
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล 
 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และ 
งบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทาง 
การเงินระหว่างกาล) ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษัทจัดการกองทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้ งหมดซ่ึง 
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้ นตามแนวปฏิบัติทางบัญชี 
ส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อ 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการกองทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8645 
 
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 สิงหาคม 2563 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์
เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 6 11,368,625           11,171,144           
เงินลงทนุในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 7 109,853               40,000                 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5, 8 267,183               738,349               
ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 5, 9 186,383               50,523 
ลูกหน้ีรายไดอ่ื้นคา้งรับ 5 1,369                   57,535                 
ลูกหน้ีดอกเบ้ียคา้งรับ 5 5                          297                      
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 10 93,003                 103,458 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 5,405                   20,078 
เงินมดัจ า 31,084                 -
สินทรัพยอ่ื์น 5 48,794                 7,905 
รวมสินทรัพย์ 12,111,704           12,189,289           

หนีสิ้น
เจา้หน้ีการคา้ 5 43,318                 11,787                 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 100,629               426,744               
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 5 11,771                 3,759                   
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 5 395,594               351,742               
เงินกูย้ืมระยะยาว 5, 11 2,759,753            2,758,643            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 545,616               -
หน้ีสินอ่ืน 9,826                   1,791                   
รวมหนีสิ้น 3,866,507 3,554,466 

สินทรัพย์สุทธิ 8,245,197            8,634,823            

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์สุทธิ

ทนุจดทะเบียน 12 8,758,132            8,897,988            

ทนุท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 8,758,132            8,897,988            
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ (317,465)              (317,465)              
(ขาดทนุสะสม)/ก าไรส าหรับงวด 13 (195,470)              54,300                 
สินทรัพย์สุทธิ 8,245,197            8,634,823            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.4327                 9.8785                 

จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (พันหน่วย) 874,100               874,100               

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

พืน้ที่เฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ)
เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุข้อ 6)
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคาร 
    และส่ิงปลูกสร้าง จ  านวน 10 โครงการ
    1. โครงการศูนยก์ารคา้คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์
     ท่ีตั้ง   เลขท่ี 1420-1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัน่

       เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน) ประกอบดว้ย
พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 36,021 ตร.ม. 3,610,000          3,610,000          

ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า 1,737                 1,737                 
เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 13,240               12,575               

3,624,977 3,530,457 30.76 3,624,312 3,624,312 32.33

    2. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอกมยั-รามอินทรา
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 64/98-99 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว

      เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน) ประกอบดว้ย
พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 30,778 ตร.ม. 2,668,000 2,668,000 

ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า 1,217                 1,217                 
เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 218,665             217,640             

2,887,882 2,814,245 24.52 2,886,857 2,886,857 25.75

31 ธนัวาคม 2562

(พันบาท)(พันบาท)

30 มิถุนายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

พืน้ที่เฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ)
    3. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอสบี (ราชพฤกษ)์
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 555/9 หมู่ท่ี 1 ถนนราชพฤกษ ์ต  าบลบางขนุน

      อ  าเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน)
    ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พ้ืนท่ีส่วนกลางและทางเขา้-ออก 24,426 ตร.ม. 1,535,000 1,535,000 

   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 169,482             169,276             
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดิน 54,952               -                         

1,759,434 1,752,448 15.27 1,704,276 1,704,276 15.20

    4. โครงการศูนยก์ารคา้อมอริน่ี รามอินทรา
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 1 และ 1/1 ถนนสวนสยาม แขวงคนันายาว

      เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230
สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 5,092 ตร.ม. 316,923 316,923 

   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 3,853                 2,976                 
320,776 302,992 2.64 319,899 319,899 2.85

30 มิถุนายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2562

(พันบาท) (พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

พืน้ที่เฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ)
    5. โครงการศูนยก์ารคา้แอมพาร์ค จุฬา
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 353 ถนนเจริญเมือง แขวงวงัใหม่

      เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน) 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 6,601 ตร.ม. 267,562 267,562 

   สิทธิการเช่าช่วง เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 41,857               41,050               
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดิน 55,053               -                         

