
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดง
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก    
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง  
ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทาน
น้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบ
เร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34  เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4098 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2562 



ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบดุล

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม

(ราคาทุน 45,143.02 ลา้นบาท ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ

45,113.03 ลา้นบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561) 4 44,750,000         44,750,000         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม (ราคาทุน 990 ลา้นบาท

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561) 1,002,460 999,424              

เงินฝากธนาคาร 3, 5 423,463 341,666 

ลูกหนีค่าเช่าและบริการ 3, 6 153,409              130,918              

ดอกเบียคา้งรับ 3 259 11 

ภาษีมูลค่าเพิมขอคืน 392,805 392,805 

สินทรัพยอื์น 201,199 234,959 

รวมสินทรัพย์ 46,923,595         46,849,783         

หนีสิน

เจา้หนีการคา้ 3 198,702              139,294              

เจา้หนีอืน 3 31,298                32,157                

เจา้หนีภาษีหกั ณ ทีจ่าย 75,677                76,016                

เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ 3 1,545,028           1,543,591           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3 216,535              280,877              

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 103,984              52,952                

เงินกูย้มื 3, 7 -                      4,468,697           

หุน้กู้ 8 14,521,438         10,030,361         

หนีสินอืน 3 223,605              230,627              

รวมหนีสิน 16,916,267 16,854,572 

สินทรัพย์สุทธิ 30,007,328         29,995,211         

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบดุล

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน 29,016,411         29,016,411         

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 9 29,016,411         29,016,411         

บญัชีปรับสมดุล 9 216,093              216,093              

กาํไรสะสม 9 774,824              762,707              

สินทรัพย์สุทธิ 30,007,328         29,995,211         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 13.5627              13.5573              

จาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด / ปี (หน่วย) 2,212,476,700    2,212,476,700    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

พนืทีเฉพาะส่วน ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ของกองทรัสต์ ราคาทุน ราคายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน ราคายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตารางวา)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)

สิทธิการเช่าและเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยป์ระเภททีดินพร้อม

อาคารศูนยก์ารคา้และระบบสาธารณูปโภค และโรงแรม 

จาํนวน 6 โครงการ

1. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

  ทีตงั   ถนนพระรามที 2 เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าช่วงทีดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ 

งานระบบสาธารณูปโภค เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์ 53-2-38.4 7,186,000 7,186,000 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการเช่า 136 136 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 75,744 62,510 

7,261,880 6,962,000               15.22                  7,248,646 6,962,000               15.22                  

2. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

  ทีตงั   ถนนรัชดาภิเษก เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าทีดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมพืนทีจอดรถ

งานระบบสาธารณูปโภค เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์ 12-2-44.6 9,179,000 9,179,000 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการเช่า 249 249 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 412,938 400,306 

9,592,187 10,698,000             23.38                  9,579,555 10,698,000             23.38                  

3. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ปินเกลา้

  ทีตงั   ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร

สิทธิการเช่าช่วงทีดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ 

อาคารสาํนกังาน งานระบบสาธารณูปโภค เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์ 24-2-84 5,542,995 5,542,995 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการเช่า 112 112 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 74,124 73,290 

5,617,231 5,678,000               12.41                  5,616,397 5,678,000               12.41                  

31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท) (พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

พนืทีเฉพาะส่วน ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ของกองทรัสต์ ราคาทุน ราคายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน ราคายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตารางวา)

4. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

  ทีตงั   ถนนมหิดลและถนนววัลาย ตาํบลหายยา

        อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 สิทธิการเช่าทีดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ

อาคารอเนกประสงค ์งานระบบสาธารณูปโภค เครืองตกแต่ง ติดตงั และอุปกรณ์ 32-3-56.85 10,494,000 10,494,000 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการเช่า 153 153 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 18,267 14,985 

10,512,420 10,658,000             23.30                  10,509,138 10,658,000             23.30                  

5. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช

  ทีตงั   ถนนพทัยาสาย 1 ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมุง

        จงัหวดัชลบุรี

สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมพืนทีจอดรถ 4,892,300 4,892,300 

สิทธิการเช่าในงานระบบสาธารณูปโภค 3,246,533 3,246,533 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการเช่า 176,123 176,123 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์ 15,525 15,525 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 1,817 1,817                      

8,332,298 7,289,000               15.93                  8,332,298 7,289,000               15.93                  

6. โครงการโรงแรมฮิลตนั พทัยา

  ทีตงั   ถนนพทัยาสาย 1 ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมุง

        จงัหวดัชลบุรี

สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม พร้อมอาคารจอดรถ 1,501,667 1,501,667 

สิทธิการเช่าในงานระบบสาธารณูปโภค 2,192,501 2,192,501 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการเช่า 72,831 72,831 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์ 60,000 60,000 

3,826,999 3,465,000               7.57                    3,826,999 3,465,000               7.57                    

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 45,143,015 44,750,000 97.81 45,113,033 44,750,000 97.81 

