
 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไรขาดทุน           
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้              
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

วราพร ประภาศิริกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤษภาคม 2562 



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 5 6,416,161,916          6,418,199,004          

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 6 330,865,586 316,077,419

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7 37,448,699 30,023,005

ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน 8 12,757,760               12,777,498               

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 9 65,381,691               69,625,837               

สินทรัพยอ่ื์น 48,961,771               46,741,095               

รวมสินทรัพย์ 6,911,577,423          6,893,443,858          

หนีสิ้น

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 67,298,824 60,636,469

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 17,814,455 13,629,561               

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 154,842,951 150,224,286             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 1,696,554,734          1,695,154,826          

รวมหนีสิ้น 1,936,510,964          1,919,645,142          

สินทรัพย์สุทธิ 4,975,066,459          4,973,798,716          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

2



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยทรัสต ์515,310,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.4866 บาท 11 4,888,539,846          4,974,029,775          

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์

   หน่วยทรัสต ์515,310,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.4866 บาท 11 4,888,539,846          4,974,029,775          

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 12 86,526,613               (231,059)                   

สินทรัพย์สุทธิ 4,975,066,459          4,973,798,716          

-                                -                                

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.6545 9.6520                      

จาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 515,310,000             515,310,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบดุล (ต่อ)
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

พื้นที่เฉพาะส่วน ร้อยละของ ร้อยละของ
ของกองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
โครงการอาคารสาํนกังานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ 

ที่ตั้ง  689 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ
          เขตวฒันา กรุงเทพฯ      94,853 ตร.ม. 6,670,798,026 6,416,161,916 95.10 6,669,392,922 6,418,199,004 95.31

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 6,670,798,026 6,416,161,916 95.10 6,669,392,922 6,418,199,004 95.31
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
กองทุนเปิด
กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารรัฐตลาดเงิน พลสั (SCBTMFPLUS) 60,436,541 60,891,980 0.90 314,431,936 316,077,419 4.69
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลสั (LHSTPLUS) 145,000,000 144,955,056 2.15 -                          -                          -                          
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) 125,000,000 125,018,550 1.85 -                          -                          -                          

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 330,436,541 330,865,586 4.90 314,431,936 316,077,419 4.69
รวมเงินลงทุน 7,001,234,567 6,747,027,502 100.00 6,983,824,858 6,734,276,423 100.00

*เป็นมูลค่าที่ยงัไม่ไดร้วมค่าเช่าคา้งรับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ประเภทเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)
สาํหรับรอบระยะเวลา

สาํหรับงวดสามเดือน ตั้งแต่วนัท่ี

ส้ินสุดวนัท่ี  15 มกราคม 2561 ถึง

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบริการ 154,092,939             115,842,735             

รายไดด้อกเบ้ีย 14 65,598                      541,211                    

รายไดอ่ื้น 1,088,168                 176,469                    

รวมรายได้ 155,246,705             116,560,415             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ 26,688,555               16,094,418               

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 14 4,406,182                 3,736,618                 

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 14 1,910,499                 1,695,593                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 872,506                    670,064                    

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ 14 8,251,702                 5,527,245                 

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 9 4,244,146                 3,567,092                 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 948,357                    450,759                    

ตน้ทุนทางการเงิน 14 17,724,895               14,086,770               

รวมค่าใช้จ่าย 65,046,842               45,828,559               

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 90,199,863               70,731,856               

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (3,442,191)                (500,802)                   

รวมรายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (3,442,191)                (500,802)                   

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 86,757,672               70,231,054               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: บาท)
สาํหรับรอบระยะเวลา

สาํหรับงวดสามเดือน ตั้งแต่วนัท่ี

ส้ินสุดวนัท่ี  15 มกราคม 2561 ถึง

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 90,199,863               70,731,856               

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (3,442,191)                (500,802)                   

การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 86,757,672               70,231,054               

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                                5,153,100,000          
การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 (85,489,929)              -                                

การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 1,267,743                 5,223,331,054          

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 4,973,798,716          -                                

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 4,975,066,459          5,223,331,054          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562
(หน่วย: บาท)

