
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และ 

งบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทาง 

การเงินระหวา่งกาล) ของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผล 

การสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึง 

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  

 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชี 

สาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อ 

การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

 

 

(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 8645 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤศจิกายน 2563 

 



ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 6 11,353,189           11,171,144           

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 7 159,824                40,000                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 8 356,108                738,349                

ลูกหนี�รายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 5, 9 227,325                50,523 

ลูกหนี�รายไดอื้�นคา้งรับ 5 1,431                    57,535                  

ลูกหนี�ดอกเบี�ยคา้งรับ 5 99                         297                       

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 10 87,718                  103,458 

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 561                       20,078 

เงินมดัจาํ 31,084                  -

สินทรัพยอื์�น 5 43,618                  7,905 

รวมสินทรัพย์ 12,260,957           12,189,289           

หนี�สิน

เจา้หนี�การคา้ 5 34,935                  11,787                  

เจา้หนี� อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 131,964                426,744                

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 5 4,430                    3,759                    

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 5 396,511                351,742                

เงินกูย้มืระยะยาว 5, 11 2,760,322             2,758,643             

หนี� สินตามสัญญาเช่า 539,928                -

หนี� สินอื�น 32,921                  1,791                    

รวมหนี�สิน 3,901,011 3,554,466 

สินทรัพย์สุทธิ 8,359,946             8,634,823             

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน 12 8,758,132             8,897,988             

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 8,758,132             8,897,988             

ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าหน่วยทรัสต์ (317,465)              (317,465)              

(ขาดทุนสะสม)/กาํไรสาํหรับงวด 13 (80,721)                54,300                  

สินทรัพย์สุทธิ 8,359,946             8,634,823             

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.5640                  9.8785                  

จาํนวนหน่วยทรัสตที์�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นงวด (พันหน่วย) 874,100                874,100                

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

พื�นที�เฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(พื�นที�ให้เช่าสุทธิ)

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุข้อ 6)

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�ดิน อาคาร 

    และสิ�งปลูกสร้าง จาํนวน 10 โครงการ

    1. โครงการศูนยก์ารคา้คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์

     ที�ต ั�ง   เลขที� 1420-1 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงคลองจั�น

       เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สิทธิการเช่าที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้าง (บางส่วน) ประกอบดว้ย

พื�นที�ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื�นที�ส่วนกลางและพื�นที�จอดรถ 36,021 ตร.ม. 3,610,000           3,610,000           

คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึ�งสิทธิการเช่า 1,737                  1,737                  

เครื�องตกแตง่ อุปกรณ์และงานระบบ 13,414                12,575                

3,625,151 3,526,786 30.63 3,624,312 3,624,312 32.33

    2. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอกมยั-รามอินทรา

    ที�ต ั�ง   เลขที� 64/98-99 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว

      เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

สิทธิการเช่าที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้าง (บางส่วน) ประกอบดว้ย

พื�นที�ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื�นที�ส่วนกลางและพื�นที�จอดรถ 30,778 ตร.ม. 2,668,000 2,668,000 

คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึ�งสิทธิการเช่า 1,217                  1,217                  

เครื�องตกแตง่ อุปกรณ์และงานระบบ 218,810              217,640              

2,888,027 2,813,241 24.44 2,886,857 2,886,857 25.75

31 ธนัวาคม 2562

(พันบาท)(พันบาท)

30 กนัยายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

พื�นที�เฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(พื�นที�ให้เช่าสุทธิ)

    3. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอสบี (ราชพฤกษ)์

    ที�ต ั�ง   เลขที� 555/9 หมู่ที� 1 ถนนราชพฤกษ ์ตาํบลบางขนุน

      อาํเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารและสิ�งปลูกสร้าง (บางส่วน)

    ประกอบดว้ย พื�นที�ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื�นที�ส่วนกลางและทางเขา้-ออก 24,426 ตร.ม. 1,535,000 1,535,000 

   เครื�องตกแตง่ อุปกรณ์และงานระบบ 169,967              169,276              

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�ดิน 54,952                -                          

