ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
รายงาน และ งบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ภิรัชออฟฟิ ศ
(กองทรัสต์ฯ) ซึ่ งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญสาหรับสาหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2561 (วันจัดตั้งกองทรัสต์ฯ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กองทรัสต์ฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สาหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การวัดมูลค่ าเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริ มทรั พย์
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.2 และข้อ 7 กองทรัสต์ฯมีเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามมูลค่ายุติธรรมในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงิน 6,418 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 93 ของสิ นทรัพย์รวมและในระหว่างรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯรับรู ้รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เป็ นจานวน 251 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุน เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวไม่มีการซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องและไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงได้
สาหรับเงินลงทุนอย่างเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกัน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯจึงกาหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนใน
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์โดยอ้างอิงจากราคาประเมินที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ การประเมินมูลค่า
ยุติธรรมข้างต้นเป็ นรายการที่ตอ้ งคานวณภายใต้ขอ้ สมมติและการใช้ดุลยพินิจของทั้งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯและผู ้
ประเมินราคาอิสระ ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบการวัดมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการคานวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์โดยการ
สอบถามผูร้ ับผิดชอบ ข้าพเจ้าได้ประเมินความน่าเชื่ อถือของผูป้ ระเมินราคาอิสระตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ ระเมินราคาอิสระและประเมินวิธีการประเมินมูลค่า
ประมาณการกระแสเงินสด และข้อสมมติต่าง ๆ ที่ผปู ้ ระเมินราคาอิสระใช้ในการคานวณหามูลค่ายุติธรรม และ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคานวณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวและ
สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การรั บรู้รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การ
กองทรัสต์ฯรับรู ้รายได้ค่าเช่าและบริ การตามนโยบายการบัญชีที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.1
ในระหว่างรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯรับรู ้รายได้จาก
ค่าเช่าและค่าบริ การจานวน 568 ล้านบาทในงบกาไรขาดทุน นอกจากนี้กองทรัสต์ฯเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การกับลูกค้าซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูเ้ ช่ารายย่อยจานวนมากราย และอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้
ความสาคัญในการตรวจสอบการรับรู ้รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการรายได้เพื่อตรวจสอบสัญญาเช่าและบริ การ เอกสารประกอบรายการให้เช่าและ
บริ การ เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้วา่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้
รายได้ของกองทรัสต์ฯ ตลอดจนตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการให้เช่าและบริ การตลอด
รอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาผ่านใบสาคัญทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ฯ
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯทราบเพื่อให้มีการ
ดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ ฯต่ องบการเงิน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯ พิจารณาว่า
จาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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ในการจัดทางบการเงิน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสต์ฯในการ
ดาเนินงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทรัสต์ฯหรื อหยุด
ดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทรัสต์ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯจัดทา
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• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิ นงานต่อเนื่องของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ฯ และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทรัสต์ฯ
ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
จะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทรัสต์ฯต้องหยุดการดาเนินงาน
ต่อเนื่องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ฯว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้
เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยาก
ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จาก
การสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

วราพร ประภาศิริกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2562
5

ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
งบดุล
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 6,669 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 314 ล้านบาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี จากการให้เช่าและบริ การและลูกหนีอืน
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อืน
รวมสิ นทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
ค่าเช่าและบริ การรับล่วงหน้า
เงินมัดจําค่าเช่าและบริ การ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์ สุทธิ

7

6,418,199,004

8
9
10
11

316,077,419
30,023,005
12,777,498
69,625,837
46,741,095
6,893,443,858

12

60,636,469
13,629,561
150,224,286
1,695,154,826
1,919,645,142
4,973,798,716

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์ สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่ วยทรัสต์ 515,310,000 หน่ วย มูลค่าหน่ วยละ 9.6525 บาท
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์ 515,310,000 หน่ วย มูลค่าหน่ วยละ 9.6525 บาท
ขาดทุนสะสม
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่ วย (บาท)
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสิ นงวด (หน่วย)

13

4,974,029,775

13
14

4,974,029,775
(231,059)
4,973,798,716
9.6520
515,310,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ
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ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิ ศ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน

พืนทีเฉพาะส่ วน
ของกองทรัสต์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
โครงการอาคารสํานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
ทีตัง 689 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
94,853 ตร.ม.
รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
กองทุนเปิ ด
กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (SCBTMFPLUS)
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

