
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดิมช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
  (เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์อลัไล (เดิมช่ือ “ทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล”) (“กองทรัสต์”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิและ 
งบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทรัสต์ ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน 
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามแนว
ปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 
กองทรัสต์ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ  
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ก) และ 8  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมและมีนยัส าคญัในงบการเงินของกองทรัสต ์
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ประมาณโดยวิธีคิดจากรายไดโ้ดยการคิดลดประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงข้ึนอยูก่บัการคาดการณ์ 
ผลประกอบการของสินทรัพยแ์ต่ละแห่ง รวมถึง
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกองทรัสตไ์ดแ้ต่งตั้ง 
ผูป้ระเมินราคาอิสระจากภายนอกเพื่อประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว  
 

เน่ืองจากการก าหนดและประเมินมูลค่ายติุธรรมมีการใช้
ดุลยพินิจในการก าหนดขอ้สมมติท่ีส าคญั เร่ืองดงักล่าวจึง
เป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการท่ีกองทรัสตใ์ชใ้น         

การก าหนดและประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ 
 

• ประเมินความเป็นอิสระ คุณสมบติั และความสามารถของ   
ผูป้ระเมินราคาของกองทรัสต ์รวมถึงการอ่านเง่ือนไข       
ในสญัญาจา้งงานระหวา่งผูป้ระเมินราคากบักองทรัสต ์

 
• พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของวิธีการวดัมูลค่าและ      

ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า โดยเปรียบเทียบ 
กบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงพิจารณาความสมเหตุสมผล
ในการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบั
ปีก่อน ตลอดจนสุ่มทดสอบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและ
ทดสอบการค านวณของประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

 
• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
 

 

ข้อมลูอ่ืน  
 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์เป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ 
และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ต่องบการเงิน 
 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติ 
ทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์.และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตพ์ิจารณา
วา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสตรั์บผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสตใ์นการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทรัสต ์หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น 
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทรัสต ์
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์
 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูจ้ดัการกองทรัสต์และ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน 
ของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทรัสต์ต้อง 
หยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูจ้ดัการกองทรัสต์ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ 
และไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8645 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2564 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล”)
งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 3, 8 11,349,243,229  11,171,144,318    
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9 59,995,118         40,000,000           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7, 10 515,349,112       738,349,287         
ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 3, 6, 7 197,735,349       50,522,532           
ลูกหน้ีรายไดอ่ื้นคา้งรับ 3, 7 - 57,535,038           
ลูกหน้ีดอกเบ้ียคา้งรับ 7 9,310                   296,953               
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 3, 11 82,432,982         103,457,702         
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน - 20,078,289           
เงินมดัจาํ 31,738,098         -
สินทรัพยอ่ื์น 7 14,370,939         7,905,120            
รวมสินทรัพย์ 12,250,874,137  12,189,289,239    

หน้ีสิน
เจา้หน้ีการคา้ 7 30,908,830         11,786,873           
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 99,402,161         426,744,014         
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 7 7,383,739           3,759,404            
เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 7 387,056,645       351,741,835         
เงินกูย้มืระยะยาว 7, 12 2,760,896,717    2,758,642,917      
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3, 8 539,191,918       -
หน้ีสินอ่ืน 48,384,950         1,791,334            
รวมหนีสิ้น 3,873,224,960 3,554,466,377 

สินทรัพย์สุทธิ 8,377,649,177    8,634,822,862      

(บาท)

31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล”)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน 13 8,644,499,360    8,897,988,360      
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 13 8,644,499,360    8,897,988,360      
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหน่วยทรัสต์ (317,465,475)      (317,465,475)        
กาํไรสะสม/กาํไรสาํหรับงวด 14 50,615,292         54,299,977           
สินทรัพย์สุทธิ 8,377,649,177    8,634,822,862      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.5843                9.8785                 

จาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี/งวด (หน่วย) 874,100,000       874,100,000         

31 ธนัวาคม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล
(เดิมชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

พืน้ที่เฉพาะ
ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(พื้นที่ใ ห้เช่าสุทธิ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุข้อ 8)
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทที่ดิน อาคาร 
    และสิ่งปลูกสร้าง จาํนวน 10 โครงการ
    1. โครงการศูนยก์ารคา้คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์
     ที่ตั้ง   เลขที่ 1420-1 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงคลองจัน่

       เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (บางส่วน) ประกอบดว้ย
พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ 36,021 ตร.ม. 3,610,000,000    3,610,000,000    

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า 1,737,684           1,737,684           
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 14,266,345         12,574,766         

3,626,004,029 3,524,815,148 30.89 3,624,312,450 3,624,312,450 32.33

    2. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอกมยั-รามอินทรา
    ที่ตั้ง   เลขที่ 64/98-99 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว

      เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (บางส่วน) ประกอบดว้ย
พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ 30,778 ตร.ม. 2,668,000,000 2,668,000,000 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า 1,216,543           1,216,543           
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 219,530,362       217,640,187       

2,888,746,905 2,812,710,197 24.65 2,886,856,730 2,886,856,730 25.75

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(บาท) (บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล
(เดิมชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

พืน้ที่เฉพาะ
ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(พื้นที่ใ ห้เช่าสุทธิ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

    3. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอสบี (ราชพฤกษ)์
    ที่ตั้ง   เลขที่ 555/9 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ ์ตาํบลบางขนุน

      อาํเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (บางส่วน)
    ประกอบดว้ย พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื้นที่ส่วนกลางและทางเขา้-ออก 24,426 ตร.ม. 1,535,000,000 1,535,000,000 

   เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 171,081,378       169,275,701       
   สินทรัพยส์ิทธิการใชท้ี่ดิน 54,952,271         -                          

1,761,033,649 1,750,960,634 15.35 1,704,275,701 1,704,275,701 15.20

    4. โครงการศูนยก์ารคา้อมอรินี่ รามอินทรา
    ที่ตั้ง   เลขที่ 1 และ 1/1 ถนนสวนสยาม แขวงคนันายาว

      เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230
สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
ประกอบดว้ย พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ 5,092 ตร.ม. 316,923,573 316,923,573 

   เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 4,558,173           2,975,796           
321,481,746 302,885,561 2.65 319,899,369 319,899,369 2.85

(บาท) (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล
(เดิมชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

พืน้ที่เฉพาะ
ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(พื้นที่ใ ห้เช่าสุทธิ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

    5. โครงการศูนยก์ารคา้แอมพาร์ค จุฬา
    ที่ตั้ง   เลขที่ 353 ถนนเจริญเมือง แขวงวงัใหม่

      เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330
สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (บางส่วน) 
ประกอบดว้ย พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ 6,601 ตร.ม. 267,561,910 267,561,910 

   สิทธิการเช่าช่วง เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 42,010,721         41,049,928         
   สินทรัพยส์ิทธิการใชท้ี่ดิน 54,265,683         -                          

363,838,314 343,255,063 3.01 308,611,838 308,611,838 2.75

    6. โครงการศูนยก์ารคา้เพลินนารี่ มอลล ์วชัรพล
    ที่ตั้ง   เลขที่ 242 244 และ 246 ถนนวชัรพล แขวงท่าแร้ง

      เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (บางส่วน)
     ประกอบดว้ย พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ 11,353 ตร.ม. 699,000,000 699,000,000 

   เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 3,013,959           967,290              
   สินทรัพยส์ิทธิการใชท้ี่ดิน 216,912,168       -                          

918,926,127 879,053,489 7.71 699,967,290 699,967,290 6.24

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(บาท) (บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล
(เดิมชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