1,759,919 1,751,594 15.21 1,704,276 1,704,276 15.20

    4. โครงการศูนยก์ารคา้อมอรินี� รามอินทรา

    ที�ต ั�ง   เลขที� 1 และ 1/1 ถนนสวนสยาม แขวงคนันายาว

      เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230

สิทธิการเช่าที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 

ประกอบดว้ย พื�นที�ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื�นที�ส่วนกลางและพื�นที�จอดรถ 5,092 ตร.ม. 316,923 316,923 

   เครื�องตกแตง่ อุปกรณ์และงานระบบ 4,286                  2,976                  

321,209 302,933 2.63 319,899 319,899 2.85

30 กนัยายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2562

(พันบาท) (พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

พื�นที�เฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(พื�นที�ให้เช่าสุทธิ)

    5. โครงการศูนยก์ารคา้แอมพาร์ค จุฬา

    ที�ต ั�ง   เลขที� 353 ถนนเจริญเมือง แขวงวงัใหม่

      เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330

สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้าง (บางส่วน) 

ประกอบดว้ย พื�นที�ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื�นที�ส่วนกลางและพื�นที�จอดรถ 6,601 ตร.ม. 267,562 267,562 

   สิทธิการเช่าช่วง เครื�องตกแตง่ อุปกรณ์และงานระบบ 41,991                41,050                

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�ดิน 54,266                -                          

363,819 342,928 2.98 308,612 308,612 2.75

    6. โครงการศูนยก์ารคา้เพลินนารี�  มอลล ์วชัรพล

    ที�ต ั�ง   เลขที� 242 244 และ 246 ถนนวชัรพล แขวงท่าแร้ง

      เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารและสิ�งปลูกสร้าง (บางส่วน)

     ประกอบดว้ย พื�นที�ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื�นที�ส่วนกลางและพื�นที�จอดรถ 11,353 ตร.ม. 699,000 699,000 

   เครื�องตกแตง่ อุปกรณ์และงานระบบ 2,989                  967                     

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�ดิน 216,912              -                          

918,901 880,091 7.64 699,967 699,967 6.24

30 กนัยายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2562

(พันบาท) (พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

7



ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

พื�นที�เฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(พื�นที�ให้เช่าสุทธิ)

    7. โครงการศูนยก์ารคา้สัมมากร เพลส รามคาํแหง (เวสต)์

    ที�ต ั�ง   เลขที� 86 ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง

      เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

สิทธิการใชที้�ดิน ทางเขา้-ออก พื�นที�ส่วนกลาง สิทธิการเช่าอาคาร

     และสิ�งปลูกสร้าง (บางส่วน) ประกอบดว้ย พื�นที�ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย

พื�นที�ส่วนกลางและพื�นที�จอดรถ 10,340 ตร.ม. 502,467 502,467 

    เครื�องตกแตง่ อุปกรณ์และงานระบบ 42,520                41,142                

544,987 539,728 4.69 543,609 543,609 4.85

    8. โครงการศูนยก์ารคา้สัมมากร เพลส รังสิต

    ที�ต ั�ง   เลขที� 819/1-3 ถนนรังสิต-นครนายก

      ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี ปทุมธานี 12130

สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน (บางส่วน) สิทธิการเช่าอาคารและสิ�งปลูกสร้าง

    ประกอบดว้ย พื�นที�ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื�นที�ส่วนกลางและพื�นที�จอดรถ 3,413 ตร.ม. 223,768 223,768 

    เครื�องตกแตง่ อุปกรณ์และงานระบบ 6,325                  6,028                  

    สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�ดิน 5,775                  -                          

235,868 225,587 1.96 229,796 229,796 2.05

30 กนัยายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2562

(พันบาท) (พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

8



ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

พื�นที�เฉพาะ

ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(พื�นที�ให้เช่าสุทธิ)

