
 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565                    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดส าหรับหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาล”) ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม
แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

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: 10 สิงหาคม 2565 



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม 4 9,258,784,547         9,389,644,975         

เงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 652,270,431            598,242,020            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,751,590            84,350,921              

ลูกหนีจากการใหเ้ช่าและบริการและลูกหนีอืน 26,057,569              31,295,982              

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 9,387,239                17,925,364              

สินทรัพยอื์น 11,081,956              9,591,545                

รวมสินทรัพย์ 10,062,333,332       10,131,050,807       

หนีสิน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 84,697,955              60,026,703              

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 22,378,472              26,007,320              

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 225,477,406            230,835,579            

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6 2,416,160,883         2,415,558,240         

รวมหนีสิน 2,748,714,716         2,732,427,842         

สินทรัพย์สุทธิ 7,313,618,616         7,398,622,965         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนจดทะเบียน 6,610,743,485         6,610,743,485         

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 6,610,743,485         6,610,743,485         

ส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์ 574,180,632            574,180,632            

กาํไรสะสม 7 128,694,499            213,698,848            

สินทรัพย์สุทธิ 7,313,618,616         7,398,622,965         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.9117                     10.0269                   

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

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

กรรมการ

............................................................................................
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

พนืทเีฉพาะส่วน ร้อยละของ ร้อยละของ

ของกองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)

   โครงการอาคารสาํนกังานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ 

      ทีตงั  689 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ      94,853 ตร.ม. 6,685,496,043 6,357,992,661 64.15 6,684,362,192 6,421,995,316 64.30

   โครงการภรัิชทาวเวอร์ แอท ไบเทค

      ทีตงั  4345 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ      70,741 ตร.ม. 3,343,621,523 2,900,791,886 29.27 3,343,517,174 2,967,649,659 29.71

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายติุธรรม 10,029,117,566 9,258,784,547 93.42 10,027,879,366 9,389,644,975 94.01

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

กองทุนเปิด

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์เอน็จอย (TCMFENJOY) 39,856,936 40,211,616 0.41 39,856,936 40,122,588 0.40

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์(TCMF-I) 100,000,000 100,570,521 1.01 100,000,000 100,346,453 1.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารรัฐตลาดเงิน พลสั (SCBTMFPLUS) 199,965,356 200,340,914 2.02 146,965,356 147,085,849 1.48

กองทุนเปิดธนชาต บริหารเงิน (T-CASH) 110,000,000 110,449,537 1.11 110,000,000 110,278,206 1.10

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH) 199,911,797 200,697,843 2.03 199,911,797 200,408,924 2.01

รวมเงินลงทุนทแีสดงด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 649,734,089 652,270,431 6.58 596,734,089 598,242,020 5.99

รวมเงินลงทุน 10,678,851,655 9,911,054,978 100.00 10,624,613,455 9,987,886,995 100.00

*เป็นมูลค่าทียงัไม่ไดร้วมค่าเช่าคา้งรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ประเภทเงินลงทุน

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564

รายได้

รายไดค่้าเช่าและบริการ 228,781,365            221,760,053             

รายไดด้อกเบีย 79,042                     66,203                      

รวมรายได้   228,860,407            221,826,256             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 33,848,347              29,595,615               

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 6,837,436                6,767,240                 

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 2,864,814                2,934,414                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 1,232,978                1,180,966                 

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ 16,180,900              15,698,176               

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 4,292,649                4,292,649                 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 1,943,405                4,296,061                 

ตน้ทุนทางการเงิน 17,817,937              17,724,008               

รวมค่าใช้จ่าย 85,018,466              82,489,129               

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 143,841,941            139,337,127             

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 529,283                   337,602                    

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (130,038,012)           (443,114,034)            

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (129,508,729)           (442,776,432)            

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 14,333,212              (303,439,305)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดค่้าเช่าและบริการ 453,757,933            444,973,777             

รายไดด้อกเบีย 147,631                   104,433                    

รวมรายได้   453,905,564            445,078,210             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 69,953,459              59,964,415               

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 13,572,962              13,422,785               

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 5,699,862                5,871,162                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 2,074,294                2,047,062                 

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ 32,054,760              31,545,203               

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 8,538,126                8,538,126                 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 3,002,468                5,480,981                 

ตน้ทุนทางการเงิน 35,422,745              35,203,844               

รวมค่าใช้จ่าย 170,318,676            162,073,578             

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 283,586,888            283,004,632             

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 5 1,028,412                698,794                    

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4 (132,098,628)           (447,685,400)            

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (131,070,216)           (446,986,606)            

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 152,516,672            (163,981,974)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 283,586,888         283,004,632         

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (131,070,216)       (446,986,606)       

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 152,516,672         (163,981,974)       

การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                           (106,548,727)       

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 8 (237,521,021)       (125,733,401)       

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (85,004,349)         (396,264,102)       

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 7,398,622,965      7,786,220,083      

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 7,313,618,616      7,389,955,981      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 152,516,672 (163,981,974)           

ปรับกระทบรายการเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:

   การซือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย/์อุปกรณ์ (1,238,200)               (4,479,098)               

   การซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (53,000,000)             (72,900,000)             

   การ (เพมิขึน) ลดลงในลูกหนีจากการเช่าและบริการและลูกหนีอืน 5,238,413                (5,838,959)               

   การ (เพมิขึน) ลดลงในสินทรัพยอื์น (1,490,411)               47,400,178              

   การเพมิขึน (ลดลง) ในเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 19,644,909              (11,980,812)             

   การลดลงในค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ (3,628,848)               (771,870)                  

   การลดลงในเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ (5,358,173)               (1,852,697)               

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายตดับญัชี 8,538,126                8,538,126                