พืน้ที่เฉพาะ
ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(พื้นที่ใ ห้เช่าสุทธิ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

    7. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส รามคาํแหง (เวสต)์
    ที่ตั้ง   เลขที่ 86 ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง

      เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สิทธิการใชท้ี่ดิน ทางเขา้-ออก พื้นที่ส่วนกลาง สิทธิการเช่าอาคาร
     และสิ่งปลูกสร้าง (บางส่วน) ประกอบดว้ย พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย
พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ 10,340 ตร.ม. 502,467,225 502,467,225 

    เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 42,858,263         41,141,516         
545,325,488 539,836,905 4.73 543,608,741 543,608,741 4.85

    8. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส รังสิต
    ที่ตั้ง   เลขที่ 819/1-3 ถนนรังสิต-นครนายก

      ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี ปทุมธานี 12130
สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน (บางส่วน) สิทธิการเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    ประกอบดว้ย พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ 3,413 ตร.ม. 223,768,467 223,768,467 

    เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 6,380,106           6,027,698           
    สินทรัพยส์ิทธิการใชท้ี่ดิน 5,774,623           -                          

235,923,196 225,547,605 1.98 229,796,165 229,796,165 2.05

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(บาท) (บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล
(เดิมชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

พืน้ที่เฉพาะ
ส่วนของ ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(พื้นที่ใ ห้เช่าสุทธิ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

    9. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส ราชพฤกษ์
    ที่ตั้ง   เลขที่ 62/26-32 ถนนราชพฤกษ ์ตาํบลออ้มเกร็ด

      อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบดว้ย

 พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ 4,585 ตร.ม. 302,364,480 302,364,480 
   เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 27,930,659         26,731,554         

330,295,139 278,890,132 2.44 329,096,034 329,096,034 2.94 

    10. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
    ที่ตั้ง   เลขที่ 1323 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

      แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง
      กรุงเทพมหานคร 10310
สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน (บางส่วน) สิทธิการเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
     ประกอบดว้ย พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ 6,931 ตร.ม. 516,440,000       516,440,000       

   เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 9,317,719           8,280,000           
   สินทรัพยส์ิทธิการใชท้ี่ดิน 217,578,685       -                          

743,336,404 691,288,495 6.06 524,720,000 524,720,000 4.68 
    รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 11,734,910,997 11,349,243,229 99.47 11,171,144,318 11,171,144,318 99.64 

(บาท) (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล
(เดมิชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”)
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงินลงทุน/ ราคาทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
ผู้ออกตราสาร วนัครบกาํหนด อตัราดอกเบีย้ เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงินลงทุน เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
เงินลงทุนทีแ่สดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม
   ผ่านกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุข้อ 9)

เงินฝากประจาํ
ธนาคาร ธนชาต
จาํกดั (มหาชน) 20 กมุภาพนัธ์ 2563 1.65 - - - 40,000,000      40,000,000      0.36 

พนัธบตัร
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
    งวดที่ 1/364/63 7 มกราคม 2564 - 60,000,000 59,995,118 0.53 - - -

รวมเงินลงทุนทีแ่สดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม
   ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 60,000,000 59,995,118 0.53 40,000,000 40,000,000 0.36 
รวมเงินลงทุน 11,794,910,997 11,409,238,347 100.00 11,211,144,318 11,211,144,318 100.00 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(บาท) (บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
(เดิมช่ือ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปี สาํหรับรอบระยะเวลา
ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

รายได้ 7
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 18 1,106,169,765                         108,048,393                             
รายไดด้อกเบ้ีย 822,404                                   619,429                                    
รายไดอ่ื้น 25,531,586                              9,248,436                                 
รวมรายได้ 1,132,523,755 117,916,258 

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7, 15 48,654,703                              4,463,909                                 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7, 15 12,543,930                              1,115,977                                 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 15 2,647,496                                -
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 7, 15 90,878,539                              9,470,515                                 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3,355,926                                1,000,000                                 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 11 21,024,720                              1,493,559                                 
ตน้ทุนการเช่าและบริการ 7 362,823,186                            36,825,324                               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7 21,793,614                              815,773                                    
ตน้ทุนทางการเงิน 7 134,375,368                            8,431,224                                 
รวมค่าใช้จ่าย 698,097,482 63,616,281 

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 434,426,273 54,299,977 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 8 (385,667,768) -
รายการกาํไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม
     ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9 2,810                                       -
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (385,664,958) -

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 48,761,315 54,299,977 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
(เดิมช่ือ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล”)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สาํหรับปี สาํหรับรอบระยะเวลา
ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

การเพิม่ข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี/งวด
กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 434,426,273 54,299,977 
รายการขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 8 (385,667,768)                         -
รายการกาํไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9 2,810                                      -
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี/งวด 48,761,315 54,299,977 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกเพือ่แลกเปล่ียนกบัสินทรัพยแ์ละภาระของกองทุน
  รวมอสังหาริมทรัพยใ์นระหวา่งงวดจาํนวน 390,000,000 หน่วย 13 - 3,970,044,000 
หน่วยทรัสตท่ี์ขายในระหวา่งงวดจาํนวน 484,100,000 หน่วย 13 - 4,927,944,360 
หัก ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหน่วยทรัสต์ - (317,465,475)
การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 16 (52,446,000) -
การคืนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 13 (253,489,000) -
การ (ลดลง) เพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี/งวด (257,173,685) 8,634,822,862                         
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี/งวด 8,634,822,862                        -
สินทรัพย์สุทธิส้ินปี/งวด 8,377,649,177                        8,634,822,862                         

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
(เดิมช่ือ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล”)
งบกระแสเงินสด

สาํหรับปี สาํหรับรอบระยะเวลา
ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
การเพิม่ข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 48,761,315 54,299,977 
ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ
   จากการดาํเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใ ช้ไปใน) 
   กิจกรรมดาํเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 8 (14,283,249)                           (7,270,144,318)                        
การซ้ือเงินลงทุน 9 (209,399,729)                         -
การจาํหน่ายเงินลงทุน 9 190,000,000                          -
การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 11 21,024,720                            1,493,559                                
การตดัจาํหน่ายส่วนตํ่าจากเงินลงทุนในพนัธบตัร 9 (592,579)                                -
การเพิม่ข้ึนในลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ (147,212,817)                         (36,770,498)                             
การลดลง (เพิม่ข้ึน) ในรายไดอ้ื่นคา้งรับ 57,535,037                            (55,984,464)                             
การลดลง (เพิม่ข้ึน) ในภาษีมูลค่าเพิม่รอขอคืน 20,078,289                            (20,078,289)                             
การเพิม่ข้ึนในเงินมดัจาํ (31,738,098)                           -
การเพิม่ข้ึนในสินทรัพยอ์ื่น (6,465,819)                             (3,254,448)                               
การเพิม่ข้ึนในเจา้หน้ีการคา้ 19,121,957                            1,873,228                                
การ (ลดลง) เพิม่ข้ึน ในเจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (320,021,091)                         414,904,029                            
การเพิม่ข้ึนในรายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 3,624,334                              2,440,391                                
การเพิม่ข้ึนในเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 35,314,810                            255,148,507                            
การเพิม่ข้ึนในหน้ีสินอื่น 46,593,616                            1,145,160                                
ดอกเบ้ียรับ (822,404)                                (420,525)                                  
รับดอกเบ้ีย 1,110,047                              322,476                                   
ตน้ทุนทางการเงิน 134,375,368                          8,431,224                                
การจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า 8 (35,059,534)                           -
รายการขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 8 385,667,768 -
รายการกาํไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9 (2,810)                                    -
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 197,609,131 (6,646,593,991)

