
 

 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2563 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 
(กองทรัสต์ฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดย
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กองทรัสตฯ์ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                                            
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การวัดมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.2 และขอ้ 7 กองทรัสตฯ์มีเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งแสดงตามมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 
9,843 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของสินทรัพยร์วมและในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
กองทรัสตฯ์รับรู้รายการก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นจ านวน 12 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวไม่มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงไดส้ าหรับเงินลงทุนอยา่ง
เดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จึงก าหนดราคายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์ดยอา้งอิงจากราคาประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ การประเมินมูลค่ายติุธรรม
ขา้งตน้เป็นรายการท่ีตอ้งค านวณภายใตข้อ้สมมติและการใชดุ้ลยพินิจของทั้งผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์และผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบการวดัมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจเก่ียวกบัการค านวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์ดยการ
สอบถามผูรั้บผิดชอบ ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความน่าเช่ือถือของผูป้ระเมินราคาอิสระตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้ง ขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ระเมินราคาอิสระและประเมินวิธีการประเมินมูลค่า 
ประมาณการกระแสเงินสด และขอ้สมมติต่าง ๆ ท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการค านวณหามูลค่ายติุธรรม และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการค านวณมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวและ                           
สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  



 

3 

การรับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

กองทรัสตฯ์รับรู้รายไดค้่าเช่าและบริการตามนโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.1 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กองทรัสตฯ์รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการจ านวน 721 ลา้นบาท
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากน้ีกองทรัสตฯ์เขา้ท าสัญญาเช่าและสัญญาบริการกบัลูกคา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู ้
เช่ารายยอ่ยจ านวนมากราย และอาจมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบการ
รับรู้รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 

ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการรายไดเ้พื่อตรวจสอบสัญญาเช่าและบริการ เอกสารประกอบรายการให้เช่าและ
บริการ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้
รายไดข้องกองทรัสตฯ์ ตลอดจนตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการให้เช่าและบริการตลอด 
รอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกองทรัสตฯ์ 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกองทรัสตฯ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้จ้ดัการกองทรัสตฯ์ทราบเพื่อใหมี้การ
ด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ฯต่องบการเงิน 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม           
แนวปฏิบติัทางบญัชี และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ พิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจาก             
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
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ในการจดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสตฯ์ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทรัสตฯ์หรือหยดุ
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                               
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทรัสตฯ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูจ้ดัการ
กองทรัสตฯ์ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทรัสตฯ์
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน 
หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทรัสตฯ์ตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์วา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้
เพื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียาก
ท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้าก
การส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

กิตติพนัธ์ เกียรติสมภพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8050 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2564 



(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 7 9,842,994,349 6,479,211,187
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 8 511,975,597 293,067,886
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 52,931,835 53,215,851
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน 10 10,651,338 27,641,255
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 11 35,143,131 61,962,685
สินทรัพยอ่ื์น 58,269,979           48,559,740           
รวมสินทรัพย์ 10,511,966,229    6,963,658,604      
หนีสิ้น
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 55,315,300 41,019,543
ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 28,842,607           17,870,735           
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 227,213,969         154,110,782         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 2,414,374,270      1,700,919,723      
รวมหนีสิ้น 2,725,746,146      1,913,920,783      
สินทรัพย์สุทธิ 7,786,220,083      5,049,737,821      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนจดทะเบียน 6,978,277,565      4,873,441,263      

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 13 6,978,277,565      4,873,441,263      
ส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์ 13 574,180,632         -                            
ก าไรสะสม 14 233,761,886         176,296,558         
สินทรัพย์สุทธิ 7,786,220,083      5,049,737,821      

-                        -                        
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.5522                9.7994                  

จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 737,872,074 515,310,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

พ้ืนท่ีเฉพาะส่วน ร้อยละของ ร้อยละของ

ของกองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 7)

   โครงการอาคารส านกังานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ 

      ท่ีตั้ง  689 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ      94,853 ตร.ม. 6,679,710,436 6,500,017,848 62.77 6,670,798,026 6,479,211,187 95.67

   โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค

      ท่ีตั้ง  4345 ถนนสุขมุวิท แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ      70,741 ตร.ม. 3,343,152,960 3,342,976,501 32.28 -                          -                          -                          

