
 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564                    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

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: 7 พฤษภาคม 2564 



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 4 9,840,586,699         9,842,994,349         

เงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 565,236,789            511,975,597            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 53,184,894              52,931,835              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 7 17,103,239              10,651,338              

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 8 30,897,655              35,143,131              

สินทรัพยอื์น 13,498,724              58,269,979              

รวมสินทรัพย์ 10,520,508,000       10,511,966,229       

หนสิีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 52,098,703              55,315,300              

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 32,943,552              28,842,607              

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 220,859,596            227,213,969            

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 2,414,662,136         2,414,374,270         

รวมหนีสิน 2,720,563,987         2,725,746,146         

สินทรัพย์สุทธิ 7,799,944,013         7,786,220,083         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนจดทะเบียน 6,978,277,565         6,978,277,565         

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 6,978,277,565         6,978,277,565         

ส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์ 574,180,632            574,180,632            

กาํไรสะสม 10 247,485,816            233,761,886            

สินทรัพย์สุทธิ 7,799,944,013         7,786,220,083         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.5708                   10.5522                   

จาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด (หน่วย) 737,872,074            737,872,074            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

พนืทีเฉพาะส่วน ร้อยละของ ร้อยละของ

ของกองทรัสต์ ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

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

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)

   โครงการอาคารสาํนกังานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ 

      ทีตงั  689 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ      94,853 ตร.ม. 6,681,874,153 6,497,660,006 62.44 6,679,710,436 6,500,017,848 62.77

   โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค

      ทีตงั  4345 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ      70,741 ตร.ม. 3,343,152,960 3,342,926,693 32.13 3,343,152,960 3,342,976,501 32.28

รวมเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิรรม 10,025,027,113 9,840,586,699 94.57 10,022,863,396 9,842,994,349 95.05

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

กองทุนเปิด

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์เอน็จอย (TCMFENJOY) 29,856,936 30,016,153 0.29 108,687,238 109,172,737 1.05

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์(TCMF-I) 70,000,000 70,071,382 0.67 70,000,000 70,001,373 0.68

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารรัฐตลาดเงิน พลสั (SCBTMFPLUS) 185,000,000 185,080,035 1.78 100,000,000 100,002,663 0.97

กองทุนเปิดธนชาต บริหารเงิน (T-CASH) 80,000,000 80,061,152 0.77 80,000,000 79,998,824 0.77

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH) 199,911,797 200,008,067 1.92 152,800,000 152,800,000 1.48

รวมเงนิลงทุนทแีสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 564,768,733 565,236,789 5.43 511,487,238 511,975,597 4.95

รวมเงนิลงทุน 10,589,795,846 10,405,823,488 100.00 10,534,350,634 10,354,969,946 100.00

*เป็นมูลคา่ทียงัไม่ไดร้วมคา่เช่าคา้งรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ประเภทเงินลงทุน

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดค่้าเช่าและบริการ 223,213,724            161,180,362             

รายไดด้อกเบีย 38,230                     66,002                      

รายไดอื้น 361,192                   1,081,755                 

รวมรายได้   223,613,146            162,328,119             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ 30,368,800              27,125,129               

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 13 6,655,545                4,451,575                 

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 13 2,936,748                1,957,160                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 866,096                   764,464                    

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย์ 13 15,847,027              11,355,250               

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 4,245,477                4,292,649                 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 1,184,920                529,355                    

ตน้ทุนทางการเงิน 13 17,479,836              16,921,070               

รวมค่าใช้จ่าย 79,584,449              67,396,652               

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 144,028,697            94,931,467               

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4 (4,571,366)               (1,254,183)                

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (4,571,366)               (1,254,183)                

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 139,457,331            93,677,284               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

การเพมิขนึ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 144,028,697         94,931,467           

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (4,571,366)            (1,254,183)            

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 139,457,331 93,677,284

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 (125,733,401)       (157,942,515)       

การเพมิขนึ (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 13,723,930 (64,265,231)