ราคาทุน
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)
(ร้อยละ)

6,669,392,922 6,418,199,004
6,669,392,922 6,418,199,004

95.31
95.31

314,431,936 316,077,419
314,431,936 316,077,419
6,983,824,858 6,734,276,423

4.69
4.69
100.00

*เป็ นมูลค่าทียังไม่ได้รวมค่าเช่าค้างรับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 15 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้ดอกเบีย
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนให้เช่าและบริ การ
ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์
ค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิทยัี งไม่ เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิ ทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รวมรายการขาดทุนสุ ทธิทยัี งไม่ เกิดขึนจากเงินลงทุน
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

567,558,018
812,168
2,453,565
570,823,751

16.1
16.2
16.3
16.4
11

7

106,751,403
17,326,336
7,666,385
3,197,177
26,749,256
16,542,298
6,421,089
67,443,683
252,097,627
318,726,124
(251,193,918)
(251,193,918)
67,532,206

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 15 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ
การเพิมขึน (ลดลง) ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างงวด
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิ ทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
การจ่ายลดทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์
การเพิมขึนของสิ นทรัพย์ สุทธิระหว่ างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
สิ นทรัพย์ สุทธิปลายงวด

13
13
15

318,726,124
(251,193,918)
67,532,206
5,153,100,000
(179,070,225)
(67,763,265)
4,973,798,716
4,973,798,716

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 15 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน:
การซื อเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
การเพิมขึนในเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การเพิมขึนในลูกหนีจากการเช่าและบริ การและลูกหนี อืน
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์อืน
การเพิมขึนในเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
การเพิมขึนในค่าเช่าและบริ การรับล่วงหน้า
การเพิมขึนในเงินมัดจําค่าเช่าและบริ การ
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนี ยมสัญญาเงินกูร้ อตัดบัญชี
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ขาดทุนสุ ทธิ ทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่ วยทรัสต์
เงินสดจ่ายลดทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบีย
เงินสดจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึนสุ ทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 9)

67,532,206

(6,669,392,922)
(314,431,936)
(12,777,498)
(86,168,135)
(46,741,095)
46,268,324
13,629,561
150,224,286
16,542,298
5,254,826
(1,645,483)
251,193,918
62,188,857
(6,518,322,793)
5,153,100,000
(179,070,225)
1,689,900,000
(47,820,712)
(67,763,265)
6,548,345,798
30,023,005
30,023,005
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
11

ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
ข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 15 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
บวก: การเพิมขึนของทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
บวก: รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
หัก: รายการขาดทุนสุ ทธิ ทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
หัก: การจ่ายลดทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
หัก: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด
อัตราส่ วนการเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงาน
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญและข้ อมูลประกอบเพิมเติมทีสํ าคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ปลายงวด (บาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของการซื อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลียระหว่างงวด (บาท)

10.0000
0.6185
(0.4875)
(0.3475)
(0.1315)
9.6520

1.33

4,973,798,716
4.96
11.24
126.06
5,077,577,110

* มูลค่าการซื อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร
และคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักตามระยะเวลาทีมีอยู่ในระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิ ศ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ลักษณะของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิ ศ
ทรั ส ต์เพื่ อการลงทุ น ในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พ ย์ภิ รั ชออฟฟิ ศ (“กองทรั ส ต์ ฯ”) เป็ นกองทรั ส ต์ตาม
พระราชบัญญัติ ทรั สต์ เพื่ อ ธุ รกรรมในตลาดทุ 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 ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ และไม่มีกาหนดอายุของกองทรัสต์
กองทรัสต์ได้จดั ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้รับจากการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ และเงินที่ได้รับ
จากการกู้ยื ม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น ไปลงทุ น ในสิ ทธิ ก ารเช่ า ในพื้ น ที่ โ ครงการภิ รั ช ทาวเวอร์ แอท
เอ็มควอเทียร์ ซึ่ งประกอบด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ในอาคารสานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และพื้นที่
ที่เกี่ ยวเนื่ องกับการดาเนิ นงานอาคารสานักงาน รวมถึ งการเข้ารับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในระบบสาธารณู ปโภค
และสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานอาคารสานักงาน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่ ม
ซื้ อขายได้ต้ 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 ง หาริ ม ทรั พ ย์ และบริ ษ ัท ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จากัด ท าหน้าที่ เป็ นนายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ภิ รัชบุ รี จากัด เป็ นผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์รายใหญ่ ของกองทรัส ต์ฯ โดยถื อ
หน่วยทรัสต์ท้ งั สิ้ นร้อยละ 19.99 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและชาระแล้ว
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2.

นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
กองทรัสต์ฯมีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดังนี้

2.1 ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ จะจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของก าไรสุ ทธิ ที่
ปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ ตอบแทนที่ จะจ่ายให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์น้ นั แบ่งเป็ นประโยชน์
ตอบแทนส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ ต อบแทนระหว่ า งกาล (Interim
Distribution) (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั้งต่อ
รอบปี บัญชี เว้นแต่กรณี ที่กองทรัสต์ฯมีการเพิ่มทุน กองทรัสต์ฯอาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครั้ง
ต่อรอบปี บัญชี ได้เพื่อเป็ นประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึ งถือหน่วยทรัสต์อยูก่ ่อนมีการเพิม่ ทุน
กาไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วข้างต้นให้หมายถึง กาไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1) การหั ก ก าไรที่ ย งั ไม่ เกิ ด ขึ้ น จากการประเมิ น ค่ า หรื อ การสอบทานการประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์สิ น ของ
กองทรัส ต์ฯ รวมทั้งการปรั บ ปรุ งด้วยรายการอื่ นตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ฯ
(2) การหั ก ด้ว ยรายการเงิ น ส ารองเพื่ อ การช าระหนี้ เงิ น กู้ยื ม หรื อ ภาระผู ก พัน จากการกู้ ยื ม เงิ น ของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงิ นที่ ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ลและหนังสื อชี้ ชวน หรื อแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี แรก หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบปี ใดมีมูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่
จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนในครั้ งนั้น และให้ ส ะสมประโยชน์ ต อบแทนดัง กล่ า วเพื่ อ น าไปจ่ า ยรวมกับ
ประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในปี ถัดไป แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่ขดั ตามข้อ 2.1
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์
ระหว่างรอบไตรมาสใดมี มูลค่าต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรั สต์ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่ จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่ าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์
ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในปี ถัดไป
2.2 ในกรณี ที่ กองทรั ส ต์ ย งั มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู่ ผู ้จ ัด การกองทรั ส ต์ จ ะไม่ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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3.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 และจัดทาขึ้ นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชี
สาหรับกิจการที่ดาเนินธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ กองทรัสต์ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายบัญชี

4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับ ใช้ สาหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส าหรั บงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บายให้ ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บ ัติทางการบัญชี และการให้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นเมื่อนามาถื อปฏิ บตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
บัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
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กิ จการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ ทากับลู กค้าทุ กสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอน
ส าหรั บ การรั บ รู ้ รายได้ที่ เกิ ดขึ้ นจากสั ญ ญาที่ ท ากับ ลู ก ค้า โดยกิ จการจะรั บ รู ้ รายได้ในจานวนเงิ น ที่
สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ที่เกี่ ยวข้อง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เชื่ อว่ามาตรฐานฉบับ ดังกล่ าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกองทรัสต์ฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างงวดปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมื อ
ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึ งการแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับ
ใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่
มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จ จุ บ ัน ผูจ้ ดั การกองทรั ส ต์ อ ยู่ระหว่า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที่ เริ่ ม น า
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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5.

นโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ

5.1 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การที่เกี่ยวข้ อง
รายได้ค่าเช่าจะรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า และรายได้ค่าบริ การที่เกี่ ยวข้องกับ
รายได้จะรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์สิทธิ์
ดอกเบีย้ รั บและดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.2 การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพ ย์ดว้ ยจานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่ กองทรัสต์ฯมีสิทธิ ในเงินลงทุ น
ต้นทุ นของเงินลงทุ นประกอบด้วย รายจ่ายซื้ อเงิ นลงทุ นและค่ าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้ นที่ ก องทรัส ต์ฯจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ สดงด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยไม่ คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา ผู จ้ ัด การ
กองทรัสต์กาหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ได้ลงทุนในสิ ทธิ การ
เช่ าอสังหาริ มทรัพย์โดยใช้ราคาทุน ของสิ ทธิ การเช่ าดังกล่ าว และจะกาหนดราคายุติธรรมของเงิ นลงทุ น
ดัง กล่ า ว ณ วัน ที่ ใ นงบการเงิ น งวดถัด ไปโดยใช้ราคาประเมิ น จากผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระที่ ไ ด้รับ ความ
เห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่ งประเทศไทย (ตาม
ประกาศส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ว่าด้วยการให้ ค วามเห็ น ชอบบริ ษ ัท ประเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ) ซึ่ งการประเมินราคาจะทาเมื่อสถานการณ์ ทาง
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง แต่อย่างน้อยจะจัดให้มีการประเมินราคาทุกสองปี นับตั้งแต่วนั ที่มีการประเมินราคา
เพื่ อ ลงทุ น ในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ และจัดให้ มี ก ารสอบทานการประเมิ น ราคาทุ ก หนึ่ ง ปี นับ แต่ วนั ที่ มี ก าร
ประเมินราคาครั้งล่าสุ ดไปแล้ว โดยการประเมินราคาจะต้องไม่กระทาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระรายเดียวกัน
ติดต่อกันเกินสองครั้ง
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) ถื อเป็ นรายการกาไรหรื อ
ขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในงบกาไรขาดทุน
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดแสดงในงบดุลด้วยราคายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันทาการสุ ดท้าย
ของวันที่ในงบดุลและอ้างอิงจากบริ ษทั จัดการแต่ละแห่ง
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ในความต้องการของตลาดซึ่ งเป็ นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับแสดงตาม
มู ล ค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่ คานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้ อขายครั้งล่ าสุ ดของวันที่ วดั ค่ าเงิ น
ลงทุนในสมาคมตราสารหนี้ ไทย เงิ นลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดย
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และตามข้อกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธี ก ารก าหนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ มี ต ลาดซื้ อ ขายคล่ อ งรองรั บ ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกองทรัสต์ฯใช้วิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย
ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดภายใน 90 วันนับตั้งแต่วนั ที่ลงทุน
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ในงบกาไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายคานวณโดยใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
เงิ นลงทุนในเงิ นฝากธนาคารและตัว๋ แลกเงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ ยนมือได้ ใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ ย
ค้า งรั บ จนถึ ง วัน วัด ค่ า เงิ น ลงทุ น ในการก าหนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ซึ่ งได้แ ยกแสดงดอกเบี้ ยค้างรั บ ไว้ใ น
“ลูกหนี้อื่น” ในงบดุล
5.3 ลูกหนีจ้ ากการให้ เช่ าและบริการ
ลูกหนี้จากการให้เช่าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กองทรัสต์ฯบันทึกค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
สาหรับผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการเก็บเงิ นจากลู กหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 ค่ าใช้ จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ตามที่จ่ายจริ ง
เช่ น ค่าธรรมเนี ยมการจัดตั้งกองทรัสต์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องโดยตรง ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี จะ
ทยอยตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี
5.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับ กองทรั สต์ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ ลงทุ นในส่ วนได้เสี ยของ
กองทรัสต์ฯตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยง มีอานาจควบคุ มกองทรัสต์ฯ หรื อ
ถู ก กองทรั ส ต์ฯควบคุ ม ไม่ ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม หรื อ อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม เดี ย วกัน กับ
กองทรัสต์ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ ออกเสี 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
- รับฝากเงิน ให้กองทรัสต์ฯกูย้ ืมเงินและ
เช่าพื้นที่
- ได้ทาสัญญาเช่าทรัพย์สินในฐานะผูใ้ ห้เช่า
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากสัญญาบริ การ
พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
- รายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาให้บริ การ
สาหรับพื้นที่หอ้ งประชุมสัมมนา
- ได้ทาสัญญาซื้ อขายกรรมสิ ทธิ ในระบบ
สาธารณู ปโภคและสังหาริ มทรัพย์
โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
- ได้ทาเสนอราคางานดูแลต้นไม้โครงการ
ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และอื่นๆ

