
 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563                    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์
สุทธิ และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาล”) ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม
แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

กิตติพนัธ์ เกียรติสมภพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8050 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 31 กรกฎาคม 2563 



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 292,394,105            293,067,886            

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 6 6,497,152,507         6,479,211,187         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7 100,196,527            53,215,851              

ลูกหนีจากการใหเ้ช่าและบริการและลูกหนีอืน 8 15,011,519              27,641,255              

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 9 57,740,797              61,962,685              

สินทรัพยอื์น 47,453,534              48,559,740              

รวมสินทรัพย์ 7,009,948,989         6,963,658,604         

หนสิีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 22,986,174              41,019,543              

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 17,941,185              17,870,735              

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 152,065,443            154,110,782            

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 1,715,633,532         1,700,919,723         

รวมหนีสิน 1,908,626,334         1,913,920,783         

สินทรัพย์สุทธิ 5,101,322,655         5,049,737,821         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนจดทะเบียน 4,873,441,263         4,873,441,263         

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 4,873,441,263         4,873,441,263         

กาํไรสะสม 11 227,881,392            176,296,558            

สินทรัพย์สุทธิ 5,101,322,655         5,049,737,821         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.8995                     9.7994                     

จาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด (หน่วย) 515,310,000            515,310,000            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

พนืทีเฉพาะส่วน ร้อยละของ ร้อยละของ

ของกองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)

   โครงการอาคารสาํนกังานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ 

      ทีตงั  689 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ

               เขตวฒันา กรุงเทพฯ      94,853 ตร.ม. 6,672,797,316 6,497,152,507 95.69 6,670,798,026 6,479,211,187 95.67

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 6,672,797,316 6,497,152,507 95.69 6,670,798,026 6,479,211,187 95.67

เงินลงทุนทแีสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 5)

กองทุนเปิด

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนีระยะสนั พลสั (LHSTPLUS) 145,000,000 147,221,889 2.17 145,000,000 147,264,023 2.17

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) 83,657,943 84,157,674 1.24 84,651,584 85,102,090 1.26

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์เอน็จอย (TCMFENJOY) 60,000,000 61,014,542 0.90 60,000,000 60,701,773 0.90

รวมเงินลงทุนทแีสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 288,657,943 292,394,105 4.31 289,651,584 293,067,886 4.33

รวมเงินลงทุน 6,961,455,259 6,789,546,612 100.00 6,960,449,610 6,772,279,073 100.00

*เป็นมูลค่าทียงัไม่ไดร้วมค่าเช่าคา้งรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ประเภทเงินลงทุน

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

5



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบริการ 157,303,696            158,082,449             

รายไดด้อกเบีย 36,285                      83,614                      

รายไดอื้น -                               1,543,225                 

รวมรายได้   157,339,981            159,709,288             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ 15,027,802              29,990,826               

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 14 4,439,129                4,482,520                 

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 14 1,952,790                1,961,334                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 1,831,884                863,407                    

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ 14 11,274,952              8,437,724                 

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 4,292,649                4,293,980                 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 999,125                    1,594,921                 

ตน้ทุนทางการเงิน 14 18,867,798              18,026,200               

รวมค่าใช้จ่าย 58,686,129              69,650,912               

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 98,653,852              90,058,376               

รายการกาํไรสุทธิทยีงัไม่เกดิขึนจากเงนิลงทุน

กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 17,196,213              61,906,845               

รวมรายการกําไรสุทธิทียงัไม่เกดิขึนจากเงนิลงทุน 17,196,213              61,906,845               

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 115,850,065            151,965,221             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบริการ 318,484,058            312,175,388             

รายไดด้อกเบีย 102,287                    149,212                    

รายไดอื้น 620,219                    2,631,393                 

รวมรายได้   319,206,564            314,955,993             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ 42,152,931              56,679,381               

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 14 8,890,704                8,888,702                 

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 14 3,909,950                3,871,833                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 2,596,348                1,735,913                 

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ 14 22,630,202              16,689,426               

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 9 8,585,298                8,538,126                 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 1,066,944                2,543,278                 

ตน้ทุนทางการเงิน 14 35,788,868              35,751,095               

รวมค่าใช้จ่าย 125,621,245            134,697,754             

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 193,585,319            180,258,239             

รายการกาํไรสุทธิทยีงัไม่เกดิขึนจากเงนิลงทุน

กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 6 15,942,030              58,464,654               

รวมรายการกําไรสุทธิทียงัไม่เกดิขึนจากเงนิลงทุน 15,942,030              58,464,654               