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 10,022,863,396 9,842,994,349 95.05 6,670,798,026 6,479,211,187 95.67

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 8)

กองทุนเปิด

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสั้น พลสั (LHSTPLUS) -                          -                          -                          145,000,000 147,264,023 2.17

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) -                          -                          -                          84,651,584 85,102,090 1.26

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์เอ็นจอย (TCMFENJOY) 108,687,238 109,172,737 1.05 60,000,000 60,701,773 0.90

   กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารรัฐตลาดเงิน พลสั (SCBTMFPLUS) 100,000,000 100,002,663 0.97 -                          -                          -                          

กองทุนเปิดธนชาต บริหารเงิน (T-CASH) 80,000,000 79,998,824 0.77 -                          -                          -                          

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH) 152,800,000 152,800,000 1.48 -                          -                          -                          

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์(TCMF-I) 70,000,000 70,001,373 0.68 -                          -                          -                          

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 511,487,238 511,975,597 4.95 289,651,584 293,067,886 4.33

รวมเงินลงทุนทั้งส้ิน 10,534,350,634 10,354,969,946 100.00 6,960,449,610 6,772,279,073 100.00

*เป็นมูลค่าท่ียงัไม่ไดร้วมค่าเช่าคา้งรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประเภทเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563 2562
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดค้่าเช่าและบริการ 721,489,890            637,532,359            

รายไดด้อกเบ้ีย 284,200                   293,940                   

รายไดอ่ื้น 1,757,379                5,614,529                

รวมรายได้ 723,531,469            643,440,828            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ 105,342,632            119,690,289            

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 16 21,234,910              17,937,580              

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 16 9,361,970                7,854,202                

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 16 4,223,678                3,581,090                

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย์ 16 51,094,877              34,050,259              

ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 11 17,264,939              17,217,767              

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 2,447,601                4,348,828                

ตน้ทุนทางการเงิน 17 68,631,646              71,966,456              

รวมค่าใช้จ่าย 279,602,253            276,646,471            

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 443,929,216            366,794,357            

รายการก าไรสุทธิจากเงนิลงทุน

รายการก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 7 11,717,792              59,607,079              

รวมรายการก าไรสุทธิจากเงนิลงทุน 11,717,792              59,607,079              

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 455,647,008            426,401,436            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 443,929,216 366,794,357
รายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 11,717,792             59,607,079             
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 455,647,008           426,401,436           
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 2,679,016,934        -                              
การจ่ายลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                              (100,588,512)          
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 15 (398,181,680)          (249,873,819)          
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 2,736,482,262 75,939,105
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 5,049,737,821        4,973,798,716        
สินทรัพย์สุทธิปลายปี 7,786,220,083 5,049,737,821

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 455,647,008 426,401,436            
ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานใหเ้ป็น
   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน:
   การซ้ือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย /์อุปกรณ์ (3,352,065,370)       (1,405,104)              
   การ (ซ้ือ) ขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (217,150,333)          28,624,062              
   การ (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีจากการเช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน 16,989,917              (14,863,757)            
   การ (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 9,554,615                (9,554,615)              
   การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (9,710,239)              (1,818,645)              
   การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17,606,909              (18,769,705)            
   การเพ่ิมข้ึนในค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 10,971,872              4,241,175                
   การเพ่ิมข้ึนในเงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 73,103,187              3,886,496                
   ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายตดับญัชี 17,264,939              17,217,767              
   ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมสญัญาเงินกูร้อตดับญัชี 13,454,547              5,764,897                
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,757,379)              (5,614,529)              
   ก  าไรสุทธิจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (11,717,792)            (59,607,079)            
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 48,974,173              66,201,559              
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (2,928,833,946)       440,703,958            
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ 2,679,016,934         -                              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 700,000,000            -                              
เงินสดจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                              (100,588,512)          
เงินสดจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (398,181,680)          (249,873,819)          
จ่ายดอกเบ้ีย (52,285,324)            (67,048,781)            
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 2,928,549,930         (417,511,112)          
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (284,016)                 23,192,846              
เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี 53,215,851              30,023,005              
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 9) 52,931,835              53,215,851              