5.6 การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์
กองทรัสต์ฯจะบันทึกลดกาไรสะสม ณ วันที่มีการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน
5.7 ประมาณการหนีส้ ิ น
กองทรัสต์ฯจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้
เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากองทรัส ต์ฯจะเสี ยทรั พ ยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่ อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกองทรัสต์ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.8 ภาษีเงินได้
กองทรั สต์ฯไม่ มี ภาระภาษี เงิ นได้นิ ติบุ คคล เนื่ องจากกองทรั สต์ฯไม่ มี สถานะเป็ นนิ ติ บุ คคลตามมาตรา 39
แห่งประมวลรัษฎากร
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5.9 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สิน
ให้ผอู ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่
วัดมูลค่า กองทรัสต์ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี
ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อ
ขายในตลาดที่ มี สภาพคล่ องได้ กองทรั สต์ฯจะประมาณมู ลค่ ายุ ติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมู ลค่ าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่
จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูล อื่นที่ ส ามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพ ย์หรื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่าจะเป็ นข้อมู ลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสต์ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัด ท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารของกองทรั ส ต์ฯจาเป็ นต้องใช้
ดุ ลยพิ นิจและการประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพิ นิจและการประมาณการ
ดังกล่ าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมู ลที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่
สาคัญมีดงั นี้
มูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
กองทรัสต์ฯวัดมูลค่าเงินลงทุนในในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรมโดย
ถือพื้นฐานจากมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิ สระ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้วิธีพิจารณาจาก
รายได้ เนื่ องจากไม่มีราคาในตลาดที่ สามารถใช้เที ยบเคียงได้ ข้อสมมติ ฐานที่สาคัญ ที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุ 7 กองทรัสต์ฯเห็นว่า
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ กองทรัสต์ฯจะได้รับจริ งจากเงินลงทุนใน
สิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์อาจแตกต่างไปขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสิ นทรัพย์ใน
อนาคต
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7.

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์

เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตน้ งวด
บวก: ลงทุนเพิ่มในระหว่างงวด
หัก: ขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
6,669,393
(251,194)
6,418,199

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 กองทรัสต์ฯได้ลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการ ภิรัชทาวเวอร์
แอท เอ็มควอเทียร์ โดยทาสัญญาเช่ าพื้นที่ ส่วนใหญ่ในอาคารสานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
รวมถึ งการเข้ารับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในระบบสาธารณู ปโภคและสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ ยวเนื่ องกับโครงการเป็ น
ระยะเวลาโดยประมาณ 26 ปี 8 เดือน โดยกองทรัสต์ฯได้จ่ายชาระเงินค่าสิ ทธิ การเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น
จานวนประมาณ 6,669 ล้านบาท
ในระหว่างงวด 2561 กองทรั สต์ฯได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระประเมิ นมู ล ค่าเงิ นลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ า
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ซึ่ ง ประเมิ น ราคาด้วยวิธี รายได้ (Income approach) กองทรั ส ต์ฯ ได้รับ รู ้ ข าดทุ น ที่ ยงั ไม่
เกิ ดขึ้ นจากการปรั บ มู ลค่าของเงิ นลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ดงั กล่ าวจานวน 251.2 ล้านบาท
(สุ ทธิ จากค่าเช่าและค่าบริ การค้างรับ) ในงบกาไรขาดทุนสาหรับงวดปั จจุบนั
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการใช้พ้นื ที่ (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าพื้นที่ต่อเดือน (บาทต่อตารางเมตร)

อัตรา
9
99.8
950

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติ
เพิ่มขึ้น
มูลค่ายุติธรรมลดลง
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯได้นาสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ไปจดทะเบียนหลักประกันทาง
ธุ รกิจกับธนาคารพาณิ ชย์ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
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8.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
314,431
1,646
316,077

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตน้ งวด
เงินลงทุนเพิ่มระหว่างงวด - ซื้ อสุ ทธิ
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ปลายงวด
9.

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

เงินต้น (พันบาท)
10
111
28,251
1,651
30,023

อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)
0.37 - 0.62
0.38

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

4,547
157
4,558
4,510
5
12,777

ยอดคงเหลื อของลู กหนี้ จากการให้เช่ าและบริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 3 ล้านบาท เป็ นลู กหนี้
ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ ส่ วนที่เหลือเป็ นลูกหนี้ที่คา้ งชาระไม่เกิน 3 เดือน
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11. ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่ าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี เป็ นค่ าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุ น
รอการตัดบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตน้ งวด
เพิ่มระหว่างงวด
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
86,168
(16,542)
69,626