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
(เดิมช่ือ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล”)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับปี สาํหรับรอบระยะเวลา
ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (114,674,306)                         -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 12 - 2,764,000,000                         
เงินสดจ่ายตน้ทุนการทาํรายการเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 12 - (5,528,000)                               

เงินสดรับจากผูถื้อหน่วยจากการออกทุนของกองทรัสตท่ี์ไดรั้บ - 4,647,360,000                         
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 11 - (104,951,261)                           
เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มากองทรัสต์ - 84,062,539                              

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 16 (52,446,000)                           -
การคืนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 13 (253,489,000)                         -
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (420,609,306) 7,384,943,278 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิม่ขึน้สุทธิ (223,000,175) 738,349,287                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี/งวด 738,349,287                          -
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี/งวด 10 515,349,112                        738,349,287                            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
รับโอนเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยจ์าก
การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยม์ากองทรัสต์ 8 - 3,901,000,000                         

รับโอนสินทรัพยจ์ากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มากองทรัสต์ - 60,152,184                             

รับโอนหน้ีสินจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มากองทรัสต์ - 112,051,838                            

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
6  ความเส่ียงทางการเงิน 
7  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
8  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
9  เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
10  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
11  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
12  เงินกูย้มืระยะยาว 
13  ส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
14  ก าไรสะสม 
15  ค่าใชจ่้าย 
16  การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์
17  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
18  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
19  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
20  ภาระผกูพนั 
21  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
22  การจดัประเภทรายการใหม่ 
   
   

      
 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 
2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ตาม
พระราชบญัญติัทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบญัญติัฯ”) ท่ีก่อตั้งข้ึนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ  ากดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม       
บวัหลวง จ ากดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต์ร่วม”) ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต ์และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์
จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์โดยมีบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์กองทรัสต ์            
ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงเป็นกองทรัสต์ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยค์ริสตลั รีเทล โกรท (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์) และไดรั้บมาซ่ึงสินทรัพยแ์ละภาระของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 ตามสัญญาโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ 
กองทรัสต์เป็นประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์และไม่มีก าหนดอายุโครงการ มีวตัถุประสงค์เพื่อระดมทุนจาก 
นักลงทุนและน าเงินท่ีไดไ้ปลงทุนในสินทรัพยห์ลกั ดว้ยการซ้ือ และ/ หรือเช่า และ/ หรือเช่าช่วง และ/ หรือรับโอน
สิทธิการเช่า และ/ หรือสิทธิการเช่าช่วงในสินทรัพยห์ลกั โดยจะน าสินทรัพยห์ลกัไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปของ
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ กองทรัสตล์งทุนใน 10 โครงการ ดงัน้ี 
 

โครงการ ระยะเวลาการลงทุน 
 เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

1. โครงการศูนยก์ารคา้คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์  3 ธนัวาคม 2562 2 ธนัวาคม 2592 
2. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอกมยั-รามอินทรา 3 ธนัวาคม 2562 2 ธนัวาคม 2592 
3. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอสบี (ราชพฤกษ)์ 3 ธนัวาคม 2562 10 กมุภาพนัธ์ 2586 
4. โครงการศูนยก์ารคา้อมอริน่ี รามอินทรา 4 ธนัวาคม 2562 3 ธนัวาคม 2592 
5. โครงการศูนยก์ารคา้แอมพาร์ค จุฬา 3 ธนัวาคม 2562 6 สิงหาคม 2577 
6. โครงการศูนยก์ารคา้เพลินนาร่ี มอลล ์วชัรพล 4 ธนัวาคม 2562 3 ธนัวาคม 2592 
7. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส รามค าแหง (เวสต)์ 4 ธนัวาคม 2562 3 ธนัวาคม 2592 
8. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส รังสิต 4 ธนัวาคม 2562 3 ธนัวาคม 2592 
9. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส ราชพฤกษ ์ 4 ธนัวาคม 2562 3 ธนัวาคม 2592 
10. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ 3 ธนัวาคม 2562 31 มกราคม 2588 
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เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ คร้ังท่ี 1/2564 ของกองทรัสต์ มีมติอนุมติัในวาระ
ดงัต่อไปน้ี 
 

- อนุมัติการแก้ไขนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์ เพื่อขยายขอบเขตการลงทุนใน

สินทรัพยห์ลักประเภทอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยทุ์กประเภท จากเดิมมุ่งเน้น 

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทศูนยก์ารคา้ 

- อนุมัติการแก้ไขสัญญาแต่งตั้ งผู ้จัดการกองทรัสต์ ส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  

บัวหลวง จ ากัด พน้จากการเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์ร่วมของกองทรัสต์ ตั้ งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564  

เวลา 24.00 น. เป็นตน้ไป 

- อนุมัติการเปล่ียนช่ือกองทรัสต์เป็น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไลและ 

เป ล่ียนช่ือหลักทรัพย์ของกองทรัสต์เป็น ALLY ทั้ งน้ี  ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บทราบเร่ืองดงักล่าวแลว้ และมีผลในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 9 

กมุภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป 

 

จากเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารของกองทรัสต ์กล่าวคือ บริษทั เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท์ จ  ากัด (“ผูจ้ ัดการกองทรัสต์”) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผูจ้ ัดการกองทรัสต์เท่านั้ น และ บริษัท เคอี  
พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี. รีเทล จ ากดั”) ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
ทั้ งน้ี ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้แจ้งเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแล้ว ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป 

 
ผูถื้อหน่วยทรัสต์รายใหญ่ในระหว่างปี ไดแ้ก่ บริษทั เบญจกิจพฒันา จ ากดั (ถือหน่วยทรัสต์ร้อยละ 17.9) ซ่ึงเป็น 
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  

 
กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคมบริษัท 
จัดการลงทุน (“สมาคม”) ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงออกและประกาศโดยสมาคมในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ส าหรับเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าว
ไม่ได้ก าหนดไว  ้กองทรัสต์จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
(“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) 

 

ทั้งน้ีการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าว มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกองทรัสต์
และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
 

นอกจากน้ี กองทรัสต์ไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน 
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กองทรัสตไ์ดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ต่องบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่า 
ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกองทรัสต์ ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ 
ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
   

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณการและ
ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีของกองทรัสต์ ทั้ งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง 
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบส าคญั
ต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้ 3 (ข) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
หมายเหตุขอ้ 4 (ช) สญัญาเช่า 

• กองทรัสตพ์ิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาเช่าหรือ
จะไม่ใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 

หมายเหตุขอ้ 5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หมายเหตุขอ้ 6 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและ

บริการคา้งรับเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใช้ในการก าหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั (Weighted-average loss rate) 

หมายเหตุขอ้ 8 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์- ขอ้สมมติหลกัท่ีกระทบต่อการประมาณมูลค่า 
    เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 

 
3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสต์ได้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นคร้ังแรก และไม่ปรับปรุงขอ้มูล 
ท่ีน าเสนอในปี 2562 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ก) ถึงขอ้ 3 (ง) 
 
(ก) การบัญชีเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้ กองทรัสต์วดัมูลค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมและก าหนดให้วดัมูลค่า
หน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงไม่แตกต่างจาก
นโยบายการบัญชีเดิม ส าหรับดอกเบ้ียรับรับรู้ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง เดิมกองทรัสต์รับรู้ดอกเบ้ียรับ 
ตามเกณฑค์งคา้ง 

 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทรัสต ์
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
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(ข) การบัญชีเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสตถื์อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการบญัชีของสญัญาเช่า  
 