0                              -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงนิสด
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 

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

 กองทรัสตไ์ดจ้ดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินท่ีไดรั้บจากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์และเงินท่ีไดรั้บ
จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ไปลงทุนในสิทธิการเช่าในพื้นท่ีโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท                
เอม็ควอเทียร์ ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีส่วนใหญ่ในอาคารส านกังานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ และพื้นท่ี
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานอาคารส านักงาน รวมถึงการเขา้รับโอนกรรมสิทธ์ิในระบบสาธารณูปโภค 
และสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานอาคารส านกังาน  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยทรัสต์ของกองทรัสตฯ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิม
ซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 ในเดือนสิงหาคม 2563 กองทรัสต์ฯ ไดล้งทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าในพื้นท่ีโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท 
ไบเทค รวมถึงการเขา้รับโอนกรรมสิทธ์ิในระบบสาธารณูปโภค และสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวเน่ืองกับการ
ด าเนินงานอาคารส านกังาน 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั ภิรัชบุรี จ ากดั เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ฯ 
โดยถือหน่วยทรัสตท์ั้งส้ินร้อยละ 19.99 และร้อยละ 19.99 ของหน่วยทรัสตท่ี์ออกและช าระแลว้ตามล าดบั  
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1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท า
ให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าว
อาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ผูจ้ดัการกองทรัสต์
ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดใ้ชป้ระมาณการและดุลย
พินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง ดว้ยขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตท์ราบจนถึง
วนัท่ีในรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 กองทรัสตฯ์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัน้ี  

2.1 ผูจ้ัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็นประโยชน์
ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) 
(ถา้มี) ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี 
เวน้แต่กรณีท่ีกองทรัสต์ฯมีการเพิ่มทุน กองทรัสต์ฯอาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ังต่อรอบปี
บญัชีไดเ้พื่อเป็นประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตอ์ยูก่่อนมีการเพิ่มทุน 

 ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ใหห้มายถึง ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) การหักก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้ นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ฯ รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(2) การหักด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ีเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินท่ีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวน หรือแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปีแลว้แต่กรณี 

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชีแรก หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสตร์ะหว่างรอบปีใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสตข์อสงวนสิทธิท่ีจะไม่
จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้ น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกับ
ประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในปีถดัไป แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัตามขอ้ 2.1 
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ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์
ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์
ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในคร้ังถดัไป 

2.2 ในกรณีท่ีกองทรัสต์ย ังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู ้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่                                
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย  ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนด
โดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

4. แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเร่ิมใช้ในปีปัจจุบัน  

 ก่อนปีปัจจุบนักองทรัสต์ฯ จดัท างบการเงินตามแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 และจดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106  เร่ือง 
การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  แต่เม่ือแนวปฏิบติัทางบญัชีกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงินมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลท าให้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิก
ไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) น้ีขึ้นเพื่อบงัคบัใชก้บักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้ง
ขึ้นตามประกาศของ ก.ล.ต. (“กองทรัสต”์) 

 แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กิจการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีโดยไม่อา้งอิงถึงแนวปฏิบติัทาง
บญัชีฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดไว ้ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติั
ไม่ไดก้ าหนดไวใ้ห้กองทรัสตฯ์ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  
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 แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของรายการต่างๆ 
เช่น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึงเคร่ืองมือ
ทางการเงิน โดยแนวปฏิบัติทางบัญชีได้ก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินทุกประเภทแสดงด้วยมู ลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และรายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหักออกจากส่วนของ
เจา้ของ นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้ าหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการน าเสนองบ
การเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีมีขอ้ก าหนดบางประการท่ีแตกต่าง
ไปจากขอ้ก าหนดตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบติัตาม โดยในการเปล่ียนมาใชแ้นวปฏิบติั
ทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดใหกิ้จการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั หรือ ปรับปรุง
รายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรกกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใช้
แนวปฏิบติัทางบญัชีน้ี โดยไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ และมีการอนุโลมใหร้ายการค่าใชจ่้ายใน
การออกส่วนไดเ้สียท่ีเดิมกิจการอาจไดเ้คยบนัทึกเป็นรายการรอตดัจ่ายไวแ้ละตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายไม่
เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 โดยใหกิ้จการทยอยตดัต่อไปไดต้ามระยะเวลาคงเหลือ 