364,472 350,419 3.05 308,612 308,612 2.75

    6. โครงการศูนยก์ารคา้เพลินนาร่ี มอลล ์วชัรพล
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 242 244 และ 246 ถนนวชัรพล แขวงท่าแร้ง

      เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน)
     ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 11,353 ตร.ม. 699,000 699,000 

   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 2,775                 967                    
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดิน 216,912             -                         

918,687 881,966 7.68 699,967 699,967 6.24

(พันบาท) (พันบาท)

30 มิถุนายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2562

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

พืน้ที่เฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ)
    7. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส รามค าแหง (เวสต)์
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 86 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง

      เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สิทธิการใชท่ี้ดิน ทางเขา้-ออก พ้ืนท่ีส่วนกลาง สิทธิการเช่าอาคาร
     และส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน) ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย
พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 10,340 ตร.ม. 502,467 502,467 

    เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 41,798               41,142               
544,265 539,927 4.70 543,609 543,609 4.85

    8. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส รังสิต
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 819/1-3 ถนนรังสิต-นครนายก

      ต  าบลประชาธิปัตย ์อ  าเภอธญับุรี ปทุมธานี 12130
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน (บางส่วน) สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
    ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 3,413 ตร.ม. 223,768 223,768 

    เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 6,269                 6,028                 
    สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดิน 5,775                 -                         

235,812 225,683 1.97 229,796 229,796 2.05

30 มิถุนายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2562

(พันบาท) (พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
8



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

พืน้ที่เฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ)
    9. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส ราชพฤกษ์
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 62/26-32 ถนนราชพฤกษ ์ต  าบลออ้มเกร็ด

      อ  าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประกอบดว้ย
 พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 4,585 ตร.ม. 302,364 302,364 

   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 27,429               26,732               
329,793 278,979 2.43 329,096 329,096 2.94 

    10. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 1323 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

      แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง
      กรุงเทพมหานคร 10310
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน (บางส่วน) สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
     ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 6,931 ตร.ม. 516,440             516,440             

   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 9,105                 8,280                 
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดิน 217,579             -                         

743,124 691,509 6.02 524,720 524,720 4.68 

    รวมเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 11,729,222 11,368,625 99.04 11,171,144 11,171,144 99.64 

30 มิถุนายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2562

(พันบาท) (พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
9



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงนิลงทุน/ ราคาทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร วนัครบก าหนด อตัราดอกเบีย้ เงนิต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ร้อยละต่อปี)
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์

เงินฝากประจ า
ธนาคาร ธนชาต
จ ากดั (มหาชน) 20 กุมภาพนัธ์ 2563 1.65 - - - 40,000             40,000             0.36 

พนัธบตัร
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
    งวดท่ี 16/91/63 23 กรกฎาคม 2563 - 50,000 49,986 0.44 - - -
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
    งวดท่ี 1/364/63 7 มกราคม 2564 - 60,000 59,867 0.52 - - -

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 110,000 109,853 0.96 40,000 40,000 0.36 
รวมเงนิลงทุน 11,839,222 11,478,478 100.00 11,211,144 11,211,144 100.00 

30 มิถุนายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2562

(พันบาท) (พันบาท)

*

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
10



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2563
(พันบาท)

รายได้ 5
รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 17 152,251 

ดอกเบ้ียรับ 155                                       
รายไดอ่ื้น 17,946                                   
รวมรายได้ 170,352 

ค่าใช้จ่าย
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5 11,802                                   
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 3,064                                     
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 591                                       
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 5 11,264                                   
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 422                                       
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 5,227                                     
ตน้ทุนการเช่าและบริการ 5 85,871                                   
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5 4,060                                     
ตน้ทุนทางการเงิน 5 33,477                                   
รวมค่าใช้จ่าย 155,778 

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 14,574 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม
   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (5,909)                                   
รายการก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม
   ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 93                                         
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (5,816)

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 8,758 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
11



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2563
(พันบาท)

รายได้ 5
รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 17 480,215                                 
ดอกเบ้ียรับ 595                                       
รายไดอ่ื้น 40,308                                   
รวมรายได้ 521,118 