(พันบาท) (พันบาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ร้อยละของ ร้อยละของ

จํานวนเงินต้น  ราคายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน จํานวนเงินต้น  ราคายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 990,000 1,002,460 990,000 999,424 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 990,000 1,002,460 2.19 990,000 999,424 2.19                    

รวมเงินลงทุน 46,133,015 45,752,460 100.00 46,103,033 45,749,424 100.00 

31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท) (พันบาท)

**

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 3 1,229,789 1,150,109 

ดอกเบียรบั 3 659 924 

รายไดอื้น 3 82,357 33,374 

รวมรายได้ 1,312,805                 1,184,407 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนเช่าและบริการ 3 31,162 31,132 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3, 11 33,046 32,841 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3, 11 9,013 8,359 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11 2,195 1,276 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3, 11 123,466 136,614 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 190 193 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 23,815 29,822 

ตน้ทุนทางการเงิน 3 129,743 87,297 

รวมค่าใช้จ่าย 352,630 327,534 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 960,175                    856,873 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (58) (1,645)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 4 (29,982) (26,579)

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,036 2,156 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (27,004)                     (26,068)

การเพมิขึนสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 933,171                    830,805 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนนิงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 960,175                856,873                

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (58)                        (1,645)                   

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 4 (29,982)                 (26,579)                 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,036                    2,156                    

การเพมิขึนสุทธิของสินทรัพย์สุทธทิีเกดิจากการดาํเนินงาน 933,171                830,805                

หัก ลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตโ์ดยจ่ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 9 -                        (636,972)               

หัก การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10 (921,054)               -                        

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 12,117                  193,833                

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 29,995,211           29,462,148           

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 30,007,328           29,655,981           

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 933,171 830,805 

ปรับกระทบรายการเพมิขนึ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การซือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (30,053) (19,252)

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 14 28 

การ (เพมิขึน) ลดลงในลูกหนีค่าเช่าและบริการ (22,491) 53,135 

การลดลงในภาษีมูลค่าเพิมขอคืน -                          392,805                   

การ (เพมิขึน) ลดลงในสินทรัพยอื์น 33,760 (471,078)

การเพมิขึนในเจา้หนีการคา้ 59,408 30,319 

การลดลงในเจา้หนีอืน (859) (8,776)

การลดลงในเจา้หนีภาษีหกั ณ ทีจ่าย (339) (596,040)

การเพมิขึนในเงินมดัจาํรับล่วงหนา้ 1,437 36,780 

การเพมิขึน (ลดลง) ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,121 (269,523)

การเพมิขึนในรายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 51,032 10,315 

การเพมิขึน (ลดลง) ในหนีสินอืน (7,022) 13,669 

ดอกเบียรับ (659) (924)

รับดอกเบีย 411 640 

ตน้ทุนทางการเงิน 129,743 87,297 

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 58 1,645 

รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 4 29,982 26,579 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (3,036) (2,156)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,184,678 116,268 

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายคืนเงินกูย้มื 7 (4,478,477) -                          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุ้นกู ้ 8 4,495,000 -                          

ค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหุ้นกู้ (4,593) -                          

จ่ายดอกเบีย (193,757) (49,574)

ลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตโ์ดยจ่ายคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 9 -                          (636,972)                  

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10 (921,054) -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,102,881) (686,546)

เงนิฝากธนาคารเพมิขนึ (ลดลง) - สุทธิ 81,797 (570,278)

เงินฝากธนาคารตน้งวด 341,666                   1,052,359                

เงนิฝากธนาคารปลายงวด 423,463 482,081 

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

ข้อมูลทางการเงินทสํีาคญั (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 13.5573                13.3164                

รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.4340                  0.3873                  

รายการขาดทุนสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน -                        (0.0008)                 

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (0.0136)                 (0.0120)                 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 0.0013                  0.0010                  

รวมรายไดจ้ากกิจกรรมการลงทุน 0.4217                  0.3755                  

หัก ลดทนุชาํระแลว้ของกองทรัสตโ์ดยจ่ายคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                        (0.2879)                 

หัก การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.4163)                 -                        

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 13.5627                13.4040                

อัตราส่วนของการเพมิขึนสุทธิของสินทรัพย์สุทธิทีเกิดจากการดาํเนนิงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ) 3.11                      2.81                      

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญและข้อมูลประกอบเพมิเติมทีสําคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พันบาท) 30,007,328           29,655,981           

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.18                      1.11                      

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 4.38                      4.00                      

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 0.10                      0.07                      

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (พันบาท) 30,005,335           29,589,337           

* มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร

และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

(บาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

 13 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ลกัษณะของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
5  เงินฝากธนาคาร 
6  ลูกหน้ีค่าเช่าและค่าบริการ 
7  เงินกูย้ืม 
8  หุน้กู ้
9  ส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
10  การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
11  ค่าใชจ่้าย 
12  ส่วนงานด าเนินงาน 
13  เคร่ืองมือทางการเงิน 
14  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
15  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

