
 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 

รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของทรัสตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564                    

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสด สาํหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์

เพื่อการลงทนุในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้              

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

กิตติพนัธ์ เกียรติสมภพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8050 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2564 



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม 4 9,399,788,047         9,842,994,349         

เงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 585,574,391            511,975,597            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 71,836,388              52,931,835              

ลูกหนีจากการใหเ้ช่าและบริการและลูกหนีอืน 7 16,490,297              10,651,338              

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 8 26,605,006              35,143,131              

สินทรัพยอื์น 10,869,800              58,269,979              

รวมสินทรัพย์ 10,111,163,929       10,511,966,229       

หนีสิน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 52,819,937              55,315,300              

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 28,070,737              28,842,607              

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 225,361,272            227,213,969            

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 2,414,956,002         2,414,374,270         

รวมหนีสิน 2,721,207,948         2,725,746,146         

สินทรัพย์สุทธิ 7,389,955,981         7,786,220,083         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนจดทะเบียน 6,871,728,838         6,978,277,565         

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10 6,871,728,838         6,978,277,565         

ส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์ 574,180,632            574,180,632            

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 11 (55,953,489)             233,761,886            

สินทรัพย์สุทธิ 7,389,955,981         7,786,220,083         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0152                   10.5522                   

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

............................................................................................

กรรมการ

............................................................................................
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ทรัสต์เพอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

พนืทีเฉพาะส่วน ร้อยละของ ร้อยละของ

ของกองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)

   โครงการอาคารสาํนกังานภรัิชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ 

      ทีตงั  689 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ      94,853 ตร.ม. 6,684,153,494 6,423,243,661 64.33 6,679,710,436 6,500,017,848 62.77

   โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค

      ทีตงั  4345 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ      70,741 ตร.ม. 3,343,168,343 2,976,544,386 29.81 3,343,152,960 3,342,976,501 32.28

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 10,027,321,837 9,399,788,047 94.14 10,022,863,396 9,842,994,349 95.05

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

กองทุนเปิด

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์เอ็นจอย (TCMFENJOY) 29,856,936 30,039,186 0.30 108,687,238 109,172,737 1.05

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์(TCMF-I) 70,000,000 70,132,697 0.70 70,000,000 70,001,373 0.68

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารรัฐตลาดเงิน พลสั (SCBTMFPLUS) 185,000,000 185,162,156 1.85 100,000,000 100,002,663 0.97

กองทุนเปิดธนชาต บริหารเงิน (T-CASH) 100,000,000 100,121,860 1.00 80,000,000 79,998,824 0.77

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH) 199,911,797 200,118,492 2.00 152,800,000 152,800,000 1.48

รวมเงินลงทุนทแีสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 584,768,733 585,574,391 5.86 511,487,238 511,975,597 4.95

รวมเงินลงทุน 10,612,090,570 9,985,362,438 100.00 10,534,350,634 10,354,969,946 100.00

*เป็นมูลค่าทียงัไม่ไดร้วมค่าเช่าคา้งรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ประเภทเงินลงทุน

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดค่้าเช่าและบริการ 221,760,053            157,303,696             

รายไดด้อกเบีย 66,203                     36,285                      

รวมรายได้   221,826,256            157,339,981             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 29,595,615              15,027,802               

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 14 6,767,240                4,439,129                 

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 14 2,934,414                1,952,790                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 1,180,966                1,831,884                 

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ 14 15,698,176              11,274,952               

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 4,292,649                4,292,649                 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 4,296,061                537,589                    

ตน้ทุนทางการเงิน 14 17,724,008              18,867,798               

รวมค่าใช้จ่าย 82,489,129              58,224,593               

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 139,337,127            99,115,388               

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 337,602                   (461,536)                   

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (443,114,034)           17,196,213               

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (442,776,432)           16,734,677               

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (303,439,305)           115,850,065             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดค่้าเช่าและบริการ 444,973,777            318,484,058             

รายไดด้อกเบีย 104,433                   102,287                    

รวมรายได้   445,078,210            318,586,345             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 59,964,415              42,152,931               