ค่าใช้จ่าย
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5 24,266                                   
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 6,219                                     
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,473                                     
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 5 38,796                                   
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1,832                                     
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 10 10,455                                   
ตน้ทุนการเช่าและบริการ 5 197,724                                 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5 10,223                                   
ตน้ทุนทางการเงิน 5 66,968                                   
รวมค่าใช้จ่าย 357,956 

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 163,162 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม
   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 6 (360,597)                               
รายการก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม
   ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 111                                       
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (360,486)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (197,324)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
12



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2563

(พันบาท)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 163,162 

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม

   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 6 (360,597)

รายการก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม

   ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 111 

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด (197,324)

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 15 (52,446)

ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตจ่์ายคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 (139,856)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (389,626)

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 8,634,823 

สินทรัพย์สุทธิส้ินงวด 8,245,197                          

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
13



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2563
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (197,324)
ปรับกระทบรายการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน
   ให้เป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 6 (7,807)
การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 (109,572)                    
การจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 40,000                       
การตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี 10 10,455                       
การตดัจ าหน่ายตน้ทุนทางการเงินตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 11 1,110                         
การตดัจ าหน่ายส่วนต ่าจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 (170)                           
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีรายไดค้า่เช่าและบริการคา้งรับ (135,860)                    
การลดลงในลูกหน้ีรายไดอ่ื้นคา้งรับ 56,166                       
การลดลงในภาษีมูลคา่เพ่ิมรอขอคืน 14,673                       
การเพ่ิมข้ึนในเงินมดัจ า (31,084)                      
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (40,889)                      
การเพ่ิมข้ึนในเจา้หน้ีการคา้ 31,531                       
การลดลงในเจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (324,778)                    
การเพ่ิมข้ึนในรายไดค้า่เช่าและคา่บริการรับล่วงหน้า 8,012                         
การเพ่ิมข้ึนในเงินมดัจ ารับคา่เช่าและบริการ 43,852                       
การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินอ่ืน 8,035                         
ดอกเบ้ียรับ (595)                           
รับดอกเบ้ีย 887                            
ตน้ทุนทางการเงิน 66,968                       
การจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า 14 (11,930)                      
รายการขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม
   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 6 360,597                     
รายการก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม
   ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 (111)                           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (217,834)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
14



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2563
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (61,030)                      
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 15 (52,446)                      
ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตจ่์ายคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 (139,856)                    
เงินสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (253,332)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (471,166)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 738,349 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 8 267,183 

Stateme

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
15



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
7  เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
8  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
9  ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 
10  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
11  เงินกูย้มืระยะยาว 
12  ส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
13  ขาดทุนสะสม 
14  สัญญาเช่า 
15  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
16  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
17  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
18  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
19  ภาระผกูพนั 
20  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ านาจของผูจ้ดัการกองทรัสต์ร่วมเม่ือวนัท่ี  
14 สิงหาคม 2563 
 

1 ลักษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รี เทล (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ตาม
พระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบัญญัติฯ”) ท่ีก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด และบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม 
บวัหลวง จ ากดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต์ร่วม”) ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์
จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์โดยมีบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์กองทรัสต์
ไดจ้ัดตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงเป็นกองทรัสต์ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยค์ริสตลั รีเทล โกรท (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์) และไดรั้บมาซ่ึงสินทรัพยแ์ละภาระของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์เม่ือวนัท่ี  2 ธันวาคม 2562 ตามสัญญาโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ 
กองทรัสต์เป็นประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์และไม่มีก าหนดอายุโครงการ มีวตัถุประสงค์เพื่อระดมทุนจาก  
นักลงทุนและน าเงินท่ีได้ไปลงทุนในสินทรัพยห์ลกั ด้วยการซ้ือ และ/ หรือเช่า และ/ หรือเช่าช่วง และ/ หรือรับโอน
สิทธิการเช่า และ/ หรือสิทธิการเช่าช่วงในสินทรัพยห์ลกั โดยจะน าสินทรัพยห์ลกัไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปของ
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ กองทรัสตล์งทุนใน 10 โครงการ ดงัน้ี 
 