    9. โครงการศูนยก์ารคา้สัมมากร เพลส ราชพฤกษ์

    ที�ต ั�ง   เลขที� 62/26-32 ถนนราชพฤกษ ์ตาํบลออ้มเกร็ด

      อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน สิทธิการเช่าอาคารและสิ�งปลูกสร้าง ประกอบดว้ย

 พื�นที�ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื�นที�ส่วนกลางและพื�นที�จอดรถ 4,585 ตร.ม. 302,364 302,364 

   เครื�องตกแตง่ อุปกรณ์และงานระบบ 27,598                26,732                

329,962 278,919 2.42 329,096 329,096 2.94 

    10. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์

    ที�ต ั�ง   เลขที� 1323 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

      แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง

      กรุงเทพมหานคร 10310

สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน (บางส่วน) สิทธิการเช่าอาคารและสิ�งปลูกสร้าง

     ประกอบดว้ย พื�นที�ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื�นที�ส่วนกลางและพื�นที�จอดรถ 6,931 ตร.ม. 516,440              516,440              

   เครื�องตกแตง่ อุปกรณ์และงานระบบ 9,241                  8,280                  

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�ดิน 217,579              -                          

743,260 691,382 6.01 524,720 524,720 4.68 

    รวมเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 11,731,103 11,353,189 98.61 11,171,144 11,171,144 99.64 

30 กนัยายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2562

(พันบาท) (พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงนิลงทุน/ ราคาทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร วนัครบกําหนด อัตราดอกเบี�ย เงนิต้น มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ร้อยละต่อปี)

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์

เงินฝากประจาํ

ธนาคาร ธนชาต

จาํกดั (มหาชน) 20 กุมภาพนัธ ์2563 1.65 - - - 40,000             40,000             0.36 

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

    งวดที� 24/182/63 17 ธนัวาคม 2563 - 100,000 99,901 0.87 - - -

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

    งวดที� 1/364/63 7 มกราคม 2564 - 60,000 59,923 0.52 - - -

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 160,000 159,824 1.39 40,000 40,000 0.36 

รวมเงนิลงทุน 11,891,103 11,513,013 100.00 11,211,144 11,211,144 100.00 

30 กนัยายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธนัวาคม 2562

(พนับาท) (พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที�

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563

(พันบาท)

รายได้ 5

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 17 310,138 

ดอกเบี�ยรับ 94                                           

รายไดอื้�น 17,315                                    

รวมรายได้ 327,547 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 12,160                                    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 3,154                                      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 586                                         

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 5 26,201                                    

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,097                                      

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 5,285                                      

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 5 109,753                                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,463                                      

ตน้ทุนทางการเงิน 5 33,719                                    

รวมค่าใช้จ่าย 195,418 

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 132,129 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (17,317)                                  

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (63)                                         

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (17,380)

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 114,749 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรับงวดเกา้เดือน

สิ�นสุดวนัที�

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563

(พันบาท)

รายได้ 5

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 17 790,353                                  

ดอกเบี�ยรับ 689                                         

รายไดอื้�น 57,623                                    

รวมรายได้ 848,665 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 36,426                                    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 9,373                                      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,059                                      

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 5 64,997                                    

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 2,929                                      

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 10 15,740                                    

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 5 307,477                                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 13,686                                    

ตน้ทุนทางการเงิน 5 100,687                                  

รวมค่าใช้จ่าย 553,374 

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 295,291 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 6 (377,914)                                

รายการกาํไรสุทธิจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 48                                           

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (377,866)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (82,575)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเกา้เดือน

สิ�นสุดวนัที�

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563

(พันบาท)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 295,291 

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 6 (377,914)

รายการกาํไรสุทธิจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 48 

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด (82,575)

การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 15 (52,446)

ลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตจ่์ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 (139,856)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (274,877)

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 8,634,823 

สินทรัพย์สุทธิสิ�นงวด 8,359,946                           

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเกา้เดือน

สิ�นสุดวนัที�

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (82,575)

ปรับกระทบรายการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน

การซื�อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 6 (10,475)

การซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 (209,400)                     

การจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 90,000                        

การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 10 15,740                        

การตดัจาํหน่ายตน้ทุนทางการเงินตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 11 1,679                          

