
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
 

งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์  
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต”์) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับรอบระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562  
(วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทรัสต์ ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน 
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 
2562 (วนัจดัตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้ กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 
กองทรัสต์ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ 
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเ ร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ก) และ 6  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตไ์ดรั้บโอนสินทรัพย์
หน้ีสิน และภาระผกูพนัจากกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยค์ริสตลั รีเทล โกรท (“กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย”์) ซ่ึงสินทรัพยท่ี์รับโอนส่วนใหญ่เป็นเงิน
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม
จ านวนเงิน 3,901 ลา้นบาท และกองทรัสตไ์ดล้งทุน
เพิ่มเติมในเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
จ านวนเงิน 7,270 ลา้นบาท ในระหวา่งวนัท่ี 3 ถึง 6 
ธนัวาคม 2562 
 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมและมีนยัส าคญัในงบการเงินของกองทรัสต ์
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีไดซ้ื้อ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยม์า ก าหนดโดยใชร้าคาทุนซ่ึง
เป็นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ดงักล่าว มูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ ประมาณโดยวิธีคิดจาก
รายไดโ้ดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการคาดการณ์ผลประกอบการของสินทรัพย์
แต่ละแห่ง โดยกองทรัสตไ์ดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระ
จากภายนอกเพือ่ประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
ดงักล่าว  
 

เน่ืองจากการก าหนดและประเมินมูลค่ายติุธรรมมีการใช้
ดุลยพินิจในการก าหนดขอ้สมมติท่ีส าคญั เร่ืองดงักล่าวจึง
เป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการท่ีกองทรัสตใ์ชใ้น         

การก าหนดและประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ 
 

• ประเมินความเป็นอิสระ คุณสมบติั และความสามารถของ   
ผูป้ระเมินราคาของกองทรัสต ์รวมถึงการอ่านเง่ือนไข       
ในสญัญาจา้งงานระหวา่งผูป้ระเมินกบักองทรัสต ์

 
• พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของวิธีการวดัมูลค่าและ      

ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า รวมถึงพิจารณา
ความสมเหตุสมผลในการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมท่ีมี
นยัส าคญัเม่ือเทียบกบั ณ วนัจดัตั้งกองทรัสต ์ตลอดจน     
การเขา้ร่วมสงัเกตการณ์อสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตเ์ขา้
ลงทุน 

 
• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์เป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ 
และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ต่องบการเงิน 
 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน.และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสตรั์บผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสตใ์นการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทรัสต ์หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น 
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
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  
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

 
ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูจ้ดัการกองทรัสต์ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ 
และไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8645 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ์ 2563 
 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล
งบดุล

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562
(บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน: 11,171.1 ลา้นบาท) 6 11,171,144,318    
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน: 40.0 ลา้นบาท) 40,000,000           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 7 738,349,287         
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 5, 8 54,967,286           
รายไดค้า้งรับ 5 57,535,038           
ดอกเบ้ียคา้งรับ 5 296,953                
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 9 103,457,702         
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 20,078,289           
สินทรัพยอ่ื์น 5 3,460,366             

รวมสินทรัพย์ 12,189,289,239    

หน้ีสิน

เจา้หน้ีการคา้ 5 11,786,873           
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 426,744,014         
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 3,759,404             
เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 5 351,741,835         
เงินกูย้มืระยะยาว 5, 10 2,758,642,917      
หน้ีสินอ่ืน 1,791,334             

รวมหน้ีสิน 3,554,466,377 

สินทรัพย์สุทธิ 8,634,822,862      

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน 11 8,897,988,360      

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 8,897,988,360      
ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ 11 (317,465,475)        
กาํไรสาํหรับงวด 11 54,299,977           
สินทรัพย์สุทธิ 8,634,822,862      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.8785                  

จาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 874,100,000         

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

พืน้ท่ีเฉพาะ
ส่วนของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(พ้ืนท่ีใ ห้เช่าสุทธิ)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคาร 
    และส่ิงปลูกสร้าง จาํนวน 10 โครงการ
    1. โครงการศูนยก์ารคา้คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์
     ท่ีตั้ง   เลขท่ี 1420-1 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงคลองจัน่

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

ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า 1,737,684        
   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 12,574,766      

3,624,312,450 3,624,312,450 32.33
    2. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 64/98-99 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว

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

ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า 1,216,543 
   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 217,640,187    

2,886,856,730 2,886,856,730 25.75
    3. โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอสบี (ราชพฤกษ)์
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 555/9 หมู่ท่ี 1 ถนนราชพฤกษ ์ตาํบลบางขนุน

      อาํเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย
พ้ืนท่ีส่วนกลางและทางเขา้-ออก 24,426 ตร.ม. 1,535,000,000 

   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 169,275,701    
1,704,275,701 1,704,275,701 15.20

(บาท)

31 ธนัวาคม 2562

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

พืน้ท่ีเฉพาะ
ส่วนของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(พ้ืนท่ีใ ห้เช่าสุทธิ)

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

      เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230
สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย
พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 5,092 ตร.ม. 316,923,573    

   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 2,975,796        
319,899,369 319,899,369    2.85

    5. โครงการศูนยก์ารคา้แอมพาร์ค จุฬา
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 353 ถนนเจริญเมือง แขวงวงัใหม่

      เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย
พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 6,601 ตร.ม. 267,561,910    

   สิทธิการเช่าช่วง เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 41,049,928      
308,611,838 308,611,838    2.75

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

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

   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 967,290           
699,967,290 699,967,290    6.24

31 ธนัวาคม 2562

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

พืน้ท่ีเฉพาะ
ส่วนของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(พ้ืนท่ีใ ห้เช่าสุทธิ)

    7. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส รามคาํแหง (เวสต)์
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 86 ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง

      เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย
พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 10,340 ตร.ม. 502,467,225    

   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 41,141,516      
543,608,741 543,608,741    4.85

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

      ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี ปทุมธานี 12130
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย
พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 3,413 ตร.ม. 223,768,467    