 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ ท่ีเป็น
สาระส าคญั ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  

• กองทรัสตฯ์ ไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงิน เช่น อตัราส่วนทางการเงิน ตามรูปแบบท่ีเดิมก าหนดไว้

ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

• กองทรัสต์ฯ เลือกตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัท่ี                 

1 มกราคม 2563 ต่อไป โดยมียอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียรอตัดบัญชี                                

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จ านวน 52.41 ล้านบาท และมีอายุคงเหลืออีก 3 ปี 1 เดือนนับจากวนัท่ี                   

1 มกราคม 2563 (ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 35.14 ลา้นบาท) ทั้งน้ี ค่าใช้จ่าย

ในการออกส่วนไดเ้สียส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้นหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป กองทรัสต์ฯ              

จะแสดงค่าใชจ่้ายดงักล่าวหกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย 

5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

5.1  รายได้และค่าใช้จ่าย 

  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการท่ีเกี่ยวข้อง 

  รายไดค้่าเช่าจะรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และรายไดค้่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายไดจ้ะรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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  ดอกเบีย้รับและต้นทุนทางการเงิน 

  ดอกเบ้ียรับและต้นทุนทางการเงินบันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

  ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

  ค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2  การวัดค่าเงินลงทุน 

  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์้วยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสต์ฯมีสิทธิในเงินลงทุน  
ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทรัสต์ฯจ่าย
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย ผูจ้ดัการกองทรัสตก์ าหนดราคายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีได้
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์ดยใชร้าคาทุนของสิทธิการเช่าดงักล่าว และจะก าหนดราคายติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย 
(ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ) ซ่ึงการประเมินราคาจะท าเม่ือสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจเปล่ียนแปลง แต่อย่างนอ้ยจะจดัให้มีการประเมินราคาทุกสองปีนบัตั้งแต่วนัท่ีมีการประเมินราคา
เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทานการประเมินราคาทุกหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีมีการ
ประเมินราคาคร้ังล่าสุดไปแลว้ โดยการประเมินราคาจะตอ้งไม่กระท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระรายเดียวกนั
ติดต่อกนัเกินสองคร้ัง 

  ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) ถือเป็นรายการก าไรหรือ
ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 เงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท าการ
สุดทา้ยของวนัท่ีในงบการเงินและอา้งอิงจากบริษทัจดัการแต่ละแห่ง 
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 เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตอ้งการของตลาดซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาท่ีค านวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงิน
ลงทุนในสมาคมตราสารหน้ีไทย เงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดย
พิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และตามขอ้ก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์และกองทรัสตฯ์ใชว้ิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย
ในการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุน  

 ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือเป็นรายได้อ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ             
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตัว๋แลกเงินท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้ใช้มูลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ีย  
ค้างรับจนถึงวนัวดัค่าเงินลงทุนในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงได้แยกแสดงดอกเบ้ียค้างรับไว้ใน                                
“ลูกหน้ีอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

5.3 ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 

 กองทรัสตจ์ะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองลูกหน้ีจากการ
ให้เช่าและบริการ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูล
การคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

5.4 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกองทรัสต์ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนได้เสียของ
กองทรัสต์ฯตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง มีอ านาจควบคุมกองทรัสต์ฯ หรือ   
ถูกกองทรัสต์ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กองทรัสตฯ์ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทรัสต์ฯ ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต์ ผูบ้ริหาร
ส าคญั กรรมการหรือพนกังานของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน
ของกองทรัสตฯ์ 
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 ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายละเอียดการท าธุรกรรม 
บริษทั ภิรัช รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  - ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ - รับค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตจ์าก

กองทรัสตฯ์ 
บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั - ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ - รับค่าธรรมเนียมผูบ้ริหาร

อสังหาริมทรัพยจ์ากกองทรัสตฯ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

กสิกรไทย จ ากดั 
- ทรัสตี 

 
- รับค่าธรรมเนียมทรัสตีจากกองทรัสตฯ์ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) - บริษทัใหญ่ของบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กสิกรไทย จ ากดั 