การตดัจาํหน่ายส่วนตํ�าจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 (376)                            

การเพิ�มขึ�นในลูกหนี�รายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ (176,802)                     

การลดลงในลูกหนี�รายไดอื้�นคา้งรับ 56,104                        

การลดลงในภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 19,517                        

การเพิ�มขึ�นในเงินมดัจาํ (31,084)                       

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยอื์�น (35,713)                       

การเพิ�มขึ�นในเจา้หนี�การคา้ 23,148                        

การลดลงในเจา้หนี� อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (289,727)                     

การเพิ�มขึ�นในรายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 671                             

การเพิ�มขึ�นในเงินมดัจาํรับค่าเช่าและบริการ 44,769                        

การเพิ�มขึ�นในหนี� สินอื�น 31,130                        

ดอกเบี�ยรับ (689)                            

รับดอกเบี�ย 887                             

ตน้ทุนทางการเงิน 100,687                      

การจ่ายหนี� สินตามสญัญาเช่า 14 (25,765)                       

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 6 377,914                      

รายการกาํไรสุทธิจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 (48)                              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (100,408)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

14



ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรับงวดเกา้เดือน

สิ�นสุดวนัที�

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี�ย (89,531)                       

การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 15 (52,446)                       

ลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตจ่์ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 (139,856)                     

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (281,833)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (382,241)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 738,349 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นงวด 8 356,108 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

15
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

7  เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

8  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

9  ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 

10  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 

11  เงินกูย้มืระยะยาว 

12  ส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

13  ขาดทุนสะสม 

14  สญัญาเช่า 

15  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

16  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

17  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

18  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

19  ภาระผกูพนั 

20  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

21  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจของผูจ้ดัการกองทรัสต์ร่วมเม่ือวนัท่ี  

12 พฤศจิกายน 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ตาม

พระราชบญัญติัทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบญัญติัฯ”) ท่ีก่อตั้งข้ึนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมน้ท์ จาํกดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 

บวัหลวง จาํกดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสตร่์วม”) ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต ์และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์

จาํกดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์โดยมีบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์กองทรัสต์

ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงเป็นกองทรัสต์ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยค์ริสตลั รีเทล โกรท (“กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย”์) และไดรั้บมาซ่ึงสินทรัพยแ์ละภาระของกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 ตามสัญญาโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญาตกลงกระทําการ 

กองทรัสต์เป็นประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์และไม่มีกาํหนดอายุโครงการ มีวตัถุประสงค์เพื่อระดมทุนจาก 

นกัลงทุนและนาํเงินท่ีไดไ้ปลงทุนในสินทรัพยห์ลกั ดว้ยการซ้ือ และ/ หรือเช่า และ/ หรือเช่าช่วง และ/ หรือรับโอนสิทธิ

การเช่า และ/ หรือสิทธิการเช่าช่วงในสินทรัพยห์ลกั โดยจะนาํสินทรัพยห์ลกัไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้

ค่าเช่าและค่าบริการ 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. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส รามคาํแหง (เวสต)์ 

8. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส รังสิต 

9. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส ราชพฤกษ ์

10. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทั

จัดการลงทุน  (“สมาคม”) กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ซ่ึงออกและประกาศโดยสมาคมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ 

จดัทาํหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ทั้งน้ีการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าว มีผลให ้

เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกองทรัสตแ์ละผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ขอ้ 3 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการ 

ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยนําเสนอรายงาน 

ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทรัสต์สําหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 

 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ร่วมได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการ 

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยต์ามนโยบายการบัญชีของกองทรัสต์ ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ี

ประมาณการไว ้ทั้ งน้ี นโยบายการบัญชี วิธีการคาํนวณและแหล่งข้อมูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมี 

ความไม่แน่นอนนั้ นไม่แตกต่างจากท่ีได้อธิบายไวใ้นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน  

2562 (วนัจดัตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใช้วิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลสําคญัใหม่ท่ีใช้ใน 

การประมาณการจากการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 4 ตามลาํดบั 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 19 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสตไ์ดถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก รายละเอียดการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3(ก) ถึงขอ้ 3(ค) 
 

ก.     การบัญชีเกีย่วกบัสัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสตถื์อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการบญัชีของสญัญาเช่า  
 

เดิมกองทรัสตใ์นฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด

อายสุัญญาเช่า แนวปฏิบติัทางบญัชีกาํหนดให ้กองทรัสตต์อ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ทั้งน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม

ของผูเ้ช่าหากไม่มีอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญา 
 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่วกบัสัญญาเช่า (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิม่ข้ึน 550,271 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน (550,271) 
 

ข.     ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสีย 
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีกําหนดให้กองทรัสต์รับรู้ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียท่ี เกิดข้ึนตั้ งแต่ว ันท่ี  1  

มกราคม 2563 เป็นรายการหักออกจากทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งจาํนวน สําหรับค่าใช้จ่ายรอการตดั 

บัญชีท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสต์สามารถทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายการบัญชีเดิม 

(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
 

ค.     การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

แนวปฏิบติัทางบญัชีได้กาํหนดวตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสําหรับรายการ 

ท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการ 

วดัมูลค่ายุติธรรมภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง

แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และ

สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน นอกจากน้ี แนวปฏิบัติ 

ทางบญัชีไดก้าํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรม กองทรัสต์จึงเปิดเผยเพิ่มเติมดงัท่ีกล่าวใน 

หมายเหตุขอ้ 18 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนงานราชการไดก้าํหนดให้มีการปิดสถานประกอบการ (บางส่วน) หรือลดเวลาประกอบ

กิจการของกองทรัสตเ์ป็นการชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 เพื่อจาํกดัผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์ร่วมมีการติดตาม

สถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและพยายามอยา่งยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ี

จะเป็นไปได ้ทั้งน้ีกองทรัสตไ์ดส้ะทอ้นผลกระทบจากการลดอตัราค่าเช่าและค่าบริการสาํหรับเฉพาะช่วงระยะเวลา

การปิดสถานประกอบการ (บางส่วน) เป็นการชัว่คราวในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยแ์ลว้ โดยการลดอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการลดราคาของกองทรัสต์

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ีอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ทาํให้เกิด

ความไม่แน่นอนในการประมาณการ ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างจากการประมาณการ  

 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

ความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและโยบายการกาํหนดราคา ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั

จากงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 

 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2563 

 (พันบาท) 

 รายได้    

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ    

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 3,249  12,697 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 922  4,441 

บริษทั เบญจกิจพฒันา จาํกดั 1,350  4,471 

บริษทั เคอี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั    

     (เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี.รีเทล จาํกดั”) 407  28,429 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,026  7,568 

รวม 7,954  57,606 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2563 

 (พันบาท) 

 ดอกเบ้ียรับ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 94  598 

    

รายไดอ่ื้น    

บริษทั เคอี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั    

     (เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี.รีเทล จาํกดั”) -  5,497 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 511  1,742 

รวม 511  7,239 

    

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนการเช่าและบริการ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 144  5,243 

    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,407 

    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั 7,600  22,766 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 4,560  13,660 

รวม 12,160  36,426 

    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั   

  

3,154  9,373 

    

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์    

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั 26,201  64,997 

    

ตน้ทุนทางการเงิน    

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 27,391  81,562 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม

2562 

 (พันบาท) 

เงินฝากสถาบันการเงิน    

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 345,133  27,780 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 10,877  710,569 

รวม 356,010  738,349 

    

ลูกหน้ีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ    

ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ    

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 3,024  553 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 1,014  492 

บริษทั เคอี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั    

     (เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี.รีเทล จาํกดั”) 343  8,490 

บริษทั เดอะคริสตลั ราชพฤกษ ์รีเทล จาํกดั 1,649  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 580  313 

รวม 6,610  9,848 

    