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมสญัญาเงินกูร้อตดับญัชี 602,643                   581,732                   

   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,028,412)               (698,794)                  

   ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 132,098,628            447,685,400            

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 34,820,102              34,622,112              

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 287,715,449 276,323,344

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                               (106,548,727)           

เงินสดจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (237,521,021)           (125,733,401)           

จ่ายดอกเบีย (29,793,759)             (25,136,663)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (267,314,780)           (257,418,791)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 20,400,669 18,904,553

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 84,350,921 52,931,835              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 104,751,590 71,836,388

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (“กองทรัสต์ฯ”) เป็นกองทรัสต์ท่ีระบุ
เฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ และไม่มีก าหนดอายุของกองทรัสต์ได้จดัตั้งขึ้นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินท่ีไดรั้บจากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์และเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้มืเงินจากสถาบนั
การเงิน ไปลงทุนในสิทธิการเช่าในพื้นท่ีโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และสิทธิการเช่าใน
พื้นท่ีโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีส่วนใหญ่ในอาคารส านกังาน และพื้นท่ีท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานอาคารส านกังาน รวมถึงการเขา้รับโอนกรรมสิทธ์ิในระบบสาธารณูปโภค และ
สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานอาคารส านกังาน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั ภิรัชบุรี จ ากดั เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ของ
กองทรัสต์ฯ โดยถือหน่วยทรัสต์ทั้งส้ินร้อยละ 19.99 และร้อยละ 19.99 ของหน่วยทรัสต์ท่ีออกและช าระ
แลว้ตามล าดบั  

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 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

4. เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2565 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์น้งวด 9,389,645 
ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังานเพิ่มขึ้น 1,238 
ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่ายติุธรรม (132,098) 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ลายงวด 9,258,785 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กองทรัสตฯ์ไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประเมินราคาดว้ยวิธีรายได ้(Income approach) กองทรัสตฯ์ไดรั้บรู้รายการขาดทุนสุทธิ
จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจ านวน 132.10 ลา้นบาท 
(สุทธิจากค่าเช่าและค่าบริการคา้งรับ) ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กองทรัสต์ฯไดน้ าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ปจดทะเบียนหลกัประกนัทาง
ธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยต์ามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

5. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2565 

ยอดคงเหลือตน้งวด 598,242 
ซ้ือเงินลงทุนระหวา่งงวด 53,000 
ก าไรสุทธิจากการวดัมูลค่ายติุธรรม 1,028 

ยอดคงเหลือปลายงวด 652,270 
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6. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของทรัสตี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,420,000 2,420,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกูร้อตดับญัชี (3,839) (4,442) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 2,416,161 2,415,558 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินขอ้ 4 

 ภายใตส้ัญญากูเ้งิน กองทรัสตฯ์ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนด 

7. ก าไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2565 
ก าไรสะสมตน้งวด 213,699 
บวก: การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 152,516 
หกั: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ (237,521) 

ก าไรสะสมปลายงวด 128,694 

8. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

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

25 กุมภาพนัธ์ 2565 1 ตุลาคม 2564  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.1466 108,172 
12 พฤษภาคม 2565 1 มกราคม 2565  ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 0.1753 129,349 

     237,521 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสตฯ์ และบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                        

วนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 
บริษัท ภิรัชบุรี จ ากดั    

ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 25,855 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
เงินลดทุน - 21,297 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ

พื้นท่ีส่วนกลาง 1,101 1,165 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ 709 742 ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ภิรัชบุรี โฮลดิง้ จ ากดั    
ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 2,850 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
เงินลดทุน - 2,348 ตามท่ีประกาศจ่าย 

บริษัท ปรินทร จ ากดั    
ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 10,020 9,006 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 999 3,852 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัท ภิรัชแอนด์บียอนด์เวนเจอร์ส จ ากดั    
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 320 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 6,837 6,766 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย  ์ 16,181 15,697 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่า 563 2,589 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษา
ทรัพยสิ์น 2,865 2,934 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 5,714 5,278 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 79 65  
ดอกเบ้ียจ่าย 17,818 17,764 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 6 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                        

วนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัท ภิรัชบุรี จ ากดั    
ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 47,476 25,132 ตามท่ีประกาศจ่าย 
เงินลดทุน - 21,297 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ

พื้นท่ีส่วนกลาง 2,259 2,361 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองจากสัญญาบริการ 1,415 1,441 ราคาท่ีตกลงกนั 

บริษัท ภิรัชบุรี โฮลดิง้ จ ากดั    
ผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 5,234 2,771 ตามท่ีประกาศจ่าย 
เงินลดทุน - 2,348 ตามท่ีประกาศจ่าย 

บริษัท ปรินทร จ ากดั    
ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 19,457 18,260 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 1,950 7,455 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัท ภิรัชแอนด์บียอนด์เวนเจอร์ส จ ากดั    
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 490 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 13,573 13,422 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย  ์ 32,055 31,544 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่า 563 2,589 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ก็บรักษา
ทรัพยสิ์น 5,700 5,871 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 11,423 10,572 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 148 103  
ดอกเบ้ียจ่าย 35,423 35,244 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 6 
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10. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทรัสต์ฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็นจ านวนรวม 
54.24 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.48 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 

11. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

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

 ในระหว่างงวด กองทรัสตฯ์ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ  10 ของรายได้
กิจการ 

12. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้มติอนุมติัให้จ่ายประโยชน์
ตอบแทนระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.1740 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 
128,389,741 บาท โดยกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในวนัท่ี                
8 กนัยายน 2565 

13. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู ้มีอ  านาจของผู ้จัดการกองทรัสต์  เ ม่ือวันท่ี                      
10 สิงหาคม 2565 
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