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 14 13,422,785              8,890,704                 

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 14 5,871,162                3,909,950                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 2,047,062                2,596,348                 

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ 14 31,545,203              22,630,202               

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 8 8,538,126                8,585,298                 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 5,480,981                1,066,944                 

ตน้ทุนทางการเงิน 14 35,203,844              35,788,868               

รวมค่าใช้จ่าย 162,073,578            125,621,245             

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 283,004,632            192,965,100             

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 5 698,794                   620,219                    

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4 (447,685,400)           15,942,030               

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (446,986,606)           16,562,249               

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (163,981,974)           209,527,349             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 283,004,632         193,585,319         

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (446,986,606)       15,942,030          

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด (163,981,974)       209,527,349

การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10 (106,548,727)       -                           

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 (125,733,401)       (157,942,515)       

การเพมิขึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (396,264,102)       51,584,834

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

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 7,389,955,981 5,101,322,655

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (163,981,974)           209,527,349

ปรับกระทบรายการเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:

   การซือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย/์อุปกรณ์ (4,479,098)               (1,999,290)               

   การ (ซือ) ขายในเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (72,900,000)             1,294,000                

   การ (เพมิขึน) ลดลงในลูกหนีจากการเช่าและบริการและลูกหนีอนื (5,838,959)               12,629,735              

   การเพมิขึนในค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี -                              (4,363,409)               

   การลดลงในสินทรัพยอ์ืน 47,400,178              1,106,206                

   การลดลงในเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (11,980,812)             (5,338,079)               

   การเพมิขึน (ลดลง) ในค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ (771,870)                 70,450                     

   การลดลงในเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ (1,852,697)               (2,045,339)               

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายตดับญัชี 8,538,126                8,585,298                

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูร้อตดับญัชี 581,732                   14,713,809              

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (698,794)                 (620,219)                 

(กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 447,685,400            (15,942,030)             

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 34,622,112              16,666,368              

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 276,323,344 234,284,849

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสต์ (106,548,727)           -                              

เงินสดจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสต์ (125,733,401)           (157,942,515)           

จ่ายดอกเบีย (25,136,663)             (29,361,658)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (257,418,791)           (187,304,173)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 18,904,553 46,980,676

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 52,931,835 53,215,851              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 6) 71,836,388 100,196,527

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ (“กองทรัสต์ฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นกองทรัสตฯ์                        

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2561 เป็นกองทรัสตท่ี์ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต ์และไม่มี

กาํหนดอายขุองกองทรัสต ์

 กองทรัสต์ฯได้จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อนําเงินท่ีได้รับจากการจดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ และเงินท่ี

ได้รับจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ไปลงทุนในสิทธิการเช่าในพื้นท่ีโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท                

เอ็มควอเทียร์ และสิทธิการเช่าในพื้นท่ีโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีส่วนใหญ่

ในอาคารสํานักงาน และพื้นท่ีท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินงานอาคารสํานักงาน รวมถึงการเข้ารับโอน

กรรมสิทธ์ิในระบบสาธารณูปโภค และสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินงานอาคารสาํนกังาน  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิม

ซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 กองทรัสตฯ์ มีบริษทั ภิรัช รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยมีบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นทรัสตี บริษทั ภิรัชแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร

อสังหาริมทรัพย์ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน

หน่วยทรัสต ์

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ภิรัชบุรี จาํกดั เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ

กองทรัสตฯ์ โดยถือหน่วยทรัสตท์ั้งส้ินร้อยละ 19.99 และร้อยละ 19.99 ของหน่วยทรัสตท่ี์ออกและชาํระแลว้

ตามลาํดบั  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทาํ

ให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าว

อาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ผูจ้ดัการกองทรัสตติ์ดตาม

ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ 

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดใ้ชป้ระมาณการและดุลย

พินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง ดว้ยขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตท์ราบจนถึง