   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 6,027,698        
229,796,165 229,796,165    2.05

    9. โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส ราชพฤกษ์
    ท่ีตั้ง   เลขท่ี 62/26-32 ถนนราชพฤกษ ์ตาํบลออ้มเกร็ด

      อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย
พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 4,585 ตร.ม. 302,364,480    

   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 26,731,554      
329,096,034 329,096,034    2.94

31 ธนัวาคม 2562

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

พืน้ท่ีเฉพาะ
ส่วนของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต์ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(พ้ืนท่ีใ ห้เช่าสุทธิ)

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

      แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง
      กรุงเทพมหานคร 10310
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย
พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถ 6,931 ตร.ม. 516,440,000    

   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 8,280,000        
524,720,000 524,720,000    4.68

    รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 11,171,144,318 11,171,144,318 99.64 

31 ธนัวาคม 2562

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ประเภทเงนิลงทุน/ ร้อยละของ
ผู้ออกตราสาร วนัครบกําหนด อัตราดอกเบีย้ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ร้อยละต่อปี)

เงนิลงทุนในเงนิฝากสถาบันการเงนิ
เงินฝากประจาํ
ธนาคาร ธนชาต
จาํกดั (มหาชน) 20 กุมภาพนัธ ์2563 1.65 40,000,000       40,000,000       0.36

รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากสถาบันการเงนิ 40,000,000 40,000,000 0.36
รวมเงนิลงทุน 11,211,144,318 11,211,144,318 100.00

31 ธนัวาคม 2562

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล
งบกําไรขาดทุน

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

รายได้จากการลงทุน 5

รายไดค่้าเช่า 45,590,591                                

รายไดค่้าบริการ 62,457,802                                

ดอกเบ้ียรับ 619,429                                      

รายไดอ่ื้น 9,248,436                                  

รวมรายได้ 117,916,258 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 12 4,463,909                                  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5, 12 1,115,977                                  

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 5, 12 9,470,515                                  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,000,000                                  

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 9 1,493,559                                  

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 5 36,825,324                                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 815,773                                      

ตน้ทุนทางการเงิน 5 8,431,224                                  

รวมค่าใช้จ่าย 63,616,281 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 54,299,977 

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 54,299,977 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(บาท)

การเพิม่ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 54,299,977 

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 54,299,977 

การเพิม่ขึน้ของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

หน่วยทรัสตท่ี์ออกเพ่ือแลกเปล่ียนกบัสินทรัพยแ์ละภาระของกองทุนรวม

  อสงัหาริมทรัพยใ์นระหว่างงวดจาํนวน 390,000,000 หน่วย 11 3,970,044,000 

หน่วยทรัสตท่ี์ขายในระหว่างงวดจาํนวน 484,100,000 หน่วย 11 4,927,944,360 

หัก ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ 11 (317,465,475)

การเพิม่ขึน้ของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 8,580,522,885 

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 8,634,822,862 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ -

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 8,634,822,862                          

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล
งบกระแสเงินสด

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(บาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพิม่ข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 54,299,977 

ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

   ใ ห้เป็นเงินสดสุทธิใ ช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน

การซ้ือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 6 (7,270,144,318)                        

การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 9 1,493,559                                 

การตดัจาํหน่ายตน้ทุนทางการเงินตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 10 170,917                                    

การเพิม่ข้ึนในลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ (36,770,498)                             

การเพิม่ข้ึนในรายไดค้า้งรับ (55,984,464)                             

การเพิม่ข้ึนในภาษีมูลค่าเพิม่รอขอคืน (20,078,289)                             

การเพิม่ข้ึนในสินทรัพยอ์ื่น (3,254,448)                               

การเพิม่ข้ึนในเจา้หน้ีการคา้ 1,873,228                                 

การเพิม่ข้ึนในเจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 414,733,112                             

การเพิม่ข้ึนในรายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 2,440,391                                 

การเพิม่ข้ึนในเงินมดัจาํรับค่าเช่าและบริการ 255,148,507                             

การเพิม่ข้ึนในหน้ีสินอื่น 1,145,160                                 

ดอกเบ้ียรับ (420,525)                                  

รับดอกเบ้ีย 322,476                                    

ตน้ทุนทางการเงิน 8,431,224                                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (6,646,593,991)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(บาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากผูถื้อหน่วยจากการออกทุนของกองทรัสตท่ี์ไดรั้บ 11 4,647,360,000                          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 10 2,764,000,000                          

เงินสดจ่ายตน้ทุนการทาํรายการเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 (5,528,000)                               

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 9 (104,951,261)                           

เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยม์ากองทรัสต์ 84,062,539                               

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 7,384,943,278 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 738,349,287 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ -

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 7 738,349,287 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
รับโอนเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยจ์ากการแปลงสภาพกองทุนรวม
   อสังหาริมทรัพยม์ากองทรัสต์ 6 3,901,000,000                          
รับโอนสินทรัพยจ์ากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยม์ากองทรัสต์ 60,152,184                               

รับโอนหน้ีสินจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยม์ากองทรัสต์ 112,051,838                             

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล
ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคญั

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(บาท)
ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด -
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.0621 

รวมรายไดจ้ากกิจกรรมการลงทุน 0.0621 
บวก การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10.1796 
หัก ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหน่วยทรัสต์ (0.3632)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 9.8785                                        

อัตราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 0.73                                            

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เติมท่ีสําคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,634,822,862                            
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.86                                            
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.59                                            
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 150.24                                        

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 7,435,541,909                            

* มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน
และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ลกัษณะของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
4  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8  ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 
9  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
10  เงินกูย้มืระยะยาว 
11  ส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
12  ค่าใชจ่้าย 
13  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
14  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
15  เคร่ืองมือทางการเงิน 
16  ภาระผกูพนั 
17  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

      
 
 
 
 
 
 