ลูกหน้ีรายได้อื่นค้างรับ    

บริษทั เคอี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั    

     (เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี.รีเทล จาํกดั”) -  24,242 

บริษทั เดอะคริสตลั ราชพฤกษ ์รีเทล จาํกดั -  14,618 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,883 

รวม -  40,743 

    

ลูกหน้ีดอกเบ้ียค้างรับ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 99  44 

    

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า    

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั 8,077  1,284 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม

2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินมัดจําค่าเช่าและบริการ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  212 

    

เจ้าหน้ีการค้า    

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั 2,047  - 

บริษทั เบญจกิจพฒันา จาํกดั -  5,790 

บริษทั เกียรติสหมิตร จาํกดั -  4,882 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74  15 

รวม 2,121  10,687 

    

เจ้าหน้ีอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั 25,235  13,330 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 3,207  1,731 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 2,167  1,154 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 292  8,260 

บริษทั เคอี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั    

     (เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี.รีเทล จาํกดั”) 3,209  21,945 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 595  5,245 

รวม 34,705  51,665 

    

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  - 

    

เงินมัดจาํค่าเช่าและบริการ    

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 6,515  1,088 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,203  2,244 

รวม 10,718  3,332 

    

เงินกู้ยมืระยะยาว    

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 2,760,322  2,758,643 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 กองทรัสตไ์ดรั้บรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพยจ์ากผูป้ระเมินราคาอิสระ การประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์ช้วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยการคิดลด

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย พื้นท่ีเช่าสุทธิ 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ีย อตัราการปรับเพิ่มค่าเช่า ระยะเวลาคงเหลือของสญัญาผูเ้ช่ารายยอ่ย อตัราการครอบครอง

พื้นท่ีเฉล่ีย รายไดอ่ื้นๆ จากการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการ และอตัราคิดลด ทั้งน้ี กองทรัสต์ได้สะท้อน 

การลดอัตราค่าเช่าและค่าบริการท่ีให้กับผู ้เช่ารายย่อยท่ีได้รับผลกระทบสําหรับเฉพาะช่วงระยะเวลาการปิด 

สถานประกอบการ (บางส่วน) เป็นการชัว่คราวเน่ืองดว้ยสถานการณ์ COVID-19 ไวใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ลว้ โดยการลดอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการ 

ลดราคาของกองทรัสต์ ซ่ึงกองทรัสต์ไดป้รับเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ายุติธรรมและรับรู้

ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

มีดงัน้ี 

 

 หมายเหต ุ  (พันบาท) 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงานในงวดก่อน    11,171,144 

เพ่ิมขึน้เน่ืองจาก การถือปฏิบติัตามการบญัชีเก่ียวกบัสญัญาเช่า    

         ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3(ก)  550,271 

หัก การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าระหวา่งงวด   (787) 

บวก เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด   10,475 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563   11,731,103 
    

    

    

    

    

    

    

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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   (พันบาท) 

ขาดทุนสุทธิจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน    

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์      

ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน    

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    - 

ขาดทุนสุทธิจากการประเมินราคาระหวา่งงวด   (357,832) 

หัก มูลค่าท่ีรวมในรายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน   (9,739) 

หัก มูลค่าท่ีรวมในหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   (10,343) 

ขาดทุนสุทธิจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน 

 

   

   

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563   (377,914) 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563   11,353,189 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   11,171,144 

 

7 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนระหว่างงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 40,000 

เพิ่มข้ึน 209,400 

จาํหน่าย (90,000) 

ตดัจาํหน่ายส่วนตํ่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 376 

กาํไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 48 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 159,824 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

กองทรัสตมี์รายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 
 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย  จาํนวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย 

 (พันบาท)  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท)  (ร้อยละต่อปี) 

เงินสดในมือ 98  -  -  - 

เงินฝากกระแสรายวนั 8,962  -  27,780  - 

เงินฝากออมทรัพย ์ 347,048  0.05 - 0.13  710,569   0.50 

รวม 356,108    738,349   
 

9 ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ มีดงัน้ี 
 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี  930  8,949 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี     