- รับฝากเงินของกองทรัสตฯ์ ผูใ้หกู้ย้มืเงิน
และผูเ้ช่าพื้นท่ี 

บริษทั ภิรัชบุรี จ ากดั  - เจา้ของทรัพยสิ์น 
- ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 

- ไดท้ าสัญญาเช่าทรัพยสิ์นในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
- ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ
พื้นท่ีส่วนกลางของโครงการ                                                      
ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ 

- รายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัสัญญาให้บริการ 
บริษทั เพนตา้ 591 จ ากดั  - เจา้ของทรัพยสิ์น 

- กลุ่มบริษทัผูถื้อหน่วยทรัสต ์             
รายใหญ่ 

- ไดท้ าสัญญาซ้ือขายกรรมสิทธิในระบบ
สาธารณูปโภคและสังหาริมทรัพย์
โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์
และโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

บริษทั ไบเทคเซอร์วิสเซส จ ากดั - กลุ่มบริษทัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ - ไดดู้แลตน้ไมโ้ครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท 
ไบเทคและอ่ืนๆ 

บริษทั ปรินทร จ ากดั - เจา้ของทรัพยสิ์น - ไดท้ าสัญญาซ้ือขายกรรมสิทธิในระบบ
สาธารณูปโภคและสังหาริมทรัพย์
โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

- ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ
พื้นท่ีส่วนกลางของโครงการภิรัช              
ทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

- รายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัสัญญาให้บริการ 

5.5 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 กองทรัสตฯ์จะบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีมีการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
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5.6  ประมาณการหนีสิ้น 

  กองทรัสตฯ์จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากองทรัสต์ฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ     
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกองทรัสตฯ์สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.7 ภาษีเงินได้ 

  กองทรัสต์ฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจากกองทรัสต์ฯไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39       
แห่งประมวลรัษฎากร 

5.8 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน
ให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ี
วดัมูลค่า กองทรัสต์ฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องได้ กองทรัสต์ฯจะประมาณมูลค่ายุ ติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรม
นั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน     
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสต์ฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ผูบ้ริหารของกองทรัสตฯ์จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่ง
ผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน  ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 กองทรัสตฯ์วดัมูลค่าเงินลงทุนในในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัท่ีในงบการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม
โดยถือพื้นฐานจากมูลค่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวใช้วิธีพิจารณา
จากรายได ้เน่ืองจากไม่มีราคาในตลาดท่ีสามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 7 กองทรัสตฯ์เห็นว่า
มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนท่ีกองทรัสต์ฯจะไดรั้บจริงจากเงินลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์าจแตกต่างไปขึ้นอยู่กบัปัจจยัและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกบัสินทรัพยใ์น
อนาคต 

7. เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์น้ปี 6,479,211 6,418,199 
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์ครงการภิรัช       

ทาวเวอร์ แอท ไบเทค 
 

3,343,153 
 

- 
ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานเพิ่มขึ้น 8,912 1,405 
ก าไรสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่า   

อสังหาริมทรัพย ์ 11,718 59,607 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ลายปี 9,842,994 6,479,211 

ในระหว่างปีปัจจุบนั กองทรัสต์ฯไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประเมินราคาดว้ยวิธีรายได ้(Income approach) กองทรัสตฯ์ไดรั้บรู้ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้น
จากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจ านวน  11.7 ล้านบาท                 
(สุทธิจากค่าเช่าและค่าบริการคา้งรับ) ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีปัจจุบนั 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งัน้ี 