สาํหรับรอบระยะเวลา

สาํหรับงวดสามเดือน ตั้งแต่วนัท่ี
ส้ินสุดวนัท่ี  15 มกราคม 2561 ถึง

31 มีนาคม 2562 วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 86,757,672              70,231,054              
ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:
   การซ้ือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (1,405,103) (6,668,789,000)        
   การเพ่ิมข้ึนในเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (13,700,000) (139,998,721)           
   การลดลง(เพ่ิมข้ึน)ในลูกหน้ีจากการเช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน 19,738 (18,361,485)             
   การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี -                              (84,114,243)             
   การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (2,220,676) (51,183,996)             
   การเพ่ิมข้ึนในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6,286,245 24,349,438              
   การเพ่ิมข้ึนในค่าเช่ารับล่วงหนา้ 4,184,894 19,806,026              
   การเพ่ิมข้ึนในเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 4,618,665 141,874,684            
   การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินอ่ืน -                              286,202                   
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายตดับญัชี 4,244,146 3,567,092                
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูร้อตดับญัชี 1,399,908 1,081,125                
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,088,167) (177,748)                  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 16,324,987 13,005,646              
   ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3,442,191                500,802                   
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 108,864,500            (6,687,923,124)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ -                              5,153,100,000         
เงินสดจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (85,489,929)             -                              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                              1,689,900,000         
จ่ายดอกเบ้ีย (15,948,877)             (9,869,973)               
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (101,438,806)           6,833,130,027         
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้สุทธิ 7,425,694                145,206,903            
เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 30,023,005              -                              
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 7) 37,448,699              145,206,903            

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกระแสเงินสด
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ

(หน่วย: บาท)
สาํหรับรอบระยะเวลา

สาํหรับงวดสามเดือน ตั้งแต่วนัท่ี
ส้ินสุดวนัท่ี  15 มกราคม 2561 ถึง

31 มีนาคม 2562 วนัท่ี 31 มีนาคม 2561
ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 9.6520 -                                 
บวก: การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                                 10.0000
บวก: รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.1751 0.1373
หกั: รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (0.0067) (0.0010)
หกั: การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.1659) -                                 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 9.6545 10.1363

อตัราส่วนการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน
   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 1.74                           1.36                           

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญและข้อมูลประกอบเพิม่เติมท่ีสําคัญ
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (บาท) 4,975,066,459 5,223,331,054
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 1.31 0.88
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 3.12 2.24                           
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างงวด
   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ)* 99.98 99.09
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (บาท) 4,975,948,974 5,200,198,074

* มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร

   และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 

1. ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ (“กองทรัสต์ฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นกองทรัสต์ฯ                        
เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2561 เป็นกองทรัสตท่ี์ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต ์และไม่มี
ก าหนดอายขุองกองทรัสต ์

 กองทรัสตไ์ดจ้ดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินท่ีไดรั้บจากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์และเงินท่ีไดรั้บ
จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ไปลงทุนในสิทธิการเช่าในพื้นท่ีโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท                
เอม็ควอเทียร์ ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีส่วนใหญ่ในอาคารส านกังานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ และพื้นท่ี
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานอาคารส านกังาน รวมถึงการเขา้รับโอนกรรมสิทธ์ิในระบบสาธารณูปโภค และ
สงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานอาคารส านกังาน  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิม
ซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 กองทรัสตฯ์ มีบริษทั ภิรัช รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยมีบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นทรัสตี บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน
หน่วยทรัสต ์

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัท ภิรัชบุรี จ  ากัด เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ฯ โดยถือ
หน่วยทรัสตท์ั้งส้ินร้อยละ 19.99  ของหน่วยทรัสตท่ี์ออกและช าระแลว้ (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 19.99) 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน        
ระหว่างกาล โดยกองทรัสตฯ์ เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กองทรัสตฯ์ได้
แสดงรายการในงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย           
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กองทรัสตฯ์ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน            
ทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ี
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทรัสตฯ์ 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการ
บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

ปัจจุบนัผูจ้ดัการกองทรัสต์อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัผูจ้ดัการกองทรัสต์อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
ฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวีธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

5. เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                        
31 มีนาคม 2562 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์น้งวด 6,418,199 
บวก: ซ้ืออุปกรณ์ 1,405 
หกั: ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ (3,442) 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ลายงวด 6,416,162 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กองทรัสต์ฯได้น าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ปจดทะเบียนหลกัประกนัทาง
ธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยต์ามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
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6. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2562 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์น้งวด 316,077 
เงินลงทุนเพิ่มระหวา่งงวด - ซ้ือสุทธิ 13,700 
ก าไรจากการจ าหน่ายและการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1,088 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ลายงวด 330,865 

7. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กองทรัสตฯ์ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงัน้ี 

 ยอดคงเหลือ  
(หน่วย: พนับาท) 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี  
(ร้อยละ) 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 10 10 - - 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั     
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 294 111 - - 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์
   ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     36,552 28,251 0.37 - 0.62 0.37 - 0.62 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                                592 1,651 0.38 0.38 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 37,448 30,023   
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8. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ   
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  2,490 4,547 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110 157 
รายไดค่้าเช่ารอเรียกเกบ็   
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,987 3,558 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,100 4,510 
ลูกหน้ีอ่ืน   
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2 - 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69 5 
รวมลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน 12,758 12,777 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จ  านวน 2 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีท่ียงั
ไม่ถึงก าหนดช าระ ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีท่ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (31 ธนัวาคม 2561:จ านวน 3 ลา้นบาท) 

9. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน                         
รอการตดับญัชี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตน้งวด 69,626 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (4,244) 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีปลายงวด 65,382 