1. โครงการศูนยก์ารคา้คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์  
2. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอกมยั-รามอินทรา 
3. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอสบี (ราชพฤกษ)์ 
4. โครงการศูนยก์ารคา้อมอริน่ี รามอินทรา 
5. โครงการศูนยก์ารคา้แอมพาร์ค จุฬา 
6. โครงการศูนยก์ารคา้เพลินนาร่ี มอลล ์วชัรพล 
7. โครงการศูนยก์ารคา้สัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต)์ 
8. โครงการศูนยก์ารคา้สัมมากร เพลส รังสิต 
9. โครงการศูนยก์ารคา้สัมมากร เพลส ราชพฤกษ ์
10. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน  (“สมาคม”) ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านั กงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย  ์
และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ซ่ึงออกและประกาศโดยสมาคมในเดือนกุมภาพันธ์  2563 และ 
จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ทั้ งน้ีการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าว มีผลให ้
เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกองทรัสตแ์ละผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 3 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการ 
ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงาน 
ไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของกองทรัสต์ส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 
(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผู ้จัดการกองทรัสต์ร่วมได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการ 
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยต์ามนโยบายการบัญชีของกองทรัสต์ ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ี
ประมาณการไว้ ทั้ งน้ี นโยบายการบัญชี วิธีการค านวณและแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมี 
ความไม่แน่นอนนั้ นไม่แตกต่างจากท่ีได้อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน  
2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใช้วิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใช้ใน 
การประมาณการจากการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 4 ตามล าดบั 
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3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสตไ์ดถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก รายละเอียดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3(ก) ถึงขอ้ 3(ค) 

 

ก. การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสตถื์อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการบญัชีของสัญญาเช่า  
 

เดิมกองทรัสตใ์นฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้ กองทรัสตต์อ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ทั้งน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาหรืออตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
ของผูเ้ช่าหากไม่มีอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา 
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 550,271 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (550,271) 
 

ข. ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสีย 
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้กองทรัสต์รับรู้ค่าใช้จ่ ายในการออกส่วนได้เสียท่ี เกิดขึ้ นตั้ งแต่วันท่ี  1  
มกราคม 2563 เป็นรายการหักออกจากทุนท่ีได้รับจากผูถื้อหน่วยลงทุนทั้ งจ านวน ส าหรับค่าใช้จ่ายรอการตัด 
บัญชีท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสต์สามารถทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายการบัญชีเดิม 
(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

 

ค. การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีได้ก าหนดวตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาส าหรับรายการ  
ท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดขึ้นระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการ 
วดัมูลค่ายุติธรรมภายใต้สภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวข้องกัน นอกจากน้ี แนวปฏิบัติ 
ทางบญัชีไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรม กองทรัสต์จึงเปิดเผยเพิ่มเติมดงัท่ีกล่าวใน 
หมายเหตุขอ้ 18 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนงานราชการไดก้ าหนดให้มีการปิดสถานประกอบการ (บางส่วน) หรือลดเวลาประกอบ
กิจการของกองทรัสตเ์ป็นการชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 เพื่อจ ากดัผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ งน้ี ผูจ้ัดการกองทรัสต์ร่วมมีการติดตาม
สถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดและพยายามอย่างยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได ้ทั้งน้ีกองทรัสตไ์ดส้ะทอ้นผลกระทบจากการลดอตัราค่าเช่าและค่าบริการส าหรับเฉพาะช่วงระยะเวลา
การปิดสถานประกอบการ (บางส่วน) เป็นการชัว่คราวในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ลว้ โดยการลดอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการลดราคาของกองทรัสต ์
อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ีอนุมติังบการเงินระหว่างกาล สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิด
ความไม่แน่นอนในการประมาณการ ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างจากการประมาณการ  

 

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและโยบายการก าหนดราคา ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั
จากงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 

 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563  30 มิถุนายน 2563 
 (พันบาท) 

(พันบาท) รายได้    
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 4,440  9,448 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1,711  3,519 
บริษทั เบญจกิจพฒันา จ ากดั 3,121  3,121 
บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั 205  28,022 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,217  5,542 
รวม 10,694  49,652 

    



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563  30 มิถุนายน 2563 
 (พันบาท) 

(พันบาท) ดอกเบ้ียรับ    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64  504 

    
รายไดอ่ื้น    

บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั -  5,497 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 512  1,231 
รวม 512  6,728 