วนัท่ีในรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทรัสตฯ์เลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อตามท่ีกาํหนด

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล อยา่งไรก็ตาม กองทรัสตฯ์ไดแ้สดงรายการใน

งบแสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีลา่สุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย           

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

4. เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์น้งวด 9,842,994 

ส่วนปรับปรุงอาคารสาํนกังานเพิ่มขึ้น 4,479 

ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ (447,685) 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ลายงวด 9,399,788 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กองทรัสตฯ์ไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประเมินราคาดว้ยวิธีรายได ้(Income approach) กองทรัสตฯ์ไดรั้บรู้รายการขาดทุนสุทธิ

จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจาํนวน 447.68 ลา้นบาท 

(สุทธิจากคา่เช่าและค่าบริการคา้งรับ) ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กองทรัสต์ฯไดน้าํสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ปจดทะเบียนหลกัประกนัทาง

ธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยต์ามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
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5. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 511,976 

ลงทุนเพิ่ม 72,900 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรม 698 

ยอดคงเหลือปลายงวด 585,574 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กองทรัสตฯ์ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดดงัน้ี 

 ยอดคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี 

(ร้อยละ) 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เงินสด 10 10 - - 

เงินฝากธนาคาร 71,826 52,922 0.05 - 0.25 0.05 - 0.25 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 71,836 52,932   

7. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ   

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  3,611 4,899 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 240 207 

รายไดค้่าเช่าและบริการรอเรียกเก็บ   

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,221 3,929 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 410 1,230 

รวมลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 16,482 10,265 

ลูกหนีอ่ื้น   

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,691 3,518 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 305 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 2,699 3,823 

ขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (2,691) (3,437) 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8 386 

รวมลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน 16,490 10,651 
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แยกตามอายุหน้ีคงคา้งนับจาก

วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

อายหุน้ีคา้งชาํระ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  2,580 4,130 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 522 854 

3 - 6 เดือน 749 122 

รวมลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 3,851 5,106 

8. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอ

การตดับญัชี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตน้งวด 35,143 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (8,538) 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีปลายงวด 26,605 

9. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของทรัสตี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,420,000 2,420,000 

หกั: ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูร้อตดับญัชี (5,044) (5,626) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 2,414,956 2,414,374 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวคํ้ าประกันโดยสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                    

งบการเงินขอ้ 4 

 ภายใตส้ัญญากูเ้งิน กองทรัสตฯ์ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตาม

อตัราท่ีกาํหนด 
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10. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 รายการของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสตส์รุปไดด้งัน้ี 

 30 มิถุนายน 2564 

 มูลค่าหน่วยทรัสต ์ จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พนัหน่วย) (พนับาท) 

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์    

ยอดคงเหลือตน้งวด 9.4573 737,872 6,978,278 

ลดทุนคร้ังท่ี 1/2564 (0.1444) - (106,549) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 9.3129 737,872 6,871,729 

11. กาํไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 

กาํไรสะสมตน้งวด 233,762 

หกั: การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด (163,982) 

หกั: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งงวด (125,733) 

ขาดทุนสะสมปลายงวด (55,953) 

12. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด อตัราหน่วยละ รวม 

    (บาท) (พนับาท) 

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

     125,733 

13. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ ัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน              

ขอ้ 14 
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14. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสตฯ์ และบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                        

วนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัท ภิรัชบุรี จํากดั    

ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย - 11,372 ตามท่ีประกาศจ่าย 

เงินลดทุน 21,297 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ

พื้นท่ีส่วนกลาง 1,165 1,081 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ 742 113 ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ภิรัชบุรี โฮลดิง้ จํากดั    

เงินลดทุน 2,348 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

บริษัท ไบเทคเซอร์วิสเซส จํากดั    

ค่าบริการดูแลตน้ไม ้ 49 - ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ปรินทร จํากดั    

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 9,006 15 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 3,852 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัท เพนต้า 591 จํากดั    

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ (84) - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัท ภิรัชโทเทิล โซลูช่ันส์ จํากดั    