 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

1 ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อ.ี รีเทล 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ตาม
พระราชบญัญติัทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบญัญัติฯ”) ท่ีก่อตั้งข้ึนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม       
บวัหลวง จ ากดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสตร่์วม”) ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต ์และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์
จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์โดยมีบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์กองทรัสต ์            
ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงเป็นกองทรัสต์ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยค์ริสตลั รีเทล โกรท (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์) และไดรั้บมาซ่ึงสินทรัพยแ์ละภาระของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 ตามสัญญาโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ 
กองทรัสตเ์ป็นประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตแ์ละไม่มีก าหนดอายโุครงการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมทุนจากนกั
ลงทุนและน าเงินท่ีไดไ้ปลงทุนในสินทรัพยห์ลกั ดว้ยการซ้ือ และ/ หรือเช่า และ/ หรือเช่าช่วง และ/ หรือรับโอนสิทธิ
การเช่า และ/ หรือสิทธิการเช่าช่วงในสินทรัพยห์ลกั โดยจะน าสินทรัพยห์ลกัไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้
ค่าเช่าและค่าบริการ กองทรัสตล์งทุนใน 10 โครงการ โดยมีลกัษณะของทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน ดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 โครงการศูนยก์ารคา้คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 
 

1.1.1) ส่วนท่ีรับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และส่วนท่ีลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 เพื่อขยายระยะเวลา 
สิทธิการเช่า 

 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 1420-1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินและอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั เบญจกิจพฒันา จ ากดั  
เน้ือท่ีท่ีดินรวม 42 ไร่ 1 งาน 56.00 ตารางวา 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 45,662 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 29,767 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าท่ีดิน  

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน)  
3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 
4. สิทธิการใชท่ี้จอดรถในโครงการจ านวน 604 คนั 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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ระยะเวลาการลงทุน ส่วนท่ีรับโอนจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย:์ 23 ปี 6 เดือน 22 วนั 
(ส้ินสุดวนัท่ี 23 มิถุนายน 2586) 

ส่วนท่ีลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี  1 เพื่อขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า:  
6 ปี 5 เดือน 8 วนั (ส้ินสุดวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2592) 

 

1.1.2) ส่วนท่ีกองทรัสตล์งทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 
 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 1420-1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินและอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั เบญจกิจพฒันา จ ากดั  
เน้ือท่ีท่ีดินรวม 5 ไร่ 1 งาน 5.91 ตารางวา 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 6,921 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 6,254 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าท่ีดิน  

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน)  
3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 

ระยะเวลาการลงทุน 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2592) 
 

1.2 โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั 
 

1.2.1) ส่วนท่ีรับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และส่วนท่ีลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 เพื่อขยายระยะเวลา 
สิทธิการเช่า 

 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 64/98-99 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินและอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั เกียรติสหมิตร จ ากดั 
เน้ือท่ีท่ีดินรวม 15 ไร่ 40.60 ตารางวา 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 18,997 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 13,118 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าท่ีดิน (บางส่วน)  

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน)  
3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์และงานระบบ 
4. สิทธิการใชท่ี้จอดรถในโครงการจ านวน 382 คนั 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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ระยะเวลาการลงทุน ส่วนท่ีรับโอนจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย:์ 23 ปี 6 เดือน 
22 วนั (ส้ินสุดวนัท่ี 23 มิถุนายน 2586) 

ส่วนท่ีลงทุนเพิม่เติมคร้ังท่ี 1 เพือ่ขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า:  
6 ปี 5 เดือน 8 วนั (ส้ินสุดวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2592) 

 

1.2.2) ส่วนท่ีกองทรัสตล์งทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 
 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 64/98-99 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินและอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั เกียรติสหมิตร จ ากดั 
เน้ือท่ีท่ีดินรวม 10 ไร่ 83.33 ตารางวา 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 50,344 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 17,660 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าท่ีดิน (บางส่วน)  

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน) 
3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 

ระยะเวลาการลงทุน 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2592) 
 

1.3 โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอสบี (ราชพฤกษ)์ 
 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 555/9 หมู่ท่ี 1 ถนนราชพฤกษ ์ต าบลบางขนุน                 
อ าเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินมีผูท้รงสิทธิการเช่าคือ บริษทั เดอะคริสตลั ราชพฤกษ ์    
รีเทล จ ากดั และ บริษทั เอสบี ดีไซนดส์แควร์ จ ากดั  

อาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั เดอะคริสตลั ราชพฤกษ ์รีเทล 
จ ากดั และ บริษทั เอสบี ดีไซนดส์แควร์ จ ากดั 

เน้ือท่ีท่ีดินรวม 14 ไร่ 1 งาน 57.60 ตารางวา 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 51,635 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 24,426 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน รวม 14 ไร่ 1 งาน 57.60 ตารางวา 

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน) 
3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 

ระยะเวลาการลงทุน 23 ปี 2 เดือน 8 วนั (ส้ินสุดวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2586) 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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1.4 โครงการศูนยก์ารคา้อมอริน่ี รามอินทรา 
 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 1 และ 1/1 ถนนสวนสยาม แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินและอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั เอ เอม็ อาร์                  
ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

เน้ือท่ีท่ีดินรวม 5 ไร่ 3 งาน 25.40 ตารางวา 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 10,331 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 5,092 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าท่ีดิน 

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 

ระยะเวลาการลงทุน 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2592) 
 

1.5 โครงการศูนยก์ารคา้แอมพาร์ค จุฬา 
 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 353 ถนนเจริญเมือง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินและอาคารมีผูท้รงสิทธิการเช่าคือ บริษทั แกรนด ์             
ยนิูแลนด ์จ ากดั 

เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ และงานระบบ เป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษทั แกรนด ์ยนิูแลนด ์จ ากดั 

เน้ือท่ีท่ีดินรวม 4 ไร่ 22.00 ตารางวา 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 14,165 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 6,601 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน 

2. สิทธิการเช่าช่วงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน) 
3. สิทธิการเช่าช่วงเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ  
     (บางส่วน) 