เดิมกองทรัสตใ์นฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุัญญาเช่า แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให ้กองทรัสตต์อ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ทั้งน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม
ของผูเ้ช่าหากไม่มีอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญา 
 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่วกบัสัญญาเช่า  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (พันบาท) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิม่ข้ึน 550,271 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน (550,271) 
 
การวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  (พันบาท) 
  
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 913,448 
คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  544,496 
สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสญัญาเช่าท่ีมีความแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 

 
5,775 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 550,271 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  4.7 
 

(ค) ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสีย 
 
แนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้กองทรัสต์รับรู้ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียท่ี เกิดข้ึนตั้ งแต่ว ันท่ี  1  
มกราคม 2563 เป็นรายการหักออกจากทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งจ านวน ส าหรับค่าใช้จ่ายรอการตดั 
บัญชีท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสต์สามารถทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายการบัญชีเดิม 
(ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
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(ง) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

แนวปฏิบติัทางบญัชีได้ก าหนดวตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาส าหรับรายการ 
ท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการ 
วดัมูลค่ายุติธรรมภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน นอกจากน้ี แนวปฏิบัติ 
ทางบญัชีไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรม กองทรัสต์จึงเปิดเผยเพิ่มเติมดงัท่ีกล่าวใน 
หมายเหตุขอ้ 8 และขอ้ 19 

 

4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเวน้ท่ี
ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายติุธรรม 
  

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสังหาริมทรัพย์
ท่ีกองทรัสตถื์อครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือ
จดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน  

 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยว์ดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนรวมตน้ทุนการท ารายการและวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนและแสดงเป็น “รายการก าไร 
(ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน” (2562: แสดงเป็นรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่
เกิดขึน้ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) 

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ราคายุติธรรมก าหนดจากราคา
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กองทรัสตจ์ดัใหมี้การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งนอ้ยทุก ๆ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี
ประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีไดม้า หรือวนัท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นคร้ังล่าสุดหรือวนัท่ีจ าหน่ายทรัพยสิ์น หรือเม่ือมี 
ขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเตม็รูปแบบคร้ังล่าสุด 
กองทรัสตจ์ะไม่แต่งตั้งผูป้ระเมินราคารายเดียวกนัใหป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นติดต่อกนัเกินสองคร้ัง  
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ก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยรั์บรู้ในก าไรหรือขาดทุนและแสดงเป็น 
“ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน” 

 
(ข) เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
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เงินลงทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกองทรัสตเ์ป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของตราสารนั้นดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน ตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่ารวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 
การตัดรายการออกจากบัญชี 
 
กองทรัสต์ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ 
ทางการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอน หรือในกรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไว้
ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
 
การหักกลบ 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหกักลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิกต่็อเม่ือ
กองทรัสตมี์สิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือ
ตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  
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เงินลงทุนในหลกัทรัพยรั์บรู้เป็นสินทรัพยด์้วยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสต์มีสิทธิในเงินลงทุน 
ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย ราคาจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายทางตรงทั้งส้ินท่ีกองทรัสตจ่์ายเพื่อให้ไดม้า 
ซ่ึงเงินลงทุนนั้น 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 
โดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และตามขอ้ก าหนด หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน 
ตราสารหน้ีท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยใ์นก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
โดยแสดงเป็น “ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน” ในกรณีท่ีกองทรัสต์จ  าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่ 
การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากสถาบนัการเงิน 

 
(ง) ลูกหน้ีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 
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ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน   
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนตลอดอายุสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธี
ดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ และ 
การประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต  
ณ วนัท่ีรายงาน ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึน 
ในภายหลงั และการเพิ่มข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
รายได้ท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาเช่าด าเนินงาน แสดงไวเ้ป็น “รายได้คา้งรับภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงาน” ภายใตบ้ญัชี “ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ” ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับวดัมูลค่าดว้ยราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการ
วิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่าย
เม่ือเกิดข้ึน 
 

 (จ) ลูกหน้ีรายได้อื่นค้างรับ 
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ลูกหน้ีรายไดอ่ื้นคา้งรับคือ รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บจากลูกคา้แสดงในราคาทุนบวก
ก าไรท่ีรับรู้จนถึงวนัท่ีรายงานหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
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ลูกหน้ีรายไดอ่ื้นคา้งรับคือ รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บจากลูกคา้แสดงในราคาทุนบวก
ก าไรท่ีรับรู้จนถึงวนัท่ีรายงานหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

(ฉ) ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

ค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยตน้ทุนในการออกและการไดม้าซ่ึงตราสารทุนของกองทรัสต์ท่ีเกิดข้ึน 
ได้แก่ รายจ่ายในการรับประกนัการจดัจ าหน่าย ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และรายจ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ออกส่วนไดเ้สีย  
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กองทรัสตรั์บรู้ค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียเป็นรายการหกัออกจากทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งจ านวน 
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ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามท่ีจ่ายจริง ได้แก่
ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีจะทยอย
ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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(ช) สัญญาเช่า 
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ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญา กองทรัสตจ์ะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
 
 ในฐานะผู้เช่า 
 
 กองทรัสตรั์บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์

มีมูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยดว้ยราคาทุนและจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 4(ก)  
 
 ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ย

จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรง
เร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ  

 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกองทรัสต ์และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา 
และจ านวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสิทธิ 
เลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกองทรัสต์มีความแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเกิดรายการ  

 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การเปล่ียนแปลง

ประมาณการจ านวนเงินท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้
สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
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 นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
 ค่าเช่าจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
 ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

นโยบายการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่ากล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 (ฐ) 
 

(ซ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

 (ฌ) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 
 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าหมายถึง จ านวนตามใบแจง้หน้ีท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ในส่วนท่ีเกินกว่ารายได ้
ท่ีรับรู้ และจ านวนเงินท่ีรับล่วงหน้าส าหรับงานของลูกคา้ในส่วนท่ีกองทรัสต์ยงัไม่ได้เร่ิมให้บริการตามเง่ือนไข 
ในสญัญา ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นราคาทุน 
 

(ญ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เม่ือกองทรัสต์มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน 
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนเงินภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ  
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดังกล่าว 
ประมาณการหน้ีสินประมาณโดยวิธีการประมาณการท่ีดีท่ีสุด 
 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบ
ก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
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(ฏ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกองทรัสต์
สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต์หลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
 
กองทรัสตว์ดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถ 
หาได ้ตลาดจะถือวา่มี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอในจ านวนท่ีเพียงพอ
ซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง กองทรัสตใ์ชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกต
ไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดใ้หน้อ้ยท่ีสุด การเลือกเทคนิคการประเมิน
มูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กองทรัสตว์ดัมูลค่าสินทรัพย์
และสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย   
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการ 
ท ารายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกองทรัสตพ์ิจารณาว่ามูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย 
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกันหรือโดยใช้เทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใช้ขอ้มูลท่ี 
ไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ และ
รับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสมตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินแต่
ตอ้งไม่ช้ากว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้หลกัฐานสนับสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือรายการ
ดงักล่าวส้ินสุดลง  
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กองทรัสต์ใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

-  ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
-  ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กองทรัสตรั์บรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

(ฐ) รายได้ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
เม่ือกองทรัสต์เป็นผูใ้ห้เช่า กองทรัสต์จะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่าดงักล่าว
จะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สญัญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน  
 
หากสัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่าและมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กองทรัสตจ์ะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ี
จะไดรั้บตามสญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
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กองทรัสตรั์บรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า และแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของ ‘รายไดค่้าเช่า’ ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพื่อการไดม้าซ่ึงสญัญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกนักบั
รายไดค่้าเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
รายไดค่้าเช่าจะรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญา  

 
รายได้ค่าบริการ 

 
รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในบริการดว้ยจ านวนเงินตามอตัราท่ีระบุในสญัญา รายไดค่้าบริการรับรู้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  

 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาเช่าด าเนินงาน แสดงไวเ้ป็น “รายไดค้า้งรับ
ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน” ภายใตบ้ญัชี “ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ” ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
รายได้อ่ืน 
 
รายไดอ่ื้นรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฑ) ดอกเบี้ย 
 
 นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
 อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  
 
 ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
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 อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชคิ้ดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไว้
ของเคร่ืองมือทางการเงินของมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน 
ทางการเงิน 

 
 นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
 ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนัรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 

(ฒ) ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 
(ณ) ภาษีเงินได้ 
 

กองทรัสตน้ี์เป็นกองทรัสตท่ี์ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลบนัทึก
ไวใ้นงบการเงิน 
 

(ด) การแบ่งปันส่วนทุน 
 

กองทรัสตบ์นัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 
(ต) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกองทรัสต์ หรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักองทรัสต ์หรือกองทรัสต ์
มีอ  านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
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(ถ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
 ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูจ้ดัการกองทรัสต์ (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ

กองทรัสต)์ จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรง  
 
5 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 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ร่วมมีการติดตาม
สถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและพยายามอยา่งยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได ้ทั้งน้ีกองทรัสตไ์ดส้ะทอ้นผลกระทบจากการลดอตัราค่าเช่าและค่าบริการส าหรับเฉพาะช่วงระยะเวลา
การปิดสถานประกอบการ (บางส่วน) เป็นการชัว่คราวในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยแ์ลว้ โดยการลดอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการลดราคาของกองทรัสต ์ 
 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด โดยมีการตรวจพบผูติ้ดเช้ือ 
เป็นจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีการแพร่ระบาดไปทัว่ประเทศไทย เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์
ดังกล่าว ประเทศไทยได้มีการออกมาตรการต่าง ๆเพื่อเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่ระบาด โดยสนับสนุนให้
ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเล่ียงการรวมตวักนั และจ ากดัการเดินทาง ในขณะเดียวกนั จากขอ้มูล 
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) วคัซีนป้องกันโรคโควิด 19 เร่ิมน าไปใช้ได้แล้วและก าลังแจกจ่ายไปทั่วโลก 
อย่างไรก็ตาม ในขณะน้ียงัไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าวคัซีนดังกล่าวจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดเป็น 
ระยะเวลานานเท่าใดและป้องกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และการแพร่ระบาดจะส้ินสุดลงเม่ือใด 
 
เน่ืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ีจึงไม่สามารถคาดการณ์
ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินอยู ่มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวคัซีน ท่ีอาจมีต่อธุรกิจ
ของกองทรัสต ์ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและด าเนินการเพื่อลดผลกระทบ
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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6  ความเส่ียงทางการเงนิ 
  
 ความเส่ียงด้านเครดติ  
 

กองทรัสตมี์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทรัสตมี์ลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น กองทรัสต์
จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หน้ี 

 
 ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกองทรัสต์ หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ

ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้และเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีของกองทรัสต ์

 
กองทรัสตไ์ดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ กองทรัสต์
ไม่มีการกระจุกตัวของความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี เน่ืองจากกองทรัสต์มีลูกค้าจ านวนมากและอยู่ใน 
กลุ่มธุรกิจท่ีต่างกนั นอกจากน้ี กองทรัสตมี์ก าหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมดัจ าค่าเช่าล่วงหนา้จากลูกคา้ของกองทรัสต ์
เพื่อเป็นประกนัในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได ้ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็น
สาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางด้านสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการใน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 
ลกูหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ  

 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของกองทรัสต์ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย  
อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึง
ความเส่ียงของการผดินดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม  
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ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับ
ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 

 
   ลูกหน้ีการคา้   
 ลูกหน้ีการคา้  กิจการท่ี  มูลค่ารวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจการอ่ืน  เก่ียวขอ้งกนั  ตามบญัชี 
   (หมายเหตุ 7)   
   (พันบาท)   
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี 13,954  1,086  15,040 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี      
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 75,140  2,267  77,407 
   3 - 6 เดือน 54,303  344  54,647 
   6 - 12 เดือน 34,210  304  34,514 
   มากกวา่ 12 เดือน 2,901  278  3,179 
รวม 180,508  4,279  184,787 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน 12,696  252  12,948 
 193,204  4,531  197,735 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  - 
สุทธิ 193,204  4,531  197,735 

 
อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง อตัราเหล่าน้ีคูณกบัสเกลแฟคเตอร์
เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมอง
ของกองทรัสตท่ี์มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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   ลูกหน้ีการคา้   
 ลูกหน้ีการคา้  กิจการท่ี  มูลค่ารวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กิจการอ่ืน  เก่ียวขอ้งกนั  ตามบญัชี 
   (หมายเหตุ 7)   
   (พันบาท)   
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี 18,664  8,949  27,613 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี      
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 20,589  899  21,488 
   3 - 6 เดือน 308  -  308 

รวม 39,561  9,848  49,409 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน 1,093  21  1,114 
 40,654  9,869  50,523 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  - 
สุทธิ 40,654  9,869  50,523 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับของกองทรัสตมี์ระยะเวลา 15 วนั 
 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสญัญาของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ีรายงาน โดยจ านวนเงิน
เป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสญัญา 

 

กระแสเงินสดตามสัญญา  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
(พันบาท) 

ภายใน 1 ปี หรือนอ้ยกวา่ 104,767 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 85,684 
มากกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 448,956 
มากกวา่ 5 ปี 2,856,501 
รวม 3,495,908 

 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
 

กองทรัสตไ์ม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กองทรัสตมี์ความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวข้ึนอยูก่บัความ
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
ทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกิจของผูอ้อกตราสาร
วา่มีความสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจท าใหร้าคาของตราสารเพิ่มข้ึนหรือลดลงได ้

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
 

ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกองทรัสต ์ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยต์ามมูลค่ายุติธรรมและ
จ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 
 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 
 มีอตัราดอกเบ้ีย       
 ปรับข้ึนลงตาม  มีอตัรา  ไม่มีอตัรา   
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงนิ อตัราตลาด  ดอกเบ้ียคงท่ี  ดอกเบ้ีย  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
- 

  
- 

  
59,995  

 
59,995 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  502,464  12,885  515,349 
เงินกูย้มืระยะยาว (2,760,897)  -  -  (2,760,897) 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562        
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
- 

  
40,000 

  
-  

 
40,000 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  710,569  27,780  738,349 
เงินกูย้มืระยะยาว (2,758,643)  -  -  (2,758,643) 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กองทรัสต์มีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและจากการไม่ปฏิบัติ 
ตามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กองทรัสตไ์ม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกองทรัสต ์กองทรัสตมี์ระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกองทรัสตอ์ยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
มัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

7 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
    

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์
จ ากดั 

ไทย เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์
 

รับค่าธรรมเนียมบริหาร 
อสงัหาริมทรัพยจ์าก 
กองทรัสต ์

รับค่าธรรมเนียมการจดัการ 
   จากกองทรัสต ์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ 
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

ไทย เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ รับค่าธรรมเนียมการจดัการ 
   จากกองทรัสต ์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ รับค่าธรรมเนียมผูดู้แล 
ผลประโยชนจ์ากกองทรัสต ์ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