10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของทรัสตี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,720,000 1,720,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมสญัญาเงินกูร้อตดับญัชี (23,445) (24,845) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 1,696,555 1,695,155 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบอตัราร้อยละท่ีระบุตามสัญญากูย้ืมเงิน โดยมีก าหนดช าระ
ดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและช าระคืนเงินตน้ทั้งจ  านวนในปีท่ี 5 หรือในปี 2566 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินขอ้ 5 

 ภายใตส้ัญญากูเ้งิน กองทรัสตฯ์ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนด 

11. ทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ ไดจ้ดัตั้งกองทรัสตฯ์มีทุนจดทะเบียน 5,153.10 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหน่วยทรัสตจ์  านวน 515.31 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท ทั้งน้ีกองทรัสตฯ์ได้
เรียกและไดรั้บช าระเงินทุนดงักล่าวทั้งจ านวน  

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยทรัสตส์ าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี 

 จ านวนหน่วยทรัสต ์ มูลค่าหน่วยละ รวม 
 (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) 
15 มกราคม 2561 515,310 10.0000 5,153,100 
ลดทุนคร้ังท่ี 1/2561 - (0.1817) (93,632) 
ลดทุนคร้ังท่ี 2/2561 - (0.1658) (85,438) 
31 ธนัวาคม 2561 515,310 9.6525 4,974,030 
ลดทุนคร้ังท่ี 1/2562 - (0.1659) (85,490) 
31 มีนาคม 2562 515,310 9.4866 4,888,540 

12. ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ขาดทุนสะสมตน้งวด (231) - 
บวก: การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน    

ในระหวา่งงวด 86,758 67,532 
หกั: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์

ในระหวา่งงวด - (67,763) 
ก าไร(ขาดทุน)สะสมปลายงวด 86,527 (231) 
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13. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ ัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์มีรายละเอียดตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

14. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสตฯ์ และบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 

ส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 

15 มกราคม 2561            
ถึงวนัท่ี 

31 มีนาคม 2561 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 

บริษัท ภิรัชบุรี จ ากดั    
ค่าสิทธิในการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - 5,799,000 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
เงินลดทุน 17,088 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการพ้ืนท่ีส่วนกลาง 1,089 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัท เพนต้า 591 จ ากดั    
ค่าขายทรัพยสิ์น - 806,000 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัท ไบเทคเซอร์วสิเซส จ ากดั    
ค่าบริการดูแลตน้ไม ้ 28 28 ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 4,406 3,737 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ 8,252 5,527 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้กบ็รักษาทรัพยสิ์น 1,910 1,696 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 6,909 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 64 541 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7 
ดอกเบ้ียจ่าย 17,725 14,087 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10 
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ยอดคงคา้งระหว่างกองทรัสตฯ์และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัท ภิรัชบุรี จ ากดั   
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 32 157 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,250 982 

บริษัท ไบเทคเซอร์วสิเซส จ ากดั   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 28 13 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั   
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตค์า้งจ่าย 1,584 1,579 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จ ากดั   
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริทรัพยข์องทรัสตค์า้งจ่าย 2,985 2,548 

บริษัทหลกัทรัพย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั   
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้กบ็รักษาทรัพยสิ์นคา้งจ่าย 1,320 1,362 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 36,846 28,362 
รายไดค่้าเช่ารอเรียกเกบ็ - 4,510 
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 5,219 5,120 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,720,000 1,720,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 14,744 14,368 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 69 5 

15. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทรัสตฯ์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนใน      
ตัว๋สัญญาใช้เงินเป็นจ านวนรวม 653 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.12 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ                      
ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กองทรัสต์ฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้ เช่า
อสังหาริมทรัพย์ และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทรัสต์ฯประเมินผล              
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงาน
และเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

17. ภาระผูกพนั 

17.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

17.2 กองทรัสตฯ์ไดท้  าสญัญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าความสะอาดและการรักษาความปลอดภยั อายขุองสัญญา
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กองทรัสตฯ์มีจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระภายใน   

ภายใน 1 ปี 14 16 
1 ถึง 2 ปี 2 4 

17.3 การค ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กองทรัสต์ฯมีหนังสือค ้าประกนัการปฎิบติัตามสัญญาท่ีธนาคารออกให้จ านวน              
4 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (31 ธนัวาคม 2561: จ านวน 4 ลา้นบาท) 

18. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้มติอนุมติัให้จ่ายประโยชน์
ตอบแทนระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นอตัราหน่วยทรัสตล์ะ 0.1519 บาท และมีมติอนุมติัใหล้ดทุน
ช าระแลว้ของกองทรัสตฯ์ โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสตใ์นอตัราหน่วยทรัสตล์ะ 0.0109 บาท รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 83,892,468 บาท โดยกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลและจะจ่ายเงินจากการ                
ลดทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 

19. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู ้มีอ  านาจของผู ้จัดการกองทรัสต์  เม่ือวันท่ี                   
8 พฤษภาคม 2562 
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