ระยะเวลาการลงทุน 14 ปี 8 เดือน 4 วนั (ส้ินสุดวนัท่ี 6 สิงหาคม 2577) 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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1.6 โครงการศูนยก์ารคา้เพลินนาร่ี มอลล ์วชัรพล 
 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 242 244 และ 246 ถนนวชัรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินมีผูท้รงสิทธิการเช่าคือ บริษทั เพลินนาร่ี มอลล ์จ ากดั 
อาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั เพลินนาร่ี มอลล ์จ ากดั 

เน้ือท่ีท่ีดินรวม 18 ไร่ 3 งาน 58.00 ตารางวา 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 25,527 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 11,353 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน 

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน) 
3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์และงานระบบ 

ระยะเวลาการลงทุน 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2592) 
 

1.7 โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส รามค าแหง (เวสต)์ 
 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 86 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ อาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั เพียวสมัมากร  
    ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 22,050 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 10,340 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการใชท่ี้ดิน พื้นท่ีส่วนกลาง และทางเขา้ออก 

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (บางส่วน) 
3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 

ระยะเวลาการลงทุน 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2592) 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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1.8 โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส รังสิต 
 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 819/1-3 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลประชาธิปัตย ์ 
อ าเภอธญับุรี ปทุมธานี 12130 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินมีผูท้รงสิทธิการเช่าคือ บริษทั เพียวสมัมากร                     
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

อาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั เพียวสมัมากร                          
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

เน้ือท่ีท่ีดินรวม 5 ไร่ 3 งาน 48.70 ตารางวา 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 5,112 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 3,413 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน (บางส่วน) 

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 

ระยะเวลาการลงทุน 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2592) 
 

1.9 โครงการศูนยก์ารคา้สมัมากร เพลส ราชพฤกษ ์
 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 62/26-32 ถนนราชพฤกษ ์ต าบลออ้มเกร็ด                   
อ  าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินมีผูท้รงสิทธิการเช่าคือ บริษทั เพียวสมัมากร                            
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

อาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั เพียวสมัมากร                          
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

เน้ือท่ีท่ีดินรวม 10 ไร่ 7.20 ตารางวา 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 7,037 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 4,585 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน  

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 

ระยะเวลาการลงทุน 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2592) 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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1.10 โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ 
 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 1323 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา            
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินมีผูท้รงสิทธิการเช่าคือ บริษทั ฟ้าบนัดาลทรัพย ์จ ากดั 
อาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ฟ้าบนัดาลทรัพย ์จ ากดั 

เน้ือท่ีท่ีดินรวม 8 ไร่ 3 งาน 33.63 ตารางวา 
พื้นท่ีรวม (Gross floor area) 10,797 ตารางเมตร 
พื้นท่ีใชส้อยสุทธิ (Net leasable area) 6,931 ตารางเมตร 
ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน (บางส่วน) 

2. สิทธิการเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ 

ระยะเวลาการลงทุน 25 ปี 1 เดือน 29 วนั (ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2588) 
  

เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
และใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัท เบญจกิจพฒันา จ ากัด เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ โดยถือ
หน่วยทรัสตท์ั้งส้ินร้อยละ 15.59  

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากน้ี งบการเงินได้จดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง         
“การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะ 
เวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยกองทรัสต์ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ 
มาถือปฏิบติั 

 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุน
รวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 27 มกราคม 2563 กองทุน
รวมและทรัสต์ดังกล่าวตอ้งจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินส าหรับรอบปี 2563 ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีตามท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
 

ขณะน้ีกองทรัสตอ์ยูร่ะหว่างการพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติั
ทางบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ 
 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกองทรัสต์ ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ    
ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ่ใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
   

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ต้องใช้วิจารณญาณ  
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีของกองทรัสต ์ทั้งน้ีผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี
นยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชีถดัไป 
ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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3         นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 
 กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัน้ี 
 

(1) ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ 
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 คร้ัง และจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนั
ส้ินรอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แลว้แต่กรณี  
 
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ ให้หมายถึง ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงด้วย การหักก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
ประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตาม
แนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต ์และการหกัดว้ยรายการเงินส ารอง
เพื่อการช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของกองทรัสตต์ามวงเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แลว้แต่กรณี 
 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์ก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนจากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 

(3) ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะแจง้
ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ละจะแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร 

 
(4) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อ

หน่วยทรัสต ์
 
 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถา้ประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสตร์ะหวา่งปีบญัชีหรือ

รอบปีบญัชีใดมีมูลค่าต่ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสตส์งวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนใน
คร้ังนั้น และใหย้กไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนท่ีก าหนดไว ้
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4         นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
 

(ก) การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
 
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสต์มีสิทธ์ิในเงินลงทุน ตน้ทุนของ 
เงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทรัสต์จ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุน 
นั้น 
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีได้ซ้ือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยม์าโดยใชร้าคาทุนจากการซ้ือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และจะก าหนดราคายุติธรรมของ 
เงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไป โดยใชร้าคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือ 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าสินทรัพยแ์ละ    
ผูป้ระเมินหลกัเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ ซ่ึงการประเมินราคาจะท าเม่ือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง แต่ 
อย่างน้อยจะจดัให้มีการประเมินราคาทุกสองปี นับตั้งแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบคร้ังล่าสุด และจดัให้มี
การสอบทานการประเมินค่าทุกปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเตม็รูปแบบคร้ังล่าสุด  
 
ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่แต่งตั้งบริษทัประเมินค่าสินทรัพยร์ายใดรายหน่ึงให้ประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เดียวกนัติดต่อเกิน 2 คร้ัง  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุน 
สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน 
 
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน 
 
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินแสดงตามมูลค่ายติุธรรม  
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(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยยอดเงินสด และยอดเงินฝากสถาบนัการเงิน 
 

(ค) ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 
 

ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์
ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

รายได้ท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาเช่าด าเนินงาน แสดงไวเ้ป็น “รายได้คา้งรับภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงาน” ภายใตบ้ญัชี “ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ” ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

 (ง) รายได้ค้างรับ 
 

รายไดค้า้งรับคือ รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บจากลูกคา้แสดงในราคาทุนบวกก าไรท่ีรับรู้
จนถึงวนัท่ีรายงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใหเ้ช่าและบริการ 
 