รับฝากเงิน  
ใหกู้ย้มืเงินแก่กองทรัสต ์
ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 

    
    
    



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
    

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

รับฝากเงิน  
ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 

บริษทั เบญจกิจพฒันา จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
ซ่ึงถือหน่วยทรัสตร้์อยละ  
17.9 ของหน่วยทรัสตท่ี์ออก
และช าระแลว้ 

ท าสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีดิน อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง  

ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 

บริษทั เคอี พร็อพเพอร์ต้ี  
แมเนจเมนท ์จ ากดั 

    (เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี.รีเทล 
จ ากดั”) 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

 

ท าสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีดิน อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง 

ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
บริษทั เค.อี.เอช จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  

อสงัหาริมทรัพย ์
ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 

บริษทั เกียรติสหมิตร จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

 

ท าสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีดิน อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง  

ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
บริษทั ลกัซ์เซอรี แอท ลีฟวิง 
จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 

บริษทั เดอะคริสตลั ราชพฤกษ ์
รีเทล จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

ท าสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน สญัญา
เช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  

ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ ราคาตลาดโดยข้ึนอยู่กบัท าเล จ านวนพื้นท่ี รูปแบบของการเช่า  
ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทของการเช่า   

ดอกเบ้ียรับ/ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียตามท่ีสถาบนัการเงินประกาศ 
รายไดอ่ื้น ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนการเช่าและบริการ ราคาตลาด 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ราคาตลาด 
 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 
26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 ส าหรับปี  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี   ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 31 ธนัวาคม 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 

(พันบาท) รายได้    
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ    
บริษทั เคอี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั    
(เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั”) 28,916  23,337 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 16,617  830 
บริษทั เบญจกิจพฒันา จ ากดั 5,821  1,439 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 5,808  560 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,454  15,281 
รวม 67,616  41,447 

    
ดอกเบ้ียรับ    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 732  565 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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 ส าหรับปี  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี   ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 31 ธนัวาคม 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 

(พันบาท) รายไดอ่ื้น    
บริษทั เคอี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั    
(เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั”) 5,497  495 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,825  1,432 
รวม 7,322  1,927 

    

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนการเช่าและบริการ    
บริษทั เคอี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั    
(เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั”) 1,127  14,333 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,116  5,245 
รวม 5,243  19,578 
    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,407  - 

    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    
บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 30,409  2,790 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 18,246  1,674 
รวม 48,655  4,464 

    

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั   

จ  ากดั (มหาชน) 
12,544  1,116 

    

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์    
บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 90,879  9,471 

    
ตน้ทุนทางการเงิน    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 108,959  8,431 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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           ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินฝากสถาบันการเงิน    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 358,550  27,780 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 156,705  710,569 
รวม 515,255  738,349 

    
ลูกหน้ีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ    

ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,780  553 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 560  492 
บริษทั เดอะคริสตลั ราชพฤกษ ์รีเทล จ ากดั 551  - 
บริษทั เคอี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั    
     (เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั”) 386  8,490 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,002  313 
รวม 4,279  9,848 

    
ลูกหน้ีรายได้อื่นค้างรับ    

บริษทั เคอี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั    
     (เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั”) -  24,242 
บริษทั เดอะคริสตลั ราชพฤกษ ์รีเทล จ ากดั -  14,618 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,883 
รวม -  40,743 

    
ลูกหน้ีดอกเบ้ียค้างรับ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9  44 

    
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า    

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 14,092  1,284 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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 2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีเงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  212 

    
เจ้าหน้ีการค้า    

บริษทั ลกัซ์เซอรี แอท ลีฟวิง จ ากดั 590  - 
บริษทั เบญจกิจพฒันา จ ากดั -  5,790 
บริษทั เกียรติสหมิตร จ ากดั -  4,882 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31  15 
รวม 621  10,687 

    
เจ้าหน้ีอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 27,084  13,330 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 3,216  1,731 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 2,173  1,154 
บริษทั เคอี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั    
     (เดิมช่ือ “บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั”) 1,641  21,945 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 292  8,260 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 937  5,245 
รวม 35,343  51,665 
    

เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ    
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 6,626  1,088 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,203  2,244 
รวม 10,829  3,332 

    
เงินกู้ยมืระยะยาว    

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2,760,897  2,758,643 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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8 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และส าหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

  ส าหรับปี  ส าหรับรอบระยะเวลา 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 หมายเหต ุ 31 ธนัวาคม 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  (พันบาท) 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน     
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัตน้ปี/งวด  11,171,144  - 
บวก รับโอนเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     

จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์  -  3,901,000 
ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์  -  2,954 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์  -  7,267,190 

เพ่ิมขึน้เน่ืองจาก การถือปฏิบติัตามการบญัชีเก่ียวกบั     
สญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3 (ข) 550,271  - 

หัก การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าระหวา่งปี  (787)  - 
บวก เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ เพิ่มข้ึนระหวา่งปี  14,283  - 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัส้ินปี/งวด  11,734,911  11,171,144 
     

ขาดทุนสุทธิจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรม     

ของเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์     

ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม     
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     
ณ วนัตน้ปี/งวด   -  - 

ขาดทุนสุทธิจากการประเมินราคาระหวา่งปี  (361,640)  - 
หัก มูลค่าท่ีรวมในรายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่า     

ด าเนินงาน  (12,949)  - 
หัก มูลค่าท่ีรวมในหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
  

(11,079) 
  

- 
ขาดทุนสุทธิจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันส้ินปี/งวด  

  
(385,668) 

  
- 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัส้ินปี/งวด 
 

 11,349,243  11,171,144 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 กองทรัสตไ์ดรั้บรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพยจ์ากผูป้ระเมินราคาอิสระ การประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์ช้วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยการคิดลด
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยถู์กจดัล าดบัชั้นการ
วดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า  
ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ 

ที่มีนัยส าคญั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลท่ี 
ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ

และการวดัมูลค่ายุติธรรม 
การคิดลดกระแสเงินสด รูปแบบการประเมิน
มูลค่าพิจารณาถึงมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดสุทธิท่ีไดจ้ากทรัพยสิ์น โดยค านึงถึง
พ้ืนท่ีเช่าสุทธิ อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ีย 
อตัราการปรับเพ่ิมค่าเช่า อตัราของผูเ้ช่าท่ีคาด
ว่าจะต่อสัญญา อัตราการครอบครองพ้ืนท่ี
เฉล่ีย รายได้อ่ืน ๆ จากการบริการ ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารกองทรัสต ์กระแสเงินสดสุทธิท่ี
คาดไวจ้ะถูกคิดลดโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับ
ค่าความเส่ียงแลว้ การประมาณอตัราคิดลด
ไดพ้ิจารณาถึงคุณภาพของอาคารและสถาน
ท่ีตั้ ง (ต าแหน่งท่ี ดี ท่ี สุด หรือ รองลงมา) 
คุณภาพเครดิตของผูเ้ช่าและระยะเวลาการเช่า  

• อตัราการเพ่ิมข้ึนของค่าเช่าใน
ตลาดท่ีประมาณการไว ้ 
(ร้อยละ 2.0 - ร้อยละ 4.0) 

• อตัราของผูเ้ช่าท่ีคาดวา่จะต่อ
สญัญา (ถวัเฉล่ียร้อยละ 50.0) 

• อตัราการครอบครองพ้ืนท่ีเฉล่ีย 
(ร้อยละ 80.0 - ร้อยละ 96.5) 

• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง
แลว้ (ร้อยละ 9.0 - ร้อยละ 10.0) 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) หาก 
• อตัราการเพ่ิมข้ึนของค่าเช่าใน