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  2,068  899 

   3 - 6 เดือน  591  - 

   มากกวา่ 6 เดือน  3,021  - 

 5 6,610  9,848 

บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ     

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี  14,255  18,664 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี     

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  113,845  20,589 

   3 - 6 เดือน  49,537  308 

   มากกวา่ 6 เดือน  33,339  - 

  210,976  39,561 
     

รวม  217,586  49,409 

รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน  9,739  1,114 

รวมทั้งส้ิน  227,325  50,523 
  

 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการของกองทรัสตมี์ระยะเวลา 15 วนั 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
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10 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์เกิดข้ึนในระหว่างปี 2562 ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดั

บญัชีและทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 103,458 

ตดัจาํหน่าย (15,740) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 87,718 
 

หากกองทรัสต์ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจํานวน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

กองทรัสตจ์ะมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคงเหลือเท่ากบั 8,272.2 ลา้นบาท และมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยคงเหลือเท่ากบั 

9.4637 บาทต่อหน่วย 
 

11   เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 2,758,643 

บวก การตดัจาํหน่ายตน้ทุนทางการเงินตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 1,679 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 2,760,322 
 

เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) จาํนวน 2,764.0  

ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามอายุของสัญญา เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะชาํระเงินตน้เป็นงวดรวม 24 งวด

เงินงวดแรกจะชาํระในวนัสุดทา้ยของเดือนท่ี 51 นับจากเดือนท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และงวดต่อๆ ไป เม่ือครบกาํหนด

ระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน ผูกู้ต้กลงชาํระคืนหน้ีตามสัญญาน้ีทั้งหมดภายในกาํหนดเวลา 120 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกู้

คร้ังแรกและชาํระดอกเบ้ียเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาทุกๆ 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 จนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน  
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
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 หลกัประกนัการกูย้มื มีดงัน้ี 
 

1) สิทธิการเช่าในโครงการซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ และโครงการเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจเป็นประกนั และ 

2) สิทธิเรียกร้องท่ีจะได้รับชําระหน้ีจากลูกหน้ีแห่งสิทธิในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนคร้ังท่ี 1 จดทะเบียนสัญญา

หลกัประกนัทางธุรกิจเป็นประกนั 
 

นอกจากน้ี กองทรัสต์ตอ้งจดัให้มีประกนัภยัประเภทคุม้ครองความเส่ียงภยัทุกชนิด และประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั 

(Business Interruption) สาํหรับทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนคร้ังท่ี 1 โดยระบุใหธ้นาคารและกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บประโยชน ์
 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กองทรัสต์ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 1) การดาํรง

สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า 2) การดาํรงอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียต่อกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ปรับปรุง

ดว้ยรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด (Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 5.5 เท่า 3) การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อ

สินทรัพย์รวม (Loan to Total Assets Ratio) ไม่เกินร้อยละ 50 4) ดําเนินการให้  เค.อี .กรุ๊ป ดํารงสัดส่วนการถือ

หน่วยทรัสตใ์นผูกู้ท้ ั้งทางตรง และ/หรือ ทางออ้มรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าหน่วยทรัสตท์ั้งหมดสาํหรับ

การเขา้ลงทุนในคร้ังแรก เป็นตน้ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กองทรัสตมี์วงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 1,641.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2562: 1,641.0 ล้านบาท) 
 

12 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

  มูลค่า 30 กนัยายน 2563  มูลค่า 31 ธนัวาคม 2562 

 ต่อหน่วย จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  ต่อหน่วย จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหน่วย/พนับาท)  (บาท) (พันหน่วย/พนับาท) 

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับ          

   จากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 10.0196 874,100  8,758,132  10.1796 874,100  8,897,988 

          

หน่วยทรัสตต์น้งวด 10.1796 874,100  8,897,988  -                   -                 - 

หน่วยทรัสตท่ี์ออกและชาํระแลว้ - -  -  10.1796 484,100  4,927,944 

หน่วยทรัสตท่ี์ออกเพื่อแลกกบั          

   สินทรัพย ์หน้ีสินและภาระของ          

   กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ - -  -  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 
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ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์ร่วมของกองทรัสต์เพื่อ 

การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง เค.อี. รีเทล เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการได้มี 

มติอนุมัติลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตราหน่วยละ 0.1600 บาท คิดเป็น 

จาํนวนเงิน 139.9 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายคืนเงินจากการลดทุนชาํระแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ลว้ในเดือนมิถุนายน 2563 

การลดทุนชาํระแลว้ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์

 

13 ขาดทุนสะสม 

 

รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 หมายเหต ุ  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563   54,300 

บวก กาํไรจากการลงทุนสุทธิ   295,291 

หัก ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ        

          เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

 

  6 

 

(377,914) 

บวก กาํไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ 

          เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

 

  7 
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หัก การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 15  (52,446) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563   (80,721) 

 

14 สัญญาเช่า 

 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุสําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (พันบาท) 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 19,125 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 มีจาํนวนเงิน 25.8 ลา้นบาท 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 30 

15 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด 

 

 

วนัท่ีอนุมติั 

 

 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทน

ต่อหน่วยทรัสต ์

 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท) (พันบาท) 

    26 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 27 กมุภาพนัธ ์

2563 

26 มีนาคม 

2563 

0.0600 52,446 

    52,446 
 

16 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 

กองทรัสตไ์ดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก

สถาบนัการเงิน เป็นจาํนวนเงินรวม 269.9 ล้านบาท โดยอตัราส่วนของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด คิดเป็นอตัราร้อยละ 3.21 
 

17 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
  

การดาํเนินงานหลกัของกองทรัสตม์าจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่า จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย  ์โดยท่ีกองทรัสต์มีส่วนงาน 

ทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวเน่ืองจากกองทรัสตด์าํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
 

การจาํแนกรายได้ จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลกูค้า มีดงัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563  

 (พันบาท) 

ประเภทของรายได้  

รายไดค่้าบริการ 190,858 

รายได้รวม 327,547 

  

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้  

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 190,858 

  

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563  

 (พันบาท) 

ประเภทของรายได้  

รายไดค่้าบริการ 495,866 

รายได้รวม 848,665 

  

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้  

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 495,866 

  

18 ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัและวธีิวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

 

การประมาณมลูค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย 

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทรัสต ์

ใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบัติทาง 

การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทรัสต ์

จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ี

สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

•      ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกัน  

(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

•      ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ข้อมูล 

ราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

•      ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 

 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563        

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์        

   ตามมูลค่ายติุธรรม -  -  11,353  11,353 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม -  160  -  160 

        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562        

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์        

   ตามมูลค่ายติุธรรม -  -  11,171  11,171 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม -  40  -  40 

 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมี 

การอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผู ้ค้าหรือแหล่งกําหนดราคาท่ี เป็นทางเลือกซ่ึงได้รับ 

การสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาครัฐ 

ท่ีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุนและเงินฝากประจาํ 

 

เงินลงทุนท่ีถูกจดัประเภทในระดบัท่ี 3 มีขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีไม่สามารถสงัเกตไดเ้น่ืองจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนกั 

 

19  ภาระผูกพนั 

 

กองทรัสต์มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นสัญญา

ก่อตั้งทรัสต ์

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตร่์วมของกองทรัสตเ์พ่ือการ

ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการได้มี 

มติอนุมติัลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสต ์โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสตใ์นอตัราหน่วยละ 0.1300 บาท คิดเป็นจาํนวน

เงิน 113.6 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจะจ่ายคืนเงินจากการลดทุนชาํระแลว้ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนธนัวาคม 2563 

การลดทุนชาํระแลว้ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์

 

21 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

 

 ก่อนการ 

จดัประเภทใหม่ 

 การจดั 

ประเภทใหม่ 

 หลงัการ 

จดัประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 54,967  (4,444)  50,523 

สินทรัพยอ่ื์น 3,461  4,444  7,905 

   -   
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