อ ง รายได้ และการตี ค วามมาตรฐานบัญ ชี ที่ เกี่ ย วข้อ ง กิ จ การต้อ งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กบั สัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการใน
แต่ละขั้นตอน
ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

13

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ การ (Business Model)
หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบัง คับใช้อยู่
ในปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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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 อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้ น ที่ กองทรั สต์ฯจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
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
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็ นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่ คานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้ อขายครั้ งล่าสุ ดของวัน ที่ วดั ค่าเงิ น
ลงทุนในสมาคมตราสารหนี้ ไทย เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดย
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และตามข้อกาหนดหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารก าหนดมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ มี ต ลาดซื้ อ ขายคล่ อ งรองรั บ ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกองทรัสต์ฯใช้วิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดภายใน 90 วันนับตั้งแต่วนั ที่ลงทุน
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ในงบกาไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายคานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตัว๋ แลกเงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ย
ค้างรั บ จนถึ ง วัน วัด ค่ าเงิ น ลงทุ น ในการก าหนดมู ล ค่ ายุติ ธ รรม ซึ่ งได้แ ยกแสดงดอกเบี้ ย ค้างรั บ ไว้ใ น
“ลูกหนี้อื่น” ในงบดุล
5.3 ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ าและบริการ
ลูกหนี้ จากการให้เช่าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ กองทรัสต์ฯบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ 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 การกองทรัสต์ ผูบ้ ริ หาร
สาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ฯ
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ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ภิรัช รี ท แมนเนจเม้นท์ จากัด - ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริ ษทั ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จากัด

- ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
กสิ กรไทย จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

- ทรัสตี

บริ ษทั ภิรัชบุรี จากัด
บริ ษทั เพนต้า 591 จากัด

บริ ษทั ไบเทคเซอร์วิสเซส จากัด

- บริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน
กสิ กรไทย จากัด
- เจ้าของทรัพย์สิน
- ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
- เจ้าของทรัพย์สิน
- กลุ่มบริ ษทั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
รายใหญ่
- กลุ่มบริ ษทั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

รายละเอียดการทาธุรกรรม
- รับค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์จาก
กองทรัสต์ฯ
- รับค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จากกองทรัสต์ฯ
- รับค่าธรรมเนียมทรัสตีจากกองทรัสต์ฯ
- รับฝากเงินและให้กองทรัสต์ฯ
กูย้ มื เงิน
- ได้ทาสัญญาเช่าทรัพย์สินในฐานะผูใ้ ห้
เช่า
- ได้ทาสัญญาซื้อขายกรรมสิ ทธิในระบบ
สาธารณูปโภคและสังหาริ มทรัพย์
โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
- ได้ทาเสนอราคางานดูแลต้นไม้โครงการ
ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

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 ยทรัพ ยากรเชิ 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
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์

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

(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2561
6,668,789
(244,300)
6,424,489

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
ในระหว่ า งงวดปั จจุ บ ั น กองทรั ส ต์ ฯ ได้ ว่ า จ้า งผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระประเมิ น มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงประเมินราคาด้วยวิธีรายได้ กองทรัสต์ฯได้รับรู ้ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
เงิ น ลงทุ น ดังกล่ าว จ านวน 244.3 ล้านบาท (สุ ท ธิ จ ากค่ าเช่ าและค่ าบริ ก ารค้างรั บ ) ในงบก าไรขาดทุ น
สาหรับงวดปัจจุบนั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ฯได้นาสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไปจดทะเบียนหลักประกันทาง
ธุรกิจกับธนาคารพาณิ ชย์ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
8.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตน้ งวด
เงินลงทุนเพิ่มระหว่างงวด - ซื้อสุ ทธิ
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2561
280,950
1,154
282,104

18

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดังนี้
ธนาคาร
เงินสด
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินต้น (พันบาท)
10
100
40,887
3,413
44,410

อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)
0.37 - 0.62
0.38

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

3,956
14
1,790
115
5,875

ยอดคงเหลือของลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 2 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ที่ยงั
ไม่ถึงกาหนดชาระ ส่ วนที่เหลือเป็ นลูกหนี้ที่คา้ งชาระไม่เกิน 3 เดือน
11. ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญ ชี เป็ นค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุ น
รอการตัดบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตน้ งวด
เพิ่มระหว่างงวด
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
86,098
(12,192)
73,906
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของทรัสตี โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
1,720,000
(30,100)
3,840
1,693,740

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก: ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้
บวก: ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูส้ ะสม
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ

เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบอัตราร้อยละที่ระบุตามสัญญากูย้ ืมเงิน โดยมีกาหนดชาระ
ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนและชาระคืนเงินต้นทั้งจานวนในปี ที่ 5 หรื อในปี 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 วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์รวม และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ให้เป็ นไปตาม
อัตราที่กาหนด
13. ทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ได้จดั ตั้งกองทรัสต์ฯมีทุนจดทะเบียน 5,153.10 ล้านบาท
ประกอบด้วยหน่ วยทรัสต์จานวน 515.31 ล้านหน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 10 บาท ทั้งนี้ กองทรัสต์ฯได้
เรี ยกและได้รับชาระเงินทุนดังกล่าวทั้งจานวน
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยทรัสต์สาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั นี้

15 มกราคม 2561
ลดทุนครั้งที่ 1/2561
30 กันยายน 2561

จานวนหน่วยทรัสต์
(พันหน่วย)
515,310
515,310

มูลค่าหน่วยละ
(บาท)
10.0000
(0.1817)
9.8183

รวม
(พันบาท)
5,153,100
(93,632)
5,059,468
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. ขาดทุนสะสม

ยอดสะสมต้นงวด
หัก: การลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานในระหว่างงวด
หัก: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ขาดทุนสะสมปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
15 มกราคม 2561
ถึงวันที่
30 กันยายน 2561
(12,806)
(67,763)
(80,569)

15. การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของผู ้จ ัด การกองทรั ส ต์ไ ด้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ จ่ า ย
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์ในอัตราหน่ วยทรัสต์ละ 0.1315 บาท รวมเป็ นเงิน
ทั้ง สิ้ น 67,763,265 บาท โดยกองทรั ส ต์ ฯ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนระหว่ า งกาลดัง กล่ า วให้ แ ก่ ผู ้ถื อ
หน่วยทรัสต์แล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
16. ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าธรรมเนี ย มผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ ค่ าธรรมเนี ย มทรั ส ตี ค่ าธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ และ
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้
16.1 ค่ าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนี ยมการจัดการจากกองทรัสต์ฯในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทรัสต์ฯ ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายเดือน
16.2 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
16.3 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์คานวณตามอัตราที่นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์กาหนด
ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายปี
21

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16.4 ค่ าธรรมเนียมผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนประกอบไปด้วยค่าธรรมเนี ยมพื้นฐาน (Base Fee) ซึ่ งคิด
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.00 ของรายได้จากการดาเนิ นงาน รวมกับค่าธรรมเนี ยมผันแปร (Variable) ซึ่ งคิด
ในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 3.00 ของก าไรจากการด าเนิ น งาน และมี เพดานค่ าธรรมเนี ย มรวมกัน ในอัต รา
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทรัสต์ฯซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายเดือน
17. 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)

สาหรับงวดสาม
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2561
บริษัท ภิรัชบุรี จากัด
ค่าสิ ทธิ ในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย
เงินลดทุน
บริษัท เพนต้ า 591 จากัด
ค่าขายทรัพย์สิน
บริษัท ไบเทคเซอร์ วสิ เซส จากัด
ค่าบริ การดูแลต้นไม้
บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กสิ กรไทย จากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

สาหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
15 มกราคม 2561
ถึงวันที่
30 กันยายน 2561

นโยบาย
การกาหนดราคา

18,715

5,799,000
13,545
18,715

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
ตามที่ประกาศจ่าย

-

806,000

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

28

79

4,534

12,747

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16

6,767

19,310

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16

1,979

5,679

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16

60
17,850

747
49,543

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12

ราคาที่ตกลงกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้า งระหว่ า งกองทรั ส ต์ ฯ และบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริษัท ภิรัชบุรี จากัด
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
บริษัท เพนต้ า 591 จากัด
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
บริษัท ไบเทคเซอร์ วสิ เซส จากัด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์คา้ งจ่าย
บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ ทรัพย์ของทรัสต์คา้ งจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กสิ กรไทย จากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินค้างจ่าย
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
เงินมัดจาค่าเช่าและบริ การ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ

14
2,794
44
2
80
1,524
2,209
1,356
40,987
1,640
1,720,000
10,532
71

18. 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
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19. ภาระผูกพัน
19.1 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
19.2 กองทรั สต์ฯได้ทาสัญญาบริ การที่ เกี่ ยวข้องกับการทาความสะอาดและการรั กษาความปลอดภัย อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ฯมีจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาบริ การดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 2 ปี

11
8

20. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีมติอนุมตั ิให้ลดทุนชาระ
แล้วของกองทรัสต์ฯ โดยการลดมูลค่าของหน่ วยทรัสต์ในอัตรา 0.1658 บาท ต่อหน่ วยทรัสต์ รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 85,438,398 บาท โดยกองทรั ส ต์ฯ จะจ่ ายเงิ น จากการลดทุ น ดังกล่ าวให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หน่ ว ยในวัน ที่
7 ธันวาคม 2561
21. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ ได้รั บ การอนุ ม ัติ ใ ห้ อ อกโดยผู ้มี อ านาจของผู ้จัด การกองทรั ส ต์ เมื่ อ วัน ที่
9 พฤศจิกายน 2561
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