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 209,527,349            238,722,893             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 193,585,319          180,258,239          

กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 15,942,030            58,464,654            

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 209,527,349 238,722,893

การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์ -                             (91,106,808)           

การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11, 12 (157,942,515)         (78,275,589)           

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 51,584,834 69,340,496

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 5,049,737,821       4,973,798,716       

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 5,101,322,655 5,043,139,212

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 209,527,349 238,722,893

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:

   การซือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย/์อุปกรณ์ (1,999,290)               (1,405,104)               

   การ (ซือ) ขายในเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,294,000                (28,905,937)             

   การ (เพิมขึน) ลดลงในลูกหนีจากการเช่าและบริการและลูกหนีอืน 12,629,735              (3,231,304)               

   การเพิมขึนในค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี (4,363,409)               (6,570,286)               

   การ (เพิมขึน) ลดลงในสินทรัพยอื์น 1,106,206                (1,006,810)               

   การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (5,338,079)               22,815,213              

   การเพิมขึนในค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 70,450                     520,072                   

   การเพิมขึน (ลดลง) ในเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ (2,045,339)               9,416,693                

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายตดับญัชี 8,585,298                8,538,126                

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมสญัญาเงินกูร้อตดับญัชี 14,713,809              2,828,869                

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (620,219)                  (2,631,393)               

กาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (15,942,030)             (58,464,654)             

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 16,666,368              32,922,225              

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 234,284,849 213,548,603

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                               (91,106,808)             

เงินสดจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (157,942,515)           (78,275,589)             

จ่ายดอกเบีย (29,361,658)             (32,887,342)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (187,304,173)           (202,269,739)           

เงินสดและเงนิฝากธนาคารเพมิขึนสุทธิ 46,980,676 11,278,864

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 53,215,851 30,023,005              

เงินสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 7) 100,196,527 41,301,869

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 

 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ (“กองทรัสตฯ์”) จดัตั้งขึ้นเป็นกองทรัสตฯ์                        
เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2561 เป็นกองทรัสต์ท่ีระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต ์และ
ไม่มีก าหนดอายขุองกองทรัสต ์

 กองทรัสตฯ์ไดจ้ดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินท่ีไดรั้บจากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์และเงินท่ี
ไดรั้บจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ไปลงทุนในสิทธิการเช่าในพื้นท่ีโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท                
เอ็มควอเทียร์ ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีส่วนใหญ่ในอาคารส านกังานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และ
พื้นท่ีท่ีเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงานอาคารส านักงาน รวมถึงการเข้ารับโอนกรรมสิทธ์ิในระบบ
สาธารณูปโภค และสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานอาคารส านกังาน  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยทรัสต์ของกองทรัสตฯ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้
เร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 กองทรัสต์ฯ มีบริษทั ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ท าหน้าท่ี เป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์ โดยมีบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นทรัสตี บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ท า
หนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ และบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ท าหนา้ท่ี
เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ภิรัชบุรี จ ากดั เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์รายใหญ่
ของกองทรัสต์ฯ โดยถือหน่วยทรัสต์ทั้งส้ินร้อยละ 19.99 และร้อยละ 19.99 ของหน่วยทรัสต์ท่ีออกและ
ช าระแลว้ตามล าดบั  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ผู ้จดัการ
กองทรัสตติ์ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณ
การและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง ด้วยขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีผูจ้ ัดการ
กองทรัสตท์ราบจนถึงวนัท่ีในรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทรัสตฯ์เลือกน าเสนองบการเงินระหวา่ง
กาลแบบย่อตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม 
กองทรัสต์ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับ                  
งบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย            
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเร่ิมใช้ในปีปัจจุบัน  

 ก่อนปีปัจจุบันกองทรัสต์ฯ จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับท่ี 106  เร่ือง การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน  แต่เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลท าให้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงไดก้ าหนดแนว
ปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงได้รับการเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) น้ี
ขึ้นเพื่อบงัคบัใชก้บักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามประกาศของ ก.ล.ต. 
(“กองทรัสต”์) 
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 แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดใหกิ้จการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีโดยไม่อา้งอิงถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดไว ้ส่วน
เร่ืองท่ีแนวปฏิบติัไม่ไดก้ าหนดไวใ้ห้กองทรัสต์ฯปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

 แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของรายการต่างๆ 
เช่น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึง
เคร่ืองมือทางการเงิน โดยแนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดใหสิ้นทรัพยท์างการเงินทุกประเภทแสดงดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และรายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหักออกจาก
ส่วนของเจา้ของ นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้ าหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการ
น าเสนองบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีมีขอ้ก าหนดบาง
ประการท่ีแตกต่างไปจากขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบติัตาม 
โดยในการเปล่ียนมาใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีได้ก าหนดให้กิจการ
ปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั หรือ ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใช้แนวปฏิบติัทาง
บญัชีเป็นคร้ังแรกกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีน้ี และมีการอนุโลมให้รายการ
ค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียท่ีเดิมกิจการอาจไดเ้คยบนัทึกเป็นรายการรอตดัจ่ายไวแ้ละตดัจ าหน่าย
เป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 โดยให้กิจการทยอยตัดต่อไปได้ตาม
ระยะเวลาคงเหลือ  

 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ ท่ี
เป็นสาระส าคญั ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  

• กองทรัสตฯ์ ไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงิน เช่น อตัราส่วนทางการเงิน ตามรูปแบบท่ีเดิมก าหนด

ไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

• กองทรัสตฯ์ เลือกตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัท่ี                 

1 มกราคม 2563 ต่อไป โดยมียอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียรอตัดบัญชี                                

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จ านวน 52.41 ลา้นบาท และมีอายุคงเหลืออีก 3 ปี 1 เดือนนบัจากวนัท่ี  

1 มกราคม 2563 ทั้ งน้ี ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้ นหลังวนัท่ี                       

1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป กองทรัสตฯ์ จะแสดงค่าใช้จ่ายดงักล่าวหักออกจากส่วนทุนท่ีได้รับ

จากผูถื้อหน่วย 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวีธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

5. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์น้งวด 293,068 
เงินลงทุนลดลงระหวา่งงวด – ขายสุทธิ (1,294) 
ก าไรจากการจ าหน่ายและการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 620 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ลายงวด 292,394 

6. เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์น้งวด 6,479,211 
ซ้ืออุปกรณ์ 1,999 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 15,942 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ลายงวด 6,497,152 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กองทรัสตฯ์ไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประเมินราคาดว้ยวิธีรายได ้(Income approach) กองทรัสตฯ์ไดรั้บรู้ก าไรท่ียงัไม่
เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจ านวน 15.94 ลา้นบาท                 
(สุทธิจากค่าเช่าและค่าบริการคา้งรับ) ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กองทรัสต์ฯได้น าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ปจดทะเบียนหลกัประกนั
ทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยต์ามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
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7. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กองทรัสตฯ์ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงัน้ี 

 ยอดคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี 
(ร้อยละ) 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินสด 10 10 - - 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั     

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 360 114 - - 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     96,242 52,052 0.05 – 0.25 0.22 - 0.55 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                                3,530 876 0.125 0.38 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 54 164 0.05 - 0.125 0.38 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 100,196 53,216   

8. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ   
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  5,483 4,233 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 161 125 

รายไดค้่าเช่ารอเรียกเก็บ   
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,053 7,173 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,050 2,870 

รวมลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 13,747 14,401 

ลูกหนีอ่ื้น   
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,846 17,819 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 9 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,853 17,828 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (4,588) (4,588) 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,265 13,240 

รวมลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน 15,012 27,641 
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แยกตามอายุหน้ีคงคา้งนับ
จากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  2,275 3,340 
คา้งช าระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 2,586 989 
3 - 6 เดือน 783 29 

รวมลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 5,644 4,358 

9. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
รอการตดับญัชี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตน้งวด 61,963 
เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 4,363 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (8,585) 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีปลายงวด 57,741 

10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคาร กสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของทรัสตี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,720,000 1,720,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูร้อตดับญัชี (4,366) (19,080) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 1,715,634 1,700,920 

 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 กองทรัสตฯ์ไดท้ าสัญญาสินเช่ือเงินกูร้ะยะยาวเพื่อวตัถุประสงคใ์นการช าระ
หน้ีคืนภายใตส้ัญญาสินเช่ือเดิมทั้งจ านวน โดยสัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบอตัรา
ร้อยละท่ีระบุตามสัญญากูย้มืเงิน โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวน
ในปี 2568  
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 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 6 

 ภายใตส้ัญญากูเ้งิน กองทรัสตฯ์ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไป
ตามอตัราท่ีก าหนด 

11. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 
ก าไรสะสมตน้งวด 176,296 
บวก: การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งงวด 209,527 
หกั: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งงวด (157,942) 

ก าไรสะสมปลายงวด 227,881 

12. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั ผลการด าเนินงานส าหรับงวด อตัราหน่วยละ รวม 
    (บาท) (พนับาท) 

20 กุมภาพนัธ์ 2563 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.1961 101,053 
2 มีนาคม 2563 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 0.1104 56,889 

     157,942 

13. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์  และ
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน              
ขอ้ 14 
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14. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสต์ฯ และบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 

บริษัท ภิรัชบุรี จ ากัด    
ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 11,372 15,646 ตามท่ีประกาศจ่าย 
เงินลดทุน - 1,123 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการพ้ืนท่ี

ส่วนกลาง 1,081 996 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการพ้ืนท่ีห้อง

ประชุมสัมมนา 113 - ราคาท่ีตกลงกนั 
บริษัท ไบเทคเซอร์วิสเซส จ ากัด    

ค่าบริการดูแลตน้ไม ้ - 27 ราคาท่ีตกลงกนั 
บริษัท ปรินทร จ ากัด    
       ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ 15 - ราคาท่ีตกลงกนั 
บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด    

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 4,439 4,483 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา
บริการ 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จ ากัด    
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ 11,275 8,437 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา

บริการ 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด    

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 1,953 1,962 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา
บริการ 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)    
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 5,279 2,111 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 35 81 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7 
ดอกเบ้ียจ่าย 18,868 18,026 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 

บริษัท ภิรัชบุรี จ ากัด    
ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 31,570  15,646 ตามท่ีประกาศจ่าย 
เงินลดทุน - 18,211 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการพ้ืนท่ี

ส่วนกลาง 2,145 2,085 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการพ้ืนท่ีห้อง

ประชุมสัมมนา 239 160 ราคาท่ีตกลงกนั 
บริษัท ไบเทคเซอร์วิสเซส จ ากัด    

ค่าบริการดูแลตน้ไม ้ - 55 ราคาท่ีตกลงกนั 
บริษัท ปรินทร จ ากัด    

ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ 15 - ราคาท่ีตกลงกนั 
บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด    

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 8,891 8,889 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญาบริการ 
บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จ ากัด    

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ 22,630 16,689 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญาบริการ 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด    

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 3,910 3,872 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญาบริการ 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)    

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 10,578 9,020 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 100 145 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7 
ดอกเบ้ียจ่าย 35,789 35,751 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10 
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ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์ฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษัท ภิรัชบุรี จ ากัด   
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 22 20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 689 684 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด   
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตค์า้งจ่าย 1,534 1,579 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จ ากัด   
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องทรัสตค์า้งจ่าย 4,121 2,898 

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด   
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นคา้งจ่าย 1,369 1,374 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 96,602 52,166 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 139 104 
รายไดค้่าเช่ารอเรียกเก็บ 2,050 2,870 
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 5,106 6,945 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,720,000 1,720,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 826 13,521 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 7 9 

บริษัท เพนต้า 591 จ ากัด   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 43 

บริษัท ปรินทร จ ากัด   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 - 

15. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทรัสตฯ์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งงวดโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็นจ านวนรวม 
140.89 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.80 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 
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16. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กองทรัสต์ฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทรัสต์ฯประเมินผล              
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้
เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วน
งานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ  10 ของ
รายไดกิ้จการ 

17. ภาระผูกพนั 

17.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

17.2 กองทรัสต์ฯได้ท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับการท าความสะอาด  การรักษาความปลอดภยัและการ
บริการอ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กองทรัสตฯ์มีจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
จ่ายช าระภายใน   

ภายใน 1 ปี 13 10 
1 ถึง 2 ปี 5 1 

17.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตฯ์มีหนงัสือค ้าประกนัการปฎิบติัตามสัญญา
ท่ีธนาคารออกใหจ้ านวน 4 ลา้นบาท และ 4 ลา้นบาทตามล าดบั เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

18. เหตุการณ์ภายหลงัวันท่ีในงบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ัดการกองทรัสต์ได้มีมติอนุมัติให้จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในอตัราหน่วยทรัสต์ละ 0.2497 บาท คิดเป็น
จ านวนเงิน 128,672,907 บาท โดยกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลให้แ ก่                          
ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 

19. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ัดการกองทรัสต์ เม่ือวนัท่ี                     
31 กรกฎาคม 2563 
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