(จ) ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามท่ีจ่ายจริง ได้แก่
ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชีจะ  
ทยอยตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

(ฉ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

 (ช) รายได้รับล่วงหน้า 
 

รายไดรั้บล่วงหน้าหมายถึง จ านวนตามใบแจง้หน้ีท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ในส่วนท่ีเกินกว่ารายไดท่ี้รับรู้ และจ านวนเงิน 
ท่ีรับล่วงหนา้ส าหรับงานของลูกคา้ในส่วนท่ีกองทรัสตย์งัไม่ไดเ้ร่ิมให้บริการตามเง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้น 
ราคาทุน 
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(ซ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เม่ือกองทรัสต์มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน 
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนเงินภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ  
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดังกล่าว 
ประมาณการหน้ีสินประมาณโดยวิธีการประมาณการท่ีดีท่ีสุด 
 

(ฌ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบ
ก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ญ) การวดัมูลค่ายตุิธรรม 
 

กองทรัสตก์ าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูจ้ดัการกองทรัสต ์
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 
หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผูป้ระเมินได้
ประเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อผูจ้ดัการกองทรัสต ์
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กองทรัสต์ใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

     นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กองทรัสตรั์บรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

(ฎ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
 

รายได้ค่าเช่าจะบนัทึกเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา และรายได้จากการให้บริการ 
รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนด
ช าระตามสญัญาเช่าด าเนินงานแสดงไวเ้ป็น “ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ” ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฏ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในงวดท่ีค่าใชจ่้าย
ดงักล่าวเกิดข้ึน 
 

(ฐ) ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 
 

 (ฑ) ภาษีเงินได้ 
 

กองทรัสต์ไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากกองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวล
รัษฎากร 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 31 

 (ฒ) การแบ่งปันส่วนทุน 

 

กองทรัสตบ์นัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 

(ณ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกองทรัสต์ หรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักองทรัสต ์หรือกองทรัสต ์
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

5 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 เป็นผูดู้แลผลประโยชน ์ รับค่าธรรมเนียมผูดู้แล 
ผลประโยชนจ์ากกองทรัสต ์ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

รับฝากเงิน  
ใหกู้ย้มืเงินแก่กองทรัสต ์
ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

รับฝากเงิน  
ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
    

บริษทั เบญจกิจพฒันา จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
ซ่ึงถือหน่วยทรัสตร้์อยละ  
15.59 ของหน่วยทรัสตท่ี์ออก
และช าระแลว้ 

ท าสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีดิน อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง (หมายเหตุ 6) 

ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 

บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัในเครือของผูบ้ริหาร  
อสงัหาริมทรัพย ์

 

ท าสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีดิน อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง (หมายเหตุ 6) 

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 (หมายเหตุ 6) 

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 
(หมายเหตุ 6) 

ท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและบริการ 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ ราคาตลาดโดยข้ึนอยู่กบัท าเล จ านวนพื้นท่ี รูปแบบของการเช่า  
ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทของการเช่า   

ดอกเบ้ียรับ/ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียตามท่ีสถาบนัการเงินประกาศ 
รายไดอ่ื้น ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนการเช่าและบริการ ราคาตลาด 
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รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ราคาตลาด 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
รายได้  
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  

บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั 23,337 
บริษทั เดอะคริสตลั ราชพฤกษ ์รีเทล จ ากดั 14,618 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,492 
รวม 41,447 
  

ดอกเบ้ียรับ  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 565 
  

รายไดอ่ื้น  
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,927 
  

ค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนการเช่าและบริการ  

บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั 14,333 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,245 
รวม 19,578 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
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 ส าหรับรอบระยะเวลา 
 ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  

บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 2,790 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 1,674 
รวม 4,464 
  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 1,116 

  

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

ตน้ทุนทางการเงิน  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 8,431 

 

           ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 31 ธนัวาคม 2562 

 (พันบาท) 

เงินฝากสถาบนัการเงิน  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 710,569 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 27,780 
รวม 738,349 

  

ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ  
ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ  
บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั 8,490 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,570 
รวม 10,060 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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 31 ธนัวาคม 2562 

 (พันบาท) 
  

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

  

ดอกเบี้ยค้างรับ  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 44 

  

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  
บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 1,284 

  

เจ้าหน้ีการค้า  
บริษทั เบญจกิจพฒันา จ ากดั 5,790 
บริษทั เกียรติสหมิตร จ ากดั 4,882 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 
รวม 10,687 
  

เจ้าหน้ีอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
บริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั 19,805 
บริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 13,236 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,073 
รวม 41,114 
  

เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ  
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,332 
  

เงินกู้ยมืระยะยาว  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2,758,643 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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6 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
ส่วนที่รับโอนเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 
เม่ือวันท่ี  2 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ได้รับโอนเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์โดยเป็นไปตามสญัญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562  
 
เงินลงทุนท่ีรับโอนดงักล่าวมีจ านวนเงินรวม 3,901.0 ลา้นบาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1) โครงการศูนยก์ารคา้คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ซ่ึงมีสญัญาเช่าคงเหลือ ระยะเวลา 23 ปี 6 เดือน 22 วนั (ส้ินสุดวนัท่ี 23 

มิถุนายน 2586) เป็นจ านวนเงิน 2,353.0 ลา้นบาท 
 
2) โครงการศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั ซ่ึงมีสัญญาเช่าคงเหลือ ระยะเวลา 23 ปี 6 เดือน 22 วนั (ส้ินสุดวนัท่ี 23 มิถุนายน 

2586) เป็นจ านวนเงิน 1,548.0 ลา้นบาท 
 
การลงทุนเพิม่เติมในเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ คร้ังที่ 1 
 
ในระหวา่งวนัท่ี 3 ถึง 6 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตไ์ดเ้ขา้ท าสญัญาลงทุนในสินทรัพยเ์พิ่มเติม ประกอบดว้ย 
 