ค่าทรัพยสิ์น 43 - ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั    

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 6,766 4,439 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จํากดั    

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 15,697 11,275 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่า 2,589 - อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                        

วนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากดั    

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษา

ทรัพยสิ์น 2,934 1,953 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)    

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 5,278 5,279 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 65 35 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 6 

ดอกเบ้ียจ่าย 17,764 18,868 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9 

    

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                        

วนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัท ภิรัชบุรี จํากดั    

ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 25,132 31,570 ตามท่ีประกาศจ่าย 

เงินลดทุน 21,297 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ

พื้นท่ีส่วนกลาง 2,361 2,145 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ 1,441 239 ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ภิรัชบุรี โฮลดิง้ จํากดั    

ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 2,771 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

เงินลดทุน 2,348 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

บริษัท ไบเทคเซอร์วิสเซส จํากดั    

ค่าบริการดูแลตน้ไม ้ 98 - ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ปรินทร จํากดั    

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 18,260 15 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 7,455 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัท เพนต้า 591 จํากดั    

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 163 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                        

วนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัท ภิรัชโทเทิล โซลูช่ันส์ จํากดั    

ค่าทรัพยสิ์น 43 - ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั    

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 13,422 8,891 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จํากดั    

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 31,544 22,630 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่า 2,589 - อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากดั    

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษา

ทรัพยสิ์น 5,871 3,910 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)    

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 10,572 10,578 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 103 100 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 6 

ดอกเบ้ียจ่าย 35,244 35,789 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9 

ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์ฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัท ภิรัชบุรี จํากดั   

ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 47 69 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 763 744 

บริษัท ไบเทคเซอร์วิสเซส จํากดั   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 17 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั   

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตค์า้งจ่าย 2,322 2,372 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จํากดั   

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องทรัสตค์า้งจ่าย 5,435 5,010 

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่าคา้งจ่าย 2,589 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทหลกัทรัพย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากดั   

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นคา้งจ่าย 978 2,066 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   

เงินฝากธนาคาร 68,813 51,419 

ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 101 - 

รายไดค้่าเช่ารอเรียกเก็บ 410 1,230 

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 5,110 5,105 

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 1,640 1,792 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,420,000 2,420,000 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 19,695 10,210 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 8 7 

บริษัท เพนต้า 591 จํากดั   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 109 997 

บริษัท ปรินทร จํากดั   

ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการและลูกหน้ีอ่ืน 92 506 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,469 3,311 

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 995 997 

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 1,316 - 

บริษัท ภิรัชแอนด์บียอนด์เวนเจอร์ส จํากดั   

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 300 - 

บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูช่ันส์ จํากดั   

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 45 - 

15. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทรัสตฯ์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็นจาํนวนรวม 

282.36 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.65 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 กองทรัสต์ฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทรัสต์ฯประเมินผล              

การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้

กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงาน

และเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในระหว่างงวด กองทรัสตฯ์ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้

กิจการ 

17. ภาระผูกพนั 

17.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

17.2 กองทรัสต์ฯไดท้าํสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํความสะอาด การรักษาความปลอดภยัและการบริการ

อ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กองทรัสตฯ์มีจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จ่ายชาํระภายใน   

ภายใน 1 ปี 39 32 

1 ถึง 3 ปี 20 19 

17.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กองทรัสตฯ์มีหนังสือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาท่ี

ธนาคารออกใหจ้าํนวน 4 ลา้นบาท และ 4 ลา้นบาทตามลาํดบั เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ได้มีมติอนุมติัให้ลดทุนชําระ

แลว้ของกองทรัสต์ฯ โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัรา 0.1857 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 137,022,844 บาท โดยกองทรัสตฯ์จะจ่ายเงินจากการลดทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นวนัท่ี 

23 กนัยายน 2564 

19. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู ้มีอ ํานาจของผู ้จัดการกองทรัสต์ เ ม่ือวันท่ี                     

11 สิงหาคม 2564 
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