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 7,786,220,083      5,049,737,821      

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 7,799,944,013 4,985,472,590

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 139,457,331 93,677,284

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:

   การซือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย/์อุปกรณ์ (2,163,716)               (1,999,290)               

   การ (ซือ) ขายในเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (52,900,000)             1,294,000                

   การ (เพมิขึน) ลดลงในลูกหนีจากการเช่าและบริการและลูกหนีอืน (6,451,901)               5,231,351                

   การเพมิขึนในค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี -                               (1,672,727)               

   การลดลงในสินทรัพยอื์น 44,771,254              23,640                     

   การเพมิขึน (ลดลง) ในเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (8,009,879)               2,909,980                

   การเพมิขึน (ลดลง) ในค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 4,100,945                (1,712,217)               

   การเพมิขึน (ลดลง) ในเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ (6,354,373)               1,301,449                

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายตดับญัชี 4,245,477                4,292,649                

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูร้อตดับญัชี 287,866                   1,480,023                

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (361,192)                  (1,081,755)               

ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4,571,366                1,254,183                

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 17,191,970              15,441,046              

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 138,385,148 120,439,616

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (125,733,401)           (101,052,291)           

จ่ายดอกเบีย (12,398,688)             (16,123,233)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (138,132,089) (117,175,524)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึสุทธิ 253,059 3,264,092

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 52,931,835 53,215,851              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 6) 53,184,894 56,479,943

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

7



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 

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

 กองทรัสต์ฯได้จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเงินท่ีได้รับจากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ และเงินท่ี
ได้รับจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ไปลงทุนในสิทธิการเช่าในพื้นท่ีโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท                
เอ็มควอเทียร์ และสิทธิการเช่าในพื้นท่ีโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีส่วนใหญ่
ในอาคารส านักงาน และพื้นท่ีท่ีเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงานอาคารส านักงาน รวมถึงการเข้ารับโอน
กรรมสิทธ์ิในระบบสาธารณูปโภค และสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานอาคารส านกังาน  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยทรัสต์ของกองทรัสตฯ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิม
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 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ภิรัชบุรี จ ากดั เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ
กองทรัสตฯ์ โดยถือหน่วยทรัสตท์ั้งส้ินร้อยละ 19.99 และร้อยละ 19.99 ของหน่วยทรัสตท่ี์ออกและช าระแลว้
ตามล าดบั  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท า
ให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าว
อาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ผูจ้ดัการกองทรัสตติ์ดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ 
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดใ้ชป้ระมาณการและดุลย
พนิิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง ดว้ยขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตท์ราบจนถึง
วนัท่ีในรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทรัสตฯ์เลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อตามท่ีก าหนด
ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล อยา่งไรก็ตาม กองทรัสตฯ์ไดแ้สดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย            
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

4. เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์น้งวด 9,842,994 
ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานเพิ่มขึ้น 2,164 
ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ (4,571) 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ลายงวด 9,840,587 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทรัสต์ฯได้น าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ปจดทะเบียนหลกัประกันทาง
ธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยต์ามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

5. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 
ยอดคงเหลือตน้งวด 511,976 
ลงทุนเพิ่ม 52,900 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรม 361 

ยอดคงเหลือปลายงวด 565,237 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทรัสตฯ์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัน้ี 

 ยอดคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี 
(ร้อยละ) 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินสด 10 10 - - 
เงินฝากธนาคาร 53,175 52,922 0.05 - 0.25 0.05 - 0.25 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,185 52,932   

7. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ   
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  4,330 4,899 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 466 207 

รายไดค้่าเช่าและบริการรอเรียกเกบ็   
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,442 3,929 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 820 1,230 

รวมลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 17,058 10,265 

ลูกหนีอ่ื้น   
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,437 3,518 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45 305 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,482 3,823 
ขาดทนุสุทธิจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (3,437) (3,437) 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 45 386 

รวมลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน 17,103 10,651 
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แยกตามอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ี
ถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  3,303 4,130 
คา้งช าระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 1,435 854 
3 - 6 เดือน 58 122 

รวมลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 4,796 5,106 

8. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการ
ตดับญัชี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตน้งวด 35,143 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (4,245) 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีปลายงวด 30,898 

9. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของทรัสตี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,420,000 2,420,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูร้อตดับญัชี (5,338) (5,626) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 2,414,662 2,414,374 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินขอ้ 4 

 ภายใตส้ัญญากูเ้งิน กองทรัสตฯ์ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนด 
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10. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 
ก าไรสะสมตน้งวด 233,762 
บวก: การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งงวด 139,457 
หกั: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งงวด (125,733) 

ก าไรสะสมปลายงวด 247,486 

11. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

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

24 กุมภาพนัธ์ 2564 1 ตุลาคม 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.1704 125,733 

     125,733 

12. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์  และ
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน              
ขอ้ 13 

13. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสตฯ์ และบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                        

วนัท่ี 31 มีนาคม  
 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัท ภิรัชบุรี จ ากดั    
ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 25,132 20,198 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ

พื้นท่ีส่วนกลาง 1,196 1,064 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ 699 126 ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ภิรัชบุรี โฮลดิง้ จ ากดั    
ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 2,771 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

บริษัท ไบเทคเซอร์วิสเซส จ ากดั    
ค่าบริการดูแลตน้ไม ้ 49 - ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ปรินทร จ ากดั    
ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 9,254 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 3,603 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัท เพนต้า 591 จ ากดั    
ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 247 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 6,656 4,452 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย  ์ 15,847 11,355 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษา
ทรัพยสิ์น 2,937 1,957 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 5,294 5,299 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 38 65 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 6 
ดอกเบ้ียจ่าย 17,480 16,921 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกองทรัสตฯ์ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัท ภิรัชบุรี จ ากดั   
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 48 69 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 688 744 

บริษัท ไบเทคเซอร์วิสเซส จ ากดั   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 17 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั   
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตค์า้งจ่าย 2,391 2,372 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จ ากดั   
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องทรัสตค์า้งจ่าย 5,699 5,010 

บริษัทหลกัทรัพย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั   
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นคา้งจ่าย 2,008 2,066 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
เงินฝากธนาคาร 51,553 51,419 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 122 - 
รายไดค้่าเช่ารอเรียกเก็บ 820 1,230 
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 5,105 5,105 
ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 3 1,792 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,420,000 2,420,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 15,003 10,210 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 45 7 

บริษัท เพนต้า 591 จ ากดั   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 394 997 

บริษัท ปรินทร จ ากดั   
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน 296 506 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,534 3,311 
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 995 997 
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14. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทรัสต์ฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็นจ านวนรวม 
260.06 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.34 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 

15. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กองทรัสต์ฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  กองทรัสต์ฯประเมินผล              
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงาน
และเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในระหว่างงวด กองทรัสตฯ์ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ  10 ของรายได้
กิจการ 

16. ภาระผูกพนั 

16.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

16.2 กองทรัสต์ฯไดท้ าสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าความสะอาด  การรักษาความปลอดภยัและการบริการ
อ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทรัสตฯ์มีจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
จ่ายช าระภายใน   

ภายใน 1 ปี 40 32 
1 ถึง 3 ปี 25 19 

16.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯมีหนังสือค ้าประกันการปฏิบติัตามสัญญาท่ี
ธนาคารออกใหจ้ านวน 4 ลา้นบาท และ 4 ลา้นบาทตามล าดบั เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนช าระ
แลว้ของกองทรัสต์ฯ โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัรา 0.1444 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 106,548,727 บาท โดยกองทรัสต์ฯจะจ่ายเงินจากการลดทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในวนัท่ี 
24 มิถุนายน 2564 

18. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู ้มีอ  านาจของผู ้จัดการกองทรัสต์  เ ม่ือวันท่ี                      
7 พฤษภาคม 2564 
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