    
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนการเช่าและบริการ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 346  5,099 

    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11  1,407 

    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ    

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 7,376  15,166 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 4,426  9,100 
รวม 11,802  24,266 

    
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั   
จ ากดั (มหาชน) 

3,064  6,219 

    
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์    

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 11,264  38,796 

    
ตน้ทุนทางการเงิน    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 27,088  54,171 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 
2563 

 31 ธนัวาคม
2562 

 (พันบาท) 
เงินฝากสถาบันการเงิน    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 261,429  27,780 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 5,661  710,569 
รวม 267,090  738,349 

    
ลูกหน้ีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ    

ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2,112  553 
บริษทั เบญจกิจพฒันา จ ากดั 3,121  - 
บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั 688  8,490 
บริษทั เดอะคริสตลั ราชพฤกษ ์รีเทล จ ากดั 1,649  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 585  805 
รวม 8,155  9,848 

    

ลูกหน้ีรายได้อื่นค้างรับ    
บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั -  24,242 
บริษทั เดอะคริสตลั ราชพฤกษ ์รีเทล จ ากดั -  14,618 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  1,883 
รวม 5  40,743 

    
ลูกหน้ีดอกเบ้ียค้างรับ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  44 

    
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า    

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 5,209  1,284 

    
    



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 มิถุนายน 
2563 

 31 ธนัวาคม
2562 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีเงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 519  212 

    
เจ้าหน้ีการค้า    

บริษทั เบญจกิจพฒันา จ ากดั 4,122  5,790 
บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั 3,747  - 
บริษทั เกียรติสหมิตร จ ากดั 3,153  4,882 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,167  15 
รวม 13,189  10,687 

    
เจ้าหน้ีอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 16,066  13,330 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 3,111  1,731 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 292  8,260 
บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั 5,684  21,945 
บริษทั เดอะคริสตลั ราชพฤกษ ์รีเทล จ ากดั 3,281  4,676 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,818  1,723 
รวม 30,252  51,665 

    
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32  - 

    
เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 6,515  1,088 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,122  2,244 
รวม 10,637  3,332 

    
เงินกู้ยืมระยะยาว    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2,759,753  2,758,643 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 กองทรัสตไ์ดรั้บรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพยจ์ากผูป้ระเมินราคาอิสระ การประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์ช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยการคิดลดประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย พื้นท่ีเช่าสุทธิ อตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการเฉล่ีย อตัราการปรับเพิ่มค่าเช่า ระยะเวลาคงเหลือของสัญญาผูเ้ช่ารายย่อย อตัราการครอบครองพื้นท่ีเฉล่ีย 
รายได้อ่ืนๆ จากการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการ และอตัราคิดลด ทั้งน้ี กองทรัสต์ได้สะท้อนการลดอตัรา 
ค่าเช่าและค่าบริการท่ีให้กับผูเ้ช่ารายย่อยท่ีได้รับผลกระทบส าหรับเฉพาะช่วงระยะเวลาการปิดสถานประกอบการ 
(บางส่วน) เป็นการชั่วคราวเน่ืองด้วยสถานการณ์ COVID-19 ไวใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน 
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ลว้ โดยการลดอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการลดราคาของ
กองทรัสต ์ซ่ึงกองทรัสต์ไดป้รับเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ขาดทุนสุทธิจาก 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ 
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
มีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ  (พันบาท) 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - ตามท่ีรายงานในงวดก่อน    11,171,144 
เพ่ิมขึน้เน่ืองจาก การถือปฏิบติัตามการบญัชีเก่ียวกบัสัญญาเช่า    
         ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3(ก)  550,271 
บวก เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด   7,807 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563   11,729,222 
    

ขาดทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน    
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์      

ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน    
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    - 

ขาดทุนสุทธิจากการประเมินราคาระหวา่งงวด   (355,952) 
หัก มูลค่าท่ีรวมในรายไดค้า้งรับภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน   (4,027) 
หัก มูลค่าท่ีรวมในหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   (618) 
ขาดทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน 
 
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันส้ินงวด 

   
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563   (360,597) 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563   11,368,625 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนระหว่างงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 40,000 
เพิ่มขึ้น 109,572 
จ าหน่าย (40,000) 
ตดัจ าหน่ายส่วนต ่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 170 
ก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 111 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 109,853 