1) โครงการศูนย์การค้าคริสตลั ดไีซน์ เซ็นเตอร์ ประกอบด้วย การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิม่เตมิ ระยะเวลา 6 ปี 5 

เดือน 8 วัน (ส้ินสุดวันที่ 2 ธันวาคม 2592) และการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ระยะเวลา 30 ปี (ส้ินสุดวันที่ 2 ธันวาคม 
2592) 
 
เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตไ์ดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (“สินทรัพยท่ี์เช่า”) กบับริษทั 
เบญจกิจพฒันา จ ากดั รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ข้อ 1) กบับริษทั เบญจกิจพฒันา จ ากดั และบริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั โดยกองทรัสตไ์ดจ่้ายช าระเงินเป็นจ านวนรวม
ทั้งส้ิน 1,269.6 ลา้นบาท แบ่งเป็นส าหรับสินทรัพยท่ี์เช่าจ านวนเงิน 1,257.0 ลา้นบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ือง
ตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ จ านวนเงิน 12.6 ลา้นบาท 
 
กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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2) โครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล ประกอบด้วย การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิม่เติม ระยะเวลา 6 ปี 5 เดือน  
     8 วนั (ส้ินสุดวนัที่ 2 ธันวาคม 2592) และการลงทุนเพิม่เติมคร้ังที่ 1 ระยะเวลา 30 ปี (ส้ินสุดวนัที่ 2 ธันวาคม 2592) 

 
เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตไ์ดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (“สินทรัพยท่ี์เช่า”) กบับริษทั 
เกียรติสหมิตร จ ากดั รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ข้อ 1) กบับริษทั เกียรติสหมิตร จ ากดั และบริษทั เค.อี.รีเทล จ ากดั โดยกองทรัสตไ์ดจ่้ายช าระเงินเป็นจ านวนรวม
ทั้งส้ิน 1,337.6 ลา้นบาท แบ่งเป็นส าหรับสินทรัพยท่ี์เช่าจ านวนเงิน 1,120.0 ลา้นบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ือง
ตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ จ านวนเงิน 217.6 ลา้นบาท 
 
กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 
 

3) โครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี (ราชพฤกษ์) ระยะเวลา 23 ปี 2 เดือน 8 วนั (ส้ินสุดวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2586) 
 

เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
(“สินทรัพยท่ี์เช่า”) กบับริษทั เดอะคริสตลั ราชพฤกษ ์รีเทล จ ากดั และ บริษทั เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จ ากดั รวมถึง
ซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 1) กบับริษทั เดอะคริสตลั 
ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากดั โดยกองทรัสต์ไดจ่้ายช าระเงินเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 1,704.3 ลา้นบาท แบ่งเป็นส าหรับ
สินทรัพยท่ี์เช่าจ านวนเงิน 1,535.0 ลา้นบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ จ านวนเงิน 
169.3 ลา้นบาท 
 
กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 

 
นอกจากน้ี กองทรัสตย์งัมีภาระผกูพนัส าหรับการจ่ายค่าเช่าท่ีดินตามระบุในสญัญาเช่า เป็นระยะเวลา 1 ปี มีก าหนด
ช าระเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลกิไม่ได้  
นางสรญา ชวาลดฐิ  

ภายในหน่ึงปี 3,888 
รวม 3,888 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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4) โครงการศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอนิทรา ระยะเวลา 30 ปี (ส้ินสุดวนัที่ 3 ธันวาคม 2592) 
 

เม่ือวนัท่ี 4 และ 6 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (“สินทรัพยท่ี์เช่า”) 
รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 1) กบับริษทั เอ เอม็ 
อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั โดยกองทรัสตไ์ดจ่้ายช าระเงินเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 319.9 ลา้นบาท แบ่งเป็นส าหรับ
สินทรัพยท่ี์เช่าจ านวนเงิน 316.9 ลา้นบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ จ านวนเงิน 3.0 
ลา้นบาท 
 
กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 และ 6 ธนัวาคม 2562 
 

5) โครงการศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา ระยะเวลา 14 ปี 8 เดือน 4 วนั (ส้ินสุดวนัที่ 6 สิงหาคม 2577) 
 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตไ์ดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (“สินทรัพยท่ี์เช่า”) และ
เช่าช่วงเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 1) กบับริษทั แกรนด์ ยูนิแลนด ์
จ ากดั            โดยกองทรัสตไ์ดจ่้ายช าระเงินเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 308.6 ลา้นบาท แบ่งเป็นส าหรับสินทรัพยท่ี์เช่า
จ านวนเงิน 267.6 ลา้นบาท และเช่าช่วงในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ จ านวนเงิน 41.0 ลา้นบาท 
 
กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 
 
นอกจากน้ี กองทรัสต์ยงัมีภาระผูกพนัส าหรับการจ่ายค่าเช่าท่ีดินตามระบุในสัญญาเช่า เป็นระยะเวลา 15 ปี มี
ก าหนดช าระเป็นรายปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลกิไม่ได้  
บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จ ากดั  

ภายในหน่ึงปี 5,016 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 20,064 
หลงัจากหา้ปี 48,123 

รวม 73,203 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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6) โครงการศูนย์การค้าเพลนินาร่ี มอลล์ วชัรพล ระยะเวลา 30 ปี (ส้ินสุดวนัที่ 3 ธันวาคม 2592) 
 

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
(“สินทรัพยท่ี์เช่า”) รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ    
ข้อ 1) กับบริษทั เพลินนาร่ี มอลล์ จ  ากัด โดยกองทรัสต์ได้จ่ายช าระเงินเป็นจ านวนรวมทั้ งส้ิน 700.0 ล้านบาท 
แบ่งเป็นส าหรับสินทรัพยท่ี์เช่าจ านวนเงิน 699.0 ลา้นบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงาน
ระบบ จ านวนเงิน 1.0 ลา้นบาท 
 
กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 
 
นอกจากน้ี กองทรัสต์ยงัมีภาระผูกพนัส าหรับการจ่ายค่าเช่าท่ีดินตามระบุในสัญญาเช่า เป็นระยะเวลา 30 ปี มี
ก าหนดช าระเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลกิไม่ได้  
บริษัท เพลนินาร่ี มอลล์ จ ากดั  