12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของทรัสตี โดยมีรายละเอียดดังนี้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก: ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูย้ มื รอตัดบัญชี
บวก: ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนี ยมสัญญาเงินกูส้ ะสม
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
1,720,000
(30,100)
5,255
1,695,155

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก: เงินกูย้ มื
หัก: ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูย้ มื คงเหลือ
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
1,720,000
(24,845)
1,695,155

เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบอัตราร้ อยละที่ ระบุ ตามสัญญากูย้ ืมเงิ น โดยมีกาหนดชาระ
ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนและชาระคืนเงินต้นทั้งจานวนในปี ที่ 5 หรื อในปี 2566
เงิ น กู้ยืม ดัง กล่ า วค้ าประกัน โดยสิ ท ธิ ก ารเช่ าอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 7
ภายใต้สัญญากูเ้ งิน กองทรัสต์ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น
การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์รวม และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ให้เป็ นไปตาม
อัตราที่กาหนด
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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 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้

15 มกราคม 2561
ลดทุนครั้งที่ 1/2561
ลดทุนครั้งที่ 2/2561
31 ธันวาคม 2561

จานวนหน่วยทรัสต์
(พันหน่วย)
515,310
515,310

มูลค่าหน่วยละ
(บาท)
10.0000
(0.1817)
(0.1658)
9.6525

รวม
(พันบาท)
5,153,100
(93,632)
(85,438)
4,974,030

14. ขาดทุนสะสม

ยอดสะสมต้นงวด
บวก: การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดาเนินงานในระหว่างงวด
หัก: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ขาดทุนสะสมปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
67,532
(67,763)
(231)

15. การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์
เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของผู ้จ ัด การกองทรั ส ต์ ไ 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 งกาลดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ผู ้ถื อ
หน่วยทรัสต์แล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
16. ค่ าใช้ จ่าย
ค่ า ธรรมเนี ย มผู จ้ ัด การกองทรั ส ต์ ค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ และ
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้
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16.1 ค่ าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนี ยมการจัดการจากกองทรัสต์ฯในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 0.75 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์ฯ ซึ่ งจะคานวณและชาระเป็ นรายเดือน
16.2 ค่ าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์ สิน
ทรั ส ตี ข องกองทรั ส ต์ จะได้รับ ค่ า ตอบแทนในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 1.0 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ข อง
กองทรัสต์ฯ ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายเดือน
16.3 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์คานวณตามอัตราที่นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์กาหนด
ซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายปี
16.4 ค่ าธรรมเนียมผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ ม ทรั พ ย์จะได้รับค่าตอบแทนประกอบไปด้วยค่าธรรมเนี ยมพื้นฐาน (Base Fee) ซึ่ งคิ ด
ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 7.00 ของรายได้จากการดาเนิ นงาน รวมกับค่าธรรมเนี ยมผันแปร (Variable) ซึ่ งคิด
ในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อยละ 3.00 ของก าไรจากการด าเนิ น งาน และมี เพดานค่ าธรรมเนี ย มรวมกัน ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์ฯซึ่งจะคานวณและชาระเป็ นรายเดือน
17. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด กองทรั ส ต์ฯมี รายการธุ รกิ จที่ ส าคัญ กับ บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯ และบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษทั ภิรัชบุรี จากัด
ค่าสิ ทธิ ในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย
เงินลดทุน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากสัญญาบริ การพื้นที่ส่วนกลาง
รายได้ที่เกี่ยวเนื่องจากสัญญาบริ การพื้นที่หอ้ ง
ประชุมสัมมนา

5,799,000
13,545
35,793
3,721
318

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกัน
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษทั เพนต้ า 591 จากัด
ค่าขายทรัพย์สิน
บริษทั ไบเทคเซอร์ วสิ เซส จากัด
ค่าบริ การดูแลต้นไม้และอื่นๆ
บริษทั ภิรัช รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั ภิรัชแมนเนจเม้ นท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

806,000
110

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกัน

17,326

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16

26,749

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16

7,666

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16

4,510
810
67,444

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12

ยอดคงค้า งระหว่ า งกองทรั ส ต์ ฯ และบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริษัท ภิรัชบุรี จากัด
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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

157
982
13
1,579
2,548
1,362
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(หน่วย: พันบาท)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
รายได้ค่าเช่ารอเรี ยกเก็บ
เงินมัดจาค่าเช่าและบริ การ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ

28,362
4,510
5,120
1,720,000
14,368
5

18. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทรัสต์ฯได้ซ้ื อขายเงิ นลงทุนในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนใน
ตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นจานวนรวม 7,406 ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 145.85 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
19. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กองทรั ส ต์ ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ในส่ วนงานด 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
การปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดี ยวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิ น 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
ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้
กิจการ
20. ภาระผูกพัน
20.1 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมต่างๆตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
20.2 กองทรัสต์ฯได้ทาสัญญาเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้องกับการทาความสะอาดและการรักษาความ
ปลอดภัย อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี

27

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯมีจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าอุปกรณ์และ
สัญญาบริ การดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 2 ปี

16
4

20.3 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯมีหนังสื อค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ ธนาคารออกให้จานวน
4 ล้านบาท เพื่อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า
21. ลาดับชั้ นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลาดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ระดับ 1

ระดับ 2

-

316
-

(หน่วย: ล้านบาท)
ระดับ 3
รวม
6,418

316
6,418

กองทรัสต์ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุ 7 และ 8
ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
22. เครื่ องมือทางการเงิน
22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของกองทรัสต์ฯตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูล ส าหรับเครื่ องมื อทางการเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร
ลูกหนี้ จากการให้เช่าและบริ การ เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินมัดจาค่าเช่าและบริ การ และเงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน กองทรัสต์ฯมีความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิ นดังกล่าว และมี นโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กองทรั ส ต์ฯ มี ค วามเสี่ ย งด้านการให้ สิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ จากการให้ เช่ า และบริ ก าร ผู จ้ ดั การ
กองทรัสต์ฯควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม
ดังนั้นกองทรัสต์ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้
สิ นเชื่ อของกองทรั ส ต์ฯไม่มี การกระจุ ก ตัวเนื่ องจากกองทรั ส ต์ฯมี ฐานของลู กค้าที่ หลากหลายและมี อยู่
จานวนมากราย จานวนเงิ นสู งสุ ดที่ กองทรัสต์ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคื อมูลค่าตามบัญชี ของ
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การที่แสดงอยูใ่ นงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กองทรัสต์ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มี
ดอกเบี้ย สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั รา
ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริ การ

หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจาค่าเช่าและบริ การ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

30
-

316
13

316
30
13

30

329

359

1,695

61
150
-

61
150
1,695

1,695

211

1,906

ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
ดูหมายเหตุ 9
-

ดูหมายเหตุ 12
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทรั ส ต์ฯพิ จารณาว่าไม่ มี ค วามเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ยน เนื่ องจากกองทรั ส ต์ฯ ไม่ มี ธุ รกรรมที่ เป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ และไม่มีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศคงเหลื อ ณ วันที่
ในงบดุล
22.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมื อทางการเงิ นส่ วนใหญ่ ของกองทรั สต์ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรื อมี อตั ราดอกเบี้ ย
ใกล้เคี ย งกับ อัต ราดอกเบี้ ย ในตลาด กองทรั ส ต์ฯ จึ ง ประมาณมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จานวนเงิ นที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรัพ ย์กนั หรื อจ่ายชาระหนี้ สิ น
ในขณะที่ ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ น
อิส ระในลักษณะที่ ไม่มี ความเกี่ ยวข้องกัน วิธีการกาหนดมู ลค่ายุติธรรมขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมื อ
ทางการเงิ น มู ล ค่ ายุติ ธ รรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่ าสุ ด หรื อก าหนดขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ ก ารวัดมู ล ค่ า
ที่เหมาะสม
23. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุ ป ระสงค์ในการบริ หารจัดการทุ นที่ ส าคัญของกองทรัส ต์ฯ คือการดารงไว้ซ่ ึ ง ความสามารถในการ
ดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง และการดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ นที่ เหมาะสมเพื่อให้สามารถจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทรัสต์ฯ
24. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีมติอนุมตั ิให้ลดทุนชาระ
แล้วของทรัสต์ โดยการลดมูลค่าของหน่ วยทรัสต์ในอัตรา 0.1659 บาท ต่อหน่ วยทรัสต์ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
85,489,929 บาท โดยกองทรัสต์จะจ่ายเงินจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยในวันที่ 27 มีนาคม 2562
25. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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