 
8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
กองทรัสตมี์รายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 
 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 จ านวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย  จ านวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย 

 (พันบาท)  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท)  (ร้อยละต่อปี) 
เงินสดในมือ 93  -  -  - 
เงินฝากกระแสรายวนั 2,081  -  27,780  - 
เงินฝากออมทรัพย ์ 265,009  0.05 - 0.50  710,569   0.50 
รวม 267,183    738,349   

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 26 

9 ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ มีดงัน้ี 
 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี  923   8,949 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  4,143  899 
   3 - 6 เดือน  2,265  - 
   มากกวา่ 6 เดือน  824  - 
 5 8,155  9,848 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ     
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี  22,204  18,664 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  85,308  20,589 
   3 - 6 เดือน  48,004  308 
   มากกวา่ 6 เดือน  15,886  - 
  171,402  39,561 
     
รวม  179,557  49,409 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน  6,826  1,114 
รวมทั้งส้ิน  186,383  50,523 

  

 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการของกองทรัสตมี์ระยะเวลา 30 วนั 
 

10 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดั
บญัชีและทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 103,458 
ตดัจ าหน่าย (10,455) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 93,003 

 

หากกองทรัสต์ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจ านวน ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563 
กองทรัสตจ์ะมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคงเหลือเท่ากบั 8,152.2 ลา้นบาท และมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยคงเหลือเท่ากบั 
9.3263 บาทต่อหน่วย 
 

11   เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 2,758,643 
บวก การตดัจ าหน่ายตน้ทุนทางการเงินตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 1,110 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 2,759,753 

 

เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จ านวน 2,764.0  
ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินต้นตามอายุของสัญญา เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะช าระเงินตน้เป็นงวดรวม 24 งวด
เงินงวดแรกจะช าระในวนัสุดท้ายของเดือนท่ี 51 นับจากเดือนท่ีเบิกเงินกู้คร้ังแรก และงวดต่อๆ ไป เม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน ผูกู้ต้กลงช าระคืนหน้ีตามสัญญาน้ีทั้งหมดภายในก าหนดเวลา 120 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกู้
คร้ังแรกและช าระดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน โดยเงินกูมี้อตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 

1) อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.85 ต่อปี นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก จนถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2564  
2) อตัรา MLR - 2.15 ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2567 และ 
3) อตัรา MLR - 2 ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2567 เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน  

 

 หลกัประกนัการกูย้ืม มีดงัน้ี 
 

1) สิทธิการเช่าในโครงการซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ และโครงการเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
จดทะเบียนสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจเป็นประกนั และ 

2) สิทธิเรียกร้องท่ีจะได้รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีแห่งสิทธิในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนคร้ังท่ี 1 จดทะเบียนสัญญา
หลกัประกนัทางธุรกิจเป็นประกนั 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกจากน้ี กองทรัสต์ต้องจดัให้มีประกนัภยัประเภทคุม้ครองความเส่ียงภยัทุกชนิด และประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั 
(Business Interruption) ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนคร้ังท่ี 1 โดยระบุใหธ้นาคารและกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บประโยชน์ 
 
ภายใต้สัญญาเงินกู้ กองทรัสต์ต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 1) การด ารง
สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า 2) การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่าย ปรับปรุง
ดว้ยรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด (Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 5.5 เท่า 3) การด ารงสัดส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพย์รวม (Loan to Total Assets Ratio) ไม่เกินร้อยละ 50 4) ด าเนินการให้  เค.อี.กรุ๊ป ด ารงสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ในผูกู้ท้ ั้งทางตรง และ/หรือ ทางออ้มรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าหน่วยทรัสตท์ั้งหมดส าหรับ
การเขา้ลงทุนในคร้ังแรก เป็นตน้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กองทรัสตมี์วงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 1,641.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562: 1,641.0 ล้านบาท) 
 

12 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 
  มูลค่า 30 มิถุนายน 2563  มูลค่า 31 ธนัวาคม 2562 
 ต่อหน่วย จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  ต่อหน่วย จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหน่วย/พันบาท)  (บาท) (พันหน่วย/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับ          

   จากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10.1796 874,100  8,897,988  10.1796 874,100  8,897,988 

          
หน่วยทรัสตต์น้งวด 10.1796 874,100  8,897,988  -                   -                 - 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกและช าระแลว้          -  -                -  10.1796 484,100  4,927,944 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกเพื่อแลกกบั          
   สินทรัพย ์หน้ีสินและภาระของ          
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์          -  -                -  10.1796 390,000  3,970,044 
ลดมูลค่าของหน่วยทรัสต ์ (0.1600) -  (139,856)  -                   -                 - 
หน่วยทรัสต์ส้ินงวด 10.0196 874,100  8,758,132  10.1796 874,100  8,897,988 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม  บวัหลวง จ ากัด 
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์ร่วมของกองทรัสตเ์พื่อ  
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง เค.อี. รีเทล เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการได้มี 
มติอนุมัติลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตราหน่วยละ 0.1600 บาท คิดเป็น 
จ านวนเงิน 139.9 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายคืนเงินจากการลดทุนช าระแลว้ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ลว้ในเดือนมิถุนายน 2563 
การลดทุนช าระแลว้ดงักล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งกองทรัสต ์
 

13 ขาดทุนสะสม 
 
รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุ  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563   54,300 
บวก ก าไรจากการลงทุนสุทธิ   163,162 
หัก ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ        
          เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

 
  6 

  
(360,597) 

บวก ก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ 
          เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

 
  7 

  
111 

หัก การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 15  (52,446) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563   (195,470) 

 
14 สัญญาเช่า 
 

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 12,797  

 
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 มีจ านวนเงิน 11.9 ลา้นบาท 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 30 

15 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 

 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 
วนัท่ีอนุมติั 

 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน
ต่อหน่วยทรัสต ์

 
 
จ านวนเงิน 

   (บาท) (พันบาท) 
    26 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562 27 กุมภาพนัธ์ 

2563 
26 มีนาคม 

2563 
0.0600 52,446 

    52,446 
 

16 ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
 

กองทรัสตไ์ดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
สถาบันการเงิน เป็นจ านวนเงินรวม 117.4 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.39 

 

17 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
  

การด าเนินงานหลกัของกองทรัสตม์าจากรายไดค้่าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  โดยท่ีกองทรัสต์มีส่วนงาน 
ทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวเน่ืองจากกองทรัสตด์ าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
 

การจ าแนกรายได้ จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ในงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า มีดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
 (พันบาท) 
ประเภทของรายได้  
รายไดค้่าบริการ 99,647 
รายไดจ้ากภายนอก 99,647 
รายได้รวม 170,352 
  
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้  
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 99,647 
รวม 99,647 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
 (พันบาท) 
ประเภทของรายได้  
รายไดค้่าบริการ 305,008 
รายไดจ้ากภายนอก 305,008 
รายได้รวม 521,118 
  
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้  
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 305,008 
รวม 305,008 

 
18 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับและวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

 
การประมาณมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย 
รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทรัสต์ 
ใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบัติทาง 
การบัญชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทรัสต ์
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
•      ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกัน  

(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
•      ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ข้อมูล 

ราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

•      ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อา้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563        
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์        
   ตามมูลค่ายติุธรรม -  -  11,369  11,369 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม -  110  -  110 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562        
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์        
   ตามมูลค่ายติุธรรม -  -  11,171  11,171 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม -  40  -  40 

 
เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมี 
การอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผู ้ค้าหรือแหล่งก าหนดราคาท่ี เป็นทางเลือกซ่ึงได้รับ 
การสนับสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาครัฐ 
ท่ีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุนและเงินฝากประจ า 
 
เงินลงทุนท่ีถูกจดัประเภทในระดบัท่ี 3 มีขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีไม่สามารถสังเกตไดเ้น่ืองจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนกั 

 
19  ภาระผูกพนั 
 

กองทรัสต์มีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดงัน้ี 
 

 ก่อนการ 
จดัประเภทใหม่ 

 การจดั 
ประเภทใหม่ 

 หลงัการ 
จดัประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 54,967  (4,444)  50,523 
สินทรัพยอ่ื์น 3,461  4,444  7,905 
   -   
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