ภายในหน่ึงปี 13,470 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 53,880 
หลงัจากหา้ปี 335,628 

รวม 402,978 

 
7) โครงการศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) ระยะเวลา 30 ปี (ส้ินสุดวนัที่ 3 ธันวาคม 2592) 
 

เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ได้เขา้ท าสัญญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (“สินทรัพยท่ี์เช่า”) รวมถึงซ้ือ
กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 1) กบับริษทั เพียวสัมมากร      
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด โดยกองทรัสต์ได้จ่ายช าระเงินเป็นจ านวนรวมทั้ งส้ิน 543.6 ล้านบาท แบ่งเป็นส าหรับ
สินทรัพยท่ี์เช่าจ านวนเงิน 502.5 ลา้นบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ จ านวนเงิน 
41.1 ลา้นบาท 
 
กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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8) โครงการศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รังสิต ระยะเวลา 30 ปี (ส้ินสุดวนัที่ 3 ธันวาคม 2592) 
 

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
(“สินทรัพยท่ี์เช่า”) รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ     
ข้อ 1) กบับริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยกองทรัสตไ์ดจ่้ายช าระเงินเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 229.8 
ลา้นบาท แบ่งเป็นส าหรับสินทรัพยท่ี์เช่าจ านวนเงิน 223.8 ลา้นบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และ
งานระบบ จ านวนเงิน 6.0 ลา้นบาท 
 
กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

 
9) โครงการศูนย์การค้าสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ ระยะเวลา 30 ปี (ส้ินสุดวนัที่ 3 ธันวาคม 2592) 
 

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
(“สินทรัพยท่ี์เช่า”) รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ    
ข้อ 1) กบับริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยกองทรัสตไ์ดจ่้ายช าระเงินเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 329.1       
ลา้นบาท แบ่งเป็นส าหรับสินทรัพยท่ี์เช่าจ านวนเงิน 302.4 ลา้นบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และ  
งานระบบ จ านวนเงิน 26.7 ลา้นบาท 
 
กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

 
10) โครงการศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อนิ ทาวน์ ระยะเวลา 25 ปี 1 เดือน 29 วนั (ส้ินสุดวนัที่ 31 มกราคม 2588) 
 

เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
(“สินทรัพยท่ี์เช่า”) รวมถึงซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และงานระบบ (ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ      
ข้อ 1) กับบริษทั ฟ้าบันดาลทรัพย ์จ ากดั โดยกองทรัสต์ได้จ่ายช าระเงินเป็นจ านวนรวมทั้ งส้ิน 524.7 ล้านบาท
แบ่งเป็นส าหรับสินทรัพย์ท่ีเช่าจ านวนเงิน 516.4 ล้านบาท และซ้ือกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และ               
งานระบบ จ านวนเงิน 8.3 ลา้นบาท 
 
กองทรัสตไ์ดเ้ขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 

 
นอกจากน้ี กองทรัสตย์งัมีภาระผกูพนัส าหรับการจ่ายค่าเช่าท่ีดินตามระบุในสญัญาเช่า เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี 
มีก าหนดช าระเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลกิไม่ได้  
บริษัท ฟ้าบันดาลทรัพย์ จ ากดั  

ภายในหน่ึงปี 10,390 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 48,292 
หลงัจากหา้ปี 374,697 

รวม 433,379 
 

ในระหว่างปี 2562 กองทรัสต์ไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์โดยวิธี
พิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้น
การประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย พื้นท่ีเช่าสุทธิ อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ีย อตัราการปรับเพิ่มค่าเช่า ระยะเวลา
คงเหลือของสัญญาผูเ้ช่ารายย่อย อตัราการครอบครองพื้นท่ีเฉล่ีย รายไดอ่ื้นๆจากการบริการ ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
กิจการ และอตัราคิดลด 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
(วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 (พันบาท) 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน  
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 - 
บวก รับโอนเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยจ์ากการแปลงสภาพ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
3,901,000 

ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 2,954 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 7,267,190 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 11,171,144 
 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
  

31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 738,349 

รวม 738,349 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตมี์เงินฝากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 
  

อตัราดอกเบ้ีย  
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินฝากออมทรัพย์   
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.38 710,569 
เงินฝากกระแสรายวนั   
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - 27,780 
รวม  738,349 

 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกองทรัสต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นสกลุเงินบาท 
 

8 ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ มีดงัน้ี 
  

หมายเหต ุ  31 ธนัวาคม 2562 
   (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี   8,949 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี    
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   1,111 
 5  10,060 
    

บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ    
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี   18,918 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี    
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   23,277 
   3 - 6 เดือน   1,410 
   มากกวา่ 6 เดือน   188 
   43,793 
    

รวม   53,853 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน   1,114 
รวมทั้งส้ิน   54,967 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการของกองทรัสตมี์ระยะเวลา 30 วนั 
 

9 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดเป็น 
ค่าใชจ่้ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 - 
เพิ่มข้ึน 104,951 
ตดัจ าหน่าย (1,493) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 103,458 
 

10 เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม  
2562 มีดงัน้ี 
 

   
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562  - 
เพิ่มข้ึน  2,764,000 
หัก ตน้ทุนการท ารายการเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (5,528) 
หัก การตดัจ าหน่ายตน้ทุนทางการเงินตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  171 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  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 และงวดต่อๆ ไป เม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน ผูกู้ต้กลงช าระคืนหน้ีตามสัญญาน้ีทั้งหมดภายในก าหนดเวลา 120 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกู้
คร้ังแรกและช าระดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน โดยเงินกูมี้อตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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1) อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.85 ต่อปี นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก จนถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2564  
2) อตัรา MLR - 2.15 ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2567 
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 

 

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 ทางออ้มรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่าหน่วยทรัสตท์ั้งหมดส าหรับ
การเขา้ลงทุนในคร้ังแรก เป็นตน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตมี์วงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 1,641.0 ลา้นบาท 
 