 อตัรา 
ผลกระทบต่อมูลค่า
ยติุธรรมเม่ืออตัราตาม 

 2563 2562 ขอ้สมมติเพิ่มขึ้น 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 9 9 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราการใชพ้ื้นท่ี (ร้อยละ) 95 97 มูลค่ายติุธรรมเพิ่มขึ้น 
อตัราค่าเช่าพื้นท่ีต่อเดือน (บาทต่อตารางเมตร) 1,030 1,020 มูลค่ายติุธรรมเพิ่มขึ้น 
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ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 กองทรัสต์ฯ ได้ลงทุนเพิ่มในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการภิรัช             
ทาวเวอร์ แอท  ไบเทค โดยท าสัญญาเช่าพื้นท่ีส่วนใหญ่ในอาคารส านักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 
รวมถึงการเขา้รับโอนกรรมสิทธ์ิในระบบสาธารณูปโภคและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัโครงการเป็น
ระยะเวลาโดยประมาณ 30 ปี เป็นจ านวนเงินประมาณ 3,343 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสต์ฯได้น าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไปจดทะเบียน
หลกัประกนัทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยต์ามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

8. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี 293,068 316,077 
ลงทุนเพิ่ม (จ าหน่าย) 217,151 (28,624) 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรม  1,757  5,615 

ยอดคงเหลือปลายปี 511,976 293,068 

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสตฯ์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัน้ี 

 ยอดคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี 
(ร้อยละ) 

 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 10 10 - - 
เงินฝากธนาคาร 52,922 53,206 0.05 - 0.25 0.22 - 0.55 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52,932 53,216   
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10. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ   
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  4,899 4,233 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 207 125 

รายไดค้่าเช่ารอเรียกเก็บ   
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,929 7,173 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,230 2,870 

รวมลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 10,265 14,401 

ลูกหนีอ่ื้น   
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,518 17,819 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 305 9 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,823 17,828 
ขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (3,437) (4,588) 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 386 13,240 

รวมลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน 10,651 27,641 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหน้ีคงคา้ง
นบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ 2563 2562 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  4,130 3,340 
คา้งช าระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 854 989 
3 - 6 เดือน 122 29 

รวมลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 5,106 4,358 
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11. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนรอการตดับญัชี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตน้ปี  61,963 69,626 
เพิ่มขึ้นระหวา่งปี 48,942 9,555 
หกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ (58,497) - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (17,265) (17,218) 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีปลายปี  35,143 61,963 

12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคาร               
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของทรัสตี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,420,000 1,720,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูร้อตดับญัชี (5,626) (19,080) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 2,414,374 1,700,920 

 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 กองทรัสตฯ์ไดท้ าสัญญาสินเช่ือเงินกูร้ะยะยาวเพื่อวตัถุประสงคใ์นการช าระหน้ี
คืนภายใตส้ัญญาสินเช่ือเดิมจ านวน 1,720 ลา้นบาท โดยสัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบ
อตัราร้อยละท่ีระบุตามสัญญา โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนใน           
ปี 2568 

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 กองทรัสต์ฯ ได้ท าสัญญาสินเช่ือเงินกู้ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
จ านวน 700 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบอตัราร้อยละท่ีระบุตามสัญญา
กูย้มืเงิน โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในปี 2568  

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินขอ้ 7 
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 ภายใตส้ัญญากูเ้งิน กองทรัสตฯ์ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนด 

13. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 รายการของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสตส์รุปไดด้งัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562  

 
มูลค่า

หน่วยทรัสต ์
จ านวน
หน่วย จ านวนเงิน 

มูลค่า
หน่วยทรัสต ์

จ านวน
หน่วย จ านวนเงิน 

 (บาท) (พนัหน่วย) (พนับาท) (บาท) (พนัหน่วย) (พนับาท) 

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ยอดคงเหลือตน้ปี 9.4573 515,310 4,873,441 9.4573 515,310 4,873,441 
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 9.4573 222,562 2,104,837  - - 
ยอดคงเหลือปลายปี  737,872 6,978,278  515,310 4,873,441 

       

 ในระหว่างปีปัจจุบนั กองทรัสตฯ์ ไดเ้สนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนโดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์เดิม
และประชาชนทัว่ไปจ านวนรวม 222.56 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 9.4573 บาท ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 12.30 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 2,737.51 ลา้นบาท และในวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 กองทรัสตฯ์ 
ไดรั้บช าระเงินค่าหน่วยทรัสตจ์ากการเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

ส่วนต่างจากราคาเสนอขายและมูลค่าหน่วยทรัสต์จ านวน 574.18 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง
จ านวน 58.50 ลา้นบาท) แสดงเป็นส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสตใ์นส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์

14. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมตน้ปี 176,296 (231) 
บวก: การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน    

ในระหวา่งปี 455,647 426,401 
หกั: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์

ในระหวา่งปี (398,181) (249,874) 

ก าไรสะสมปลายปี 233,762 176,296 
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15. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
31 กรกฎาคม 2563 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 0.2400 123,673 
31 กรกฎาคม 2563 ก าไรสะสมตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2561    
 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.0097 5,000 
12 พฤศจิกายน 2563 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 0.1512 111,566 

     398,181 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

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

8 พฤษภาคม 2562 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 0.1519 78,275 
8 สิงหาคม 2562 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 0.1698 87,500 
12 พฤศจิกายน 2562 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กนัยายน 2562 0.1632 84,099 

     249,874 

16. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์  และ
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

16.1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 

 ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทรัสต์ฯในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตฯ์ ซ่ึงจะค านวณและช าระเป็นรายเดือน 

16.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เกบ็รักษาทรัพย์สิน 

 ทรัสตีของกองทรัสต์ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสตฯ์ ซ่ึงจะค านวณและช าระเป็นรายเดือน 
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16.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ค  านวณตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 
ซ่ึงจะค านวณและช าระเป็นรายปี 

16.4 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะได้รับค่าตอบแทนประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Base Fee) ซ่ึงคิด                               
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 7.00 ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน รวมกบัค่าธรรมเนียมผนัแปร (Variable) ซ่ึงคิด
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของก าไรจากการด าเนินงาน และมีเพดานค่าธรรมเนียมรวมกันในอัตรา                         
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตฯ์ซ่ึงจะค านวณและช าระเป็นรายเดือน 

17. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯ และบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัท ภิรัชบุรี จ ากดั    
ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 79,588 49,945 ตามท่ีประกาศจ่าย 
เงินลดทุน - 20,095 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสัญญา

บริการพื้นท่ีส่วนกลาง 4,517 4,161 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ 1,414 300 ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ภิรัชบุรี โฮลดิง้ จ ากดั    
ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 2,459 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

บริษัท ปรินทร จ ากดั    
ค่าสิทธิในการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 2,820,000 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ขายทรัพยสิ์น 11,450 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 14,715 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 5,473 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัท เพนต้า 591 จ ากดั    
ค่าขายทรัพยสิ์น 468,550 77 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง  252 - ราคาท่ีตกลงกนั 
ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 765 - ราคาท่ีตกลงกนั 
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(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัท ไบเทคเซอร์วิสเซส จ ากดั    
ค่าบริการดูแลตน้ไม ้ 72 - ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 21,235 17,938 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพย ์ 51,095 34,050 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษา
ทรัพยสิ์น 9,362 7,854 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 21,234 18,040 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 281 285 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9 
ดอกเบ้ียจ่าย 68,632 71,966 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12 

ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์ฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ       
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

บริษัท ภิรัชบุรี จ ากดั   
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 69 20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 744 684 

บริษัท ไบเทคเซอร์วิสเซส จ ากดั   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 - 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั   
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตค์า้งจ่าย 2,372 1,579 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จ ากดั   
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องทรัสตค์า้งจ่าย 5,010 2,898 

บริษัทหลกัทรัพย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั   
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นคา้งจ่าย 2,066 1,374 

   



28 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 51,419 52,166 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ - 104 
รายไดค้่าเช่ารอเรียกเก็บ 1,230 2,870 
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 5,105 6,945 
ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 1,792 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,420,000 1,720,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 10,210 13,521 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 7 9 

บริษัท เพนตร้า 591 จ ากดั   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 997 43 

บริษัท ปรินทร จ ากดั   
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน 506 - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,311 - 
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 997 - 

บริษัท ไบเทคเซอร์วิสเซส จ ากดั   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 - 

18. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทรัสตฯ์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็นจ านวนรวม 4,832 
ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 78.22 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

19. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กองทรัสต์ฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  กองทรัสต์ฯประเมินผล              
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในระหว่างปี กองทรัสต์ฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ  10 ของรายได้
กิจการ 
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20. ภาระผูกพนั 

20.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

20.2 กองทรัสต์ฯไดท้ าสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าความสะอาด  การรักษาความปลอดภยัและการบริการ
อ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสต์ฯมีจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญา
บริการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 
จ่ายช าระภายใน   