ตลาดท่ีประมาณการไวสู้งข้ึน 
(ลดลง) 

• อตัราของผูเ้ช่าท่ีคาดวา่จะต่อ
สญัญาเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

• อตัราการครอบครองพ้ืนท่ีเฉล่ีย
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) หรือ 

• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง
แลว้ต ่าลง (สูงข้ึน) 

 
ทั้งน้ี กองทรัสตไ์ดส้ะทอ้นการลดอตัราค่าเช่าและค่าบริการท่ีให้กบัผูเ้ช่ารายยอ่ยท่ีไดรั้บผลกระทบส าหรับเฉพาะช่วง
ระยะเวลาการปิดสถานประกอบการ (บางส่วน) เป็นการชัว่คราวเน่ืองดว้ยสถานการณ์ COVID-19 ไวใ้นการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ลว้ โดยการลดอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าวเป็นไป
ตามนโยบายการลดราคาของกองทรัสต์ ซ่ึงกองทรัสต์ได้ปรับเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่า
ยติุธรรมและรับรู้ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์น 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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สัญญาเช่า 
 
ในฐานะผู้เช่า 
 
กองทรัสตเ์ช่าท่ีดินส าหรับบางโครงการท่ีกองทรัสตล์งทุน โดยสญัญาเช่าท่ีดินดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ปี ถึง 30 ปี 
โดยมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าส าหรับบางสญัญาเม่ือส้ินสุดอายสุญัญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดือน รายไตรมาส และ
รายปีตามอตัราคงท่ีท่ีระบุไวใ้นแต่ละสญัญา 
 
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 
สัญญาเช่าท่ีดินบางสัญญาให้สิทธิกองทรัสตใ์นการเลือกขยายอายสุัญญาเช่าภายใน 90 วนัก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่าท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติักองทรัสตจ์ะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าใหม่เพื่อให้มี
ความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้กองทรัสต์เป็นผูมี้สิทธิเลือกโดย 
ผูใ้หเ้ช่าไม่มีสิทธิดงักล่าว กองทรัสตจ์ะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลวา่มีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะ
ใชสิ้ทธิในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือไม่ และกองทรัสตจ์ะทบทวนการประเมินวา่ยงัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล
ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์ส าคญัหรือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์อย่าง 
มีสาระส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกองทรัสต ์

 
 ส าหรับปี  ส าหรับรอบระยะเวลา 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

 31 ธนัวาคม 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 25,416  - 
ค่าเช่าจ่าย -  2,554 

 
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกองทรัสตท่ี์แสดงในงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 มีจ านวนเงิน 35.1 ลา้นบาท 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินตามสญัญาเช่าในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 550,271 
การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าระหวา่งปี  (787) 
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า  (35,708) 
ตน้ทุนทางการเงินภายใตส้ญัญาเช่า  25,416 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  539,192 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

สัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายยอ่ยก าหนดระยะเวลาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี โดยการต่ออายสุัญญา
เช่าในภายหลงัจะมีการตกลงกบัผูเ้ช่า สญัญาเช่าดงักล่าวก าหนดรายไดค่้าเช่าเป็นจ านวนคงท่ีและค่าเช่าผนัแปร  
 

 ส าหรับปี  ส าหรับรอบระยะเวลา 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

 31 ธนัวาคม 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 (พันบาท) 
รายไดค่้าเช่าท่ีผนัแปรตามยอดขาย 41,856  1,672 

 

จ านวนเงนิที่จะได้รับในอนาคตตามสัญญาให้เช่าด าเนินงาน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
(พันบาท) 

ปีท่ี 1 620,036 
ปีท่ี 2 351,806 
ปีท่ี 3 134,620 
ปีท่ี 4 23,872 
ปีท่ี 5 24,337 
หลงัจากปีท่ี 5 556,302 
รวม 1,710,973 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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จ านวนเงนิขั้นต ่าที่จะได้รับในอนาคตตามสัญญาให้เช่าด าเนินงาน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
(พันบาท) 

ภายใน 1 ปี  779,234 
หลงัจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  1,147,003 
หลงัจาก 5 ปี  583,403 
รวม 2,509,640 

 
9 เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ส าหรับปี  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 31 ธนัวาคม 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
ณ ตน้ปี/งวด 40,000  - 
เพิ่มข้ึน 209,400  40,000 
จ าหน่าย (190,000)  - 
ตดัจ าหน่ายส่วนต ่าของเงินลงทุนในพนัธบตัร 592  - 
ก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ    
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

3 
3 

 - 
- ณ วนัส้ินปี/งวด 59,995  40,000 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
กองทรัสตมี์รายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 
 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 จ านวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย  จ านวนเงิน  อตัราดอกเบ้ีย 

 (พันบาท)  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท)  (ร้อยละต่อปี) 
เงินสดในมือ 94  -  -  - 
เงินฝากกระแสรายวนั 12,791  -  27,780  - 
เงินฝากออมทรัพย ์ 502,464  0.05 - 0.13  710,569   0.50 
รวม 515,349    738,349   

 
11 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 
รายการเคล่ือนไหวของค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 ส าหรับปี  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 31 ธนัวาคม 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัตน้ปี/งวด 103,458  - 
เพิ่มข้ึน -  104,951 
ตดัจ าหน่าย (21,025)  (1,493) 
ณ วนัส้ินปี/งวด 82,433  103,458 
 
หากกองทรัสต์ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจ านวน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
กองทรัสตจ์ะมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคงเหลือเท่ากบั 8,295.2 ลา้นบาท และมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยคงเหลือเท่ากบั 
9.4900 บาทต่อหน่วย 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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12 เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 
26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

  ส าหรับปี  ส าหรับรอบระยะเวลา 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 

2562   31 ธนัวาคม 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  

 
(พันบาท) 

ณ วนัตน้ปี/งวด  2,758,643  - 
เพิ่มข้ึน  -  2,764,000 
หัก ตน้ทุนการท ารายการเงินกูย้มืระยะยาว     
       จากสถาบนัการเงิน  -  (5,528) 
บวก การตดัจ าหน่ายตน้ทุนทางการเงิน     
       ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  2,254  171 
ณ วนัส้ินปี/งวด  2,760,897  2,758,643 

 

เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) จ านวน 2,764.0  
ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามอายุของสัญญา เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะช าระเงินตน้เป็นงวดรวม 24 งวด
เงินงวดแรกจะช าระในวนัสุดทา้ยของเดือนท่ี 51 นับจากเดือนท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และงวดต่อ ๆ ไป เม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน ผูกู้ต้กลงช าระคืนหน้ีตามสัญญาน้ีทั้งหมดภายในก าหนดเวลา 120 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกู้
คร้ังแรกและช าระดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดระยะเวลาทุก ๆ 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  

 

 หลกัประกนัการกูย้มื มีดงัน้ี 
 

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

2) สิทธิเรียกร้องท่ีจะได้รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีแห่งสิทธิในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนคร้ังท่ี 1 จดทะเบียนสัญญา
หลกัประกนัทางธุรกิจเป็นประกนั 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
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นอกจากน้ี กองทรัสต์ตอ้งจดัให้มีประกนัภยัประเภทคุม้ครองความเส่ียงภยัทุกชนิด และประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั 
(Business Interruption) ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนคร้ังท่ี 1 โดยระบุใหธ้นาคารและกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บประโยชน์ 
 
ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กองทรัสต์ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 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
หน่วยทรัสตใ์นผูกู้ท้ ั้งทางตรง และ/หรือ ทางออ้มรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าหน่วยทรัสตท์ั้งหมดส าหรับ
การเขา้ลงทุนในคร้ังแรก เป็นตน้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 1,641.0 ล้านบาท (2562: 
1,641.0 ล้านบาท) 
 

13 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

 

  มูลค่า 31 ธนัวาคม 2563  มูลค่า 31 ธนัวาคม 2562 
 ต่อหน่วย จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  ต่อหน่วย จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหน่วย/พนับาท)  (บาท) (พันหน่วย/พนับาท) 
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับ          
   จากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 9.8896 874,100  8,644,499  10.1796 874,100  8,897,988 
          
หน่วยทรัสตต์น้ปี/งวด 10.1796 874,100  8,897,988  -                   -                 - 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกและช าระแลว้ - -  -  10.1796 484,100  4,927,944 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกเพื่อแลกกบั          
   สินทรัพย ์หน้ีสินและภาระของ          
   กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ - -  -  10.1796 390,000  3,970,044 
ลดมูลค่าของหน่วยทรัสต ์ (0.2900) -  (253,489)  -                   -                 - 
หน่วยทรัสต์ส้ินปี/งวด 9.8896 874,100  8,644,499  10.1796 874,100  8,897,988 
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ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม  บวัหลวง จ ากดั 
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ  ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์ร่วมของกองทรัสต์เพื่อ 
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง เค.อี. รีเทล เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการได้มี 
มติอนุมัติลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตราหน่วยละ 0.1600 บาท คิดเป็น 
จ านวนเงิน 139.9 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายคืนเงินจากการลดทุนช าระแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ลว้ในเดือนมิถุนายน 2563 
การลดทุนช าระแลว้ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์
 

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม  บวัหลวง จ ากดั 
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ  ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์ร่วมของกองทรัสต์เพื่อ 
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการได้มี 
มติอนุมัติลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตราหน่วยละ 0.1300 บาท คิดเป็น 
จ านวนเงิน 113.6 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายคืนเงินจากการลดทุนช าระแลว้ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ลว้ในเดือนธนัวาคม 2563 
การลดทุนช าระแลว้ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์
 

14 ก าไรสะสม 
 

รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  
26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   ส าหรับปี  ส าหรับรอบระยะเวลา 
   ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 หมายเหต ุ  31 ธนัวาคม 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
   (พันบาท) 
ณ วนัตน้ปี/งวด   54,300  - 
บวก ก าไรจากการลงทุนสุทธิ   434,426  54,300 
หัก ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงใน 
          มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน 
          สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

 
 

  8 

  
 

(385,668) 

 

- 
บวก ก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงใน 
          มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ย 
          มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
 

  9 

  
 

3 

 

- 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์
 

17  (52,446)  - 
ณ วนัส้ินปี/งวด   50,615  54,300 
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15 ค่าใช้จ่าย 
 
(ก) ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไดรั้บค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 
ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์รวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) 
แต่ไม่นอ้ยกวา่ 25 ลา้นบาท ต่อปี โดยมีอตัราการเพิ่มร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 
(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษจากอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่อตัราอา้งอิง 

 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไดรั้บค่าธรรมเนียมพิเศษจากอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราอา้งอิงเป็นรายปีในอตัรา 
ร้อยละ 30.00 ของส่วนต่างระหว่าง อัตราก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วส าหรับการค านวณค่าธรรมเนียมพิเศษ 
และอตัราผลตอบแทนอา้งอิง (ในกรณีท่ีส่วนต่างระหว่างอตัราก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ส าหรับการค านวณ
ค่าธรรมเนียมพิ เศษในรอบปีบัญชีนั้ นต ่ ากว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมน้ี) 
ค่าธรรมเนียมพิเศษจากอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราอา้งอิงน้ี จะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564  
เป็นตน้ไป 

 
(ข) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทรัสตจ์ะไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นรายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์
รวม (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต ์หรือค่าธรรมเนียมตราสารอ่ืนใดท่ีกองทรัสตส์ามารถเขา้ลงทุนและได้
พิจารณาเขา้ลงทุน เน่ืองจากการรับหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูอ้อกตราสารดงักล่าวโดยทรัสตี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) แต่ไม่นอ้ยกวา่ 12 ลา้นบาท ต่อปี  

 
(ค) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค านวณเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตก์ าหนด 
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(ง) ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 

 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยจ์ะไดรั้บค่าตอบแทนภายใตส้ญัญาการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 

(1) ค่าธรรมเนียมอตัราพื้นฐาน  
 

ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการ 
 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรขั้นตน้จากอสงัหาริมทรัพยห์ลงัปรับปรุงส าหรับแต่ละโครงการ 
 

(3) ค่าธรรมเนียมการบริการการท าสญัญา   
 

ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าพื้นท่ี และ/ หรือค่าบริการพื้นท่ี ส าหรับการเขา้ท าสัญญาใหม่หรือการต่ออาย ุ
สัญญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการให้บริการพื้นท่ี รวมถึงการน าทรัพยสิ์นของกองทรัสต์จดัหาประโยชน์ส าหรับ
ก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

 

16 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัท่ีอนุมติั วนัท่ีจ่าย อตัราต่อหน่วย จ านวนเงิน 

   (บาท) (พันบาท) 
    26 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 27 กมุภาพนัธ ์

2563 
26 มีนาคม 

2563 
0.0600 52,446 

    52,446 
 

17  ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 

กองทรัสต์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนั
การเงิน เป็นจ านวนเงินรวม 373.7 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 4.45 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ส าหรับ
รอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562: จ านวนเงินรวม 11,171.1 ล้านบาท โดยคิด
เป็นร้อยละ 138.24 ต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ระหว่างงวด) 
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18 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
  

การด าเนินงานหลกัของกองทรัสตม์าจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย  ์โดยท่ีกองทรัสต์มีส่วนงาน  
ทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวเน่ืองจากกองทรัสตด์ าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
 
การจ าแนกรายได ้จงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลกูค้า มีดงัน้ี 
 

 ส าหรับปี  ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 31 ธนัวาคม 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
ประเภทของรายได้    
รายไดค่้าบริการ 695,246  63,016 
รายได้รวม 1,132,524  117,916 
    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้    
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 695,246  63,016 

 
19 ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัและวธีิวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563        
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์        
   ตามมูลค่ายติุธรรม -  -  11,349  11,349 
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม        
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน -  60  -  60 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562        
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์        
   ตามมูลค่ายติุธรรม -  -  11,171  11,171 
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม        
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน -  40  -  40 

 
เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมี 
การอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผู ้ค้าหรือแหล่งก าหนดราคาท่ี เป็นทางเลือกซ่ึงได้รับ 
การสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาครัฐ 
ท่ีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุนและเงินฝากประจ า 
 
เงินลงทุนท่ีถูกจดัประเภทในระดบัท่ี 3 มีขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีไม่สามารถสังเกตไดเ้น่ืองจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนกั วิธีการ
วดัมูลค่าและขอ้สมมติส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 
 

20  ภาระผูกพนั 
 
กองทรัสต์มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์
 

21  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ  ากัด ในฐานะผู ้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ 
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์อลัไล เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
 
21.1  การจัดสรรผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

เป็นประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.0550 บาท เป็นจ านวนเงิน 48.1 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนมีนาคม 2564 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อลัไล 
(เดมิช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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21.2 การลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสตใ์นอตัราหน่วยละ 0.0900 บาท คิดเป็นจ านวน
เงิน 78.6 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจะจ่ายคืนเงินจากการลดทุนช าระแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนมีนาคม 
2564 การลดทุนช าระแลว้ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์

 
22 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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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