11 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 บริษทั เค.อี.รีท แมแนจเมนต ์จ ากดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง 
จ ากดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต์และผูจ้ดัการกองทรัสต์ ไดจ้ัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์     
บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยกองทรัสต์มีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 8,898.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยทรัสต์
จ านวน 874.1 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10.1796 บาท โดยแบ่งเป็นหน่วยทรัสต์เพื่อการสับเปล่ียนในการ
แลกเปล่ียนสินทรัพยแ์ละภาระผูกพนัของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 390.0 ลา้นหน่วย ในราคาหน่วยละ 
10.0850 รวมเป็นเงิน 3,933.16 ล้านบาท และส่วนท่ีออกและเสนอขายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ของกองทรัสต์
จ านวน 484.1 ลา้นหน่วย ในราคาหน่วยละ 9.6000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 4,647.4 ลา้นบาท ทั้งน้ีกองทรัสตไ์ดรั้บรู้
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสตเ์ป็นจ านวนเงิน 317.5 ลา้นบาท กองทรัสตไ์ดเ้รียกช าระเงินทุนดงักล่าวทั้งจ านวน และ
ไดแ้จง้การเรียกช าระเงินทุนดงักล่าวกบัส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ 
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  มูลค่า  31 ธนัวาคม 2562 
 ต่อหน่วย  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหน่วย/พนับาท) 
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับ      

   จากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 10.1796  874,100  8,897,988 

      
หน่วยทรัสตต์น้งวด -  -  - 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกและช าระแลว้ 10.1796  484,100  4,927,944 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกเพื่อแลกกบัสินทรัพย ์      
   หน้ีสินและภาระของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 10.1796  390,000  3,970,044 
หน่วยทรัสต์ส้ินงวด 10.1796  874,100  8,897,988 

 
รายการเคล่ือนไหวของก าไรระหวา่งงวด ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 มีดงัน้ี 

 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์   - 
บวก การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 

ระหวา่งงวด 
   

54,300 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   54,300 

 
12 ค่าใช้จ่าย 
 

(ก) ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไดรั้บค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00           
ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์รวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน)              
แต่ไม่นอ้ยกวา่ 25 ลา้นบาท ต่อปี โดยมีอตัราการเพิ่มร้อยละ 3.00 ต่อปี 
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(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษจากอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่อตัราอา้งอิง 
 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไดรั้บค่าธรรมเนียมพิเศษจากอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราอา้งอิงเป็นรายปีในอตัรา         
ร้อยละ 30.00 ของส่วนต่างระหว่าง อัตราก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วส าหรับการค านวณค่าธรรมเนียมพิเศษ             
และอตัราผลตอบแทนอา้งอิง (ในกรณีท่ีส่วนต่างระหว่างอตัราก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ส าหรับการค านวณ
ค่าธรรมเนียมพิ เศษในรอบปีบัญชีนั้ นต ่ ากว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมน้ี) 
ค่าธรรมเนียมพิเศษจากอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราอา้งอิงน้ี จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 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) ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรัสต์ 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค านวณเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตก์ าหนด 
 

(ง) ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยจ์ะไดรั้บค่าตอบแทนภายใตส้ญัญาการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 

(1) ค่าธรรมเนียมอตัราพื้นฐาน  
 
ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการ 
 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรขั้นตน้จากอสงัหาริมทรัพยห์ลงัปรับปรุงส าหรับแต่ละโครงการ 
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(3) ค่าธรรมเนียมการบริการการท าสญัญา   
 

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

13  ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 

กองทรัสตไ์ดซ้ื้อเงินลงทุนในระหว่างรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน เป็นจ านวนเงินรวม 11,171.1 ลา้นบาท โดยอตัราส่วน
ของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด      
คิดเป็นอตัราร้อยละ 150.24 

 

14 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
  

การด าเนินงานหลกัของกองทรัสตม์าจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย  ์โดยท่ีกองทรัสต์มีส่วนงาน  
ทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวเน่ืองจากกองทรัสตด์ าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
 

การจ าแนกรายได ้จงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดใ้นงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
(วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญา
ท่ีท ากับลกูค้า มีดงัน้ี 
 

  ส าหรับรอบระยะเวลา 
  ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  (พันบาท) 
ประเภทของรายได้   
รายไดค่้าบริการ  62,458 
รายไดจ้ากภายนอก  62,458 

รายได้รวม  117,916 
   

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้   
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง  62,458 
รวม  62,458 
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15 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
 
กองทรัสต์มีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย และจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กองทรัสตไ์ม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกองทรัสต์ กองทรัสต์มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล 
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกองทรัสตอ์ย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
มัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและ
ความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดมี้การ
ก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงก ากบัดูแลระดบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
กองทรัสตมี์ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินกูย้ืม
ระยะยาว ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด  
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กองทรัสตต์ามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้
เม่ือครบก าหนด 
 
กองทรัสตไ์ม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี เน่ืองจากกองทรัสตมี์ลูกคา้จ านวนมากและอยู่
ในกลุ่มธุรกิจท่ีต่างกนั นอกจากน้ี กองทรัสต์มีการก าหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมดัจ าค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกคา้ของ
กองทรัสต ์เพื่อเป็นประกนัในกรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถเกบ็ค่าเช่าได ้ 
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กองทรัสต์มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน 
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกองทรัสต ์และเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายตุิธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม
อยา่งสมเหตุสมผล 
 

 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2562          

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วย 
    มูลค่ายตุิธรรม 

         

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 11,171  -  -  11,171  11,171 
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน 40  -  40  -  40 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคญั 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6  

 

16  ภาระผูกพนั 
 

กองทรัสตมี์ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
ขอ้ 6 และ 12 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อ.ี รีเทล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 (วนัจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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17  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย์ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั   
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตร่์วมของกองทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรร   
ผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นประโยชน์    
ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.0600 บาท เป็นจ านวนเงิน 52.4 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์  
ในเดือนมีนาคม 2563 
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