ภายใน 1 ปี 32 10 
1 ถึง 2 ปี 19 1 

20.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสตฯ์มีหนงัสือค ้าประกนัการปฎิบติัตามสัญญาท่ีธนาคารออก
ใหจ้ านวน 4 ลา้นบาทและ 4 ลา้นบาทตามล าดบั เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

21. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสตฯ์มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัขั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 512 - 512 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - - 9,843 9,843 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน - - 11 11 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 293 - 293 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - - 6,479 6,479 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน - - 28 28 

กองทรัสตฯ์มีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามท่ีกล่าวไวใ้น      
หมายเหตุ 7 และ 8 

 ในระหวา่งปีไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

22.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทรัสต์ฯตามท่ีนิยามอยู่ใน “แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีจากการให้เช่าและ
บริการ เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
กองทรัสต์ฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กองทรัสตฯ์มีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ เงินฝากกบัธนาคารและ
สถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกองทรัสตฯ์อาจตอ้งสูญเสียจากการ
ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้นกองทรัสต์ฯจึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ีการให้
สินเช่ือของกองทรัสต์ฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกองทรัสต์ฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่
จ  านวนมากราย รวมทั้งกองทรัสตฯ์ มีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ  
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กองทรัสตฯ์พิจารณามูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้ง
นบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดั
กลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และอนัดับความน่าเช่ือถือของลูกคา้ รวมถึงการค ้าประกนัสินเช่ือแบบ            
อ่ืน ๆ การค านวณมูลค่ายุติธรรมค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและ
ขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต 
สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป กองทรัสต์ฯจะตดัรายการ
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการออกจากบญัชีหากลูกหน้ีนั้นคา้งช าระเกินกวา่หน่ึงปี และกองทรัสตฯ์ไม่ได้
มีการด าเนินการตามกฎหมายกบัลูกหน้ีรายดงักล่าว  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กองทรัสตฯ์บริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยผูจ้ดัการกองทรัสต์เป็นประจ าทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหวา่ง
ปีขึ้นอยู่กบัความเห็นชอบของผูจ้ดัการกองทรัสต ์การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของ
การกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากผิดนดัช าระของคู่สัญญา 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กองทรัสต์ฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
ดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 

 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 512 512 - 
เงินฝากธนาคาร 53 - 53 ดูหมายเหตุ 9 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ            

และลูกหน้ีอ่ืน - 11 11 - 

 53 523 576  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 

 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 55 55 - 
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ - 227 227 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 2,414 - 2,414 ดูหมายเหตุ 12 

 2,414 282 2,696  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 

 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 293 293 - 
เงินฝากธนาคาร 53 - 53 ดูหมายเหตุ 9 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ            

และลูกหน้ีอ่ืน - 28 28 - 

 53 321 374  

หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 41 41 - 
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ - 154 154 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 1,701 - 1,701 ดูหมายเหตุ 12 

 1,701 195 1,896  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทรัสตฯ์พิจารณาวา่ไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากกองทรัสตฯ์ไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และไม่มีสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันท่ี                                 
ในงบการเงิน 

ความเส่ียงด้านตลาด 

กองทรัสตฯ์มีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ขึ้นอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์
ดงักล่าวอาจมีผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนดงักล่าว ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั
ประเภทของกองทุนว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจท าให้มูลค่าของ
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได ้

22.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทรัสต์ฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กองทรัสตฯ์จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายช าระหน้ีสิน                
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลกัษณะของเคร่ืองมือ                
ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่า                            
ท่ีเหมาะสม 

23. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคัญของกองทรัสต์ฯ คือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทรัสตฯ์ 

24. เหตุการณ์ภายหลงัวันท่ีในงบการเงิน 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของผู ้จัดการกองทรัสต์ได้มีมติอนุมัติให้จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นอตัราหน่วยทรัสตล์ะ 0.1704 บาท คิดเป็นจ านวน
เงิน 125,733,401 บาท โดยกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นวนัท่ี 
25 มีนาคม 2564 

25. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัการกองทรัสต ์เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
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