     



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

 14 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 
14 พฤษภาคม 2562 
 

1 ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ตาม
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบญัญติัฯ”) ท่ีก่อตั้งข้ึนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 โดยเป็นกองทรัสต์ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์CPN   
รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) และรับโอนสินทรัพย ์หน้ีสิน และภาระผูกพนัจากกองทุนรวมเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 
2560 กองทรัสตเ์ป็นประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตแ์ละไม่มีก าหนดอายุโครงการ กองทรัสตมี์วตัถุประสงคเ์พ่ือ
ระดมเงินทุนและน าเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตไ์ดล้งทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 6 โครงการ คือ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
 
เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลักทรัพย ์          
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัดงักล่าว 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ของกองทรัสต์คือ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือ
หน่วยทรัสตท์ั้งส้ินร้อยละ 26.69 ของหน่วยทรัสตท่ี์ออกและช าระแลว้ (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 26.69) 
 
บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต์”) ท าหนา้ท่ีดูแลจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ โดยมี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ และบริษทั เซ็นทรัลพฒันา 
จ ากดั (มหาชน) (“เซ็นทรัลพฒันา”) ท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
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2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง        
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตาม
หลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุน” 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561         
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดังนั้ นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของกองทรัสต์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2561 
 
นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ีกองทรัสต์ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั  
 

โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ กองทรัสต์ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก
สัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้    
(“TAS 18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

 
กองทรัสตไ์ม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั
มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 
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(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ 
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกองทรัสต์ และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

การใช้วิจารณญาณ 
 

การใชว้ิจารณญาณส าหรับการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
 

3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสต ์หาก
กองทรัสตมี์อ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกองทรัสตอ์ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
 สัญชาติ   
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา  
    จ ากดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่  
  ซ่ึงถือหน่วยทรัสตร้์อยละ 
26.69 ของหน่วยทรัสตท่ี์ออก
และช าระแลว้ (31 ธันวาคม:
ร้อยละ 26.69) 

- เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
 
 

- ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและ    
   บริการ 
-  รับค่าธรรมเนียมบริหาร 
   อสงัหาริมทรัพยจ์าก    
กองทรัสต ์

บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์
    จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
- เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั

เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 

 

-  ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและ
บริการ 

-  รับค่าธรรมเนียมการจดัการ 
   จากกองทรัสต ์
 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ  
    กองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั  
 

ประเทศไทย - เป็นทรัสตีของกองทรัสต ์
 

- รับค่าธรรมเนียมทรัสตี 
   จากกองทรัสต ์
 
 

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ 
    จ ากดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัใหญ่ ของบริษทั   
หลกัทรัพยจ์ดัการ 
กองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั    

-  ใหกู้ย้ืมเงินแก่กองทรัสต ์
-  ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและ 
   บริการ 
-  ใหบ้ริการเงินฝากธนาคาร 
 
 

บริษทั หลกัทรัพย ์ 
 ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของ ธนาคาร 
    ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

-  ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและ 
   บริการ 
 
 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา    
   พระราม 2 จ ากดั 
 
  

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั  
  เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั
(มหาชน) 

- มีกรรมการร่วมกนั  

-  ท าสญัญาใหเ้ช่าระบบบ าบดั 
   น ้าเสียแก่กองทรัสต ์
-  ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและ 
   บริการ 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
 สัญชาติ   
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา  
   พระราม 3 จ ากดั 
 
  

ประเทศไทย 
 

 

 

  

- เป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั  
    เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั  
(มหาชน) 

- มีกรรมการร่วมกนั 
 
 

- ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและ 
   บริการ 
 

  

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา  
   เชียงใหม่ จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั  
     เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั     
     (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 
 

-  ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและ 
   บริการ 
 
 

บริษทั ซีพีเอน็ พทัยา จ ากดั ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั  
     เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั     
     (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 
 

-  ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและ 
   บริการ 
-  เป็นผูใ้หเ้ช่าทรัพยสิ์นท่ี 
   กองทรัสตล์งทุนเพ่ิมเติม 
 

บริษทั ซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล 
  จ ากดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั  
     เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั     
     (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 
 

- ท าสญัญาเช่าช่วงอาคารและ   
   งานระบบ และสญัญาเช่า 
   สงัหาริมทรัพยก์บักองทรัสต ์
 

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล ประเทศไทย - มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมร่วมกนักบั
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 

  

-  ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและ 
   บริการ 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

  รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ -  ราคาตลาดโดยข้ึนอยูก่บัท าเล จ านวนพ้ืนท่ี รูปแบบของ 

       การเช่า ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทของการเช่า   
ดอกเบ้ียรับ - ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น - อตัราเดียวกบัอตัราท่ีกิจการอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัเรียกเกบ็ 
ตน้ทุนเช่าและบริการ - ราคาตลาด 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนทางการเงิน - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2562 2561 
  (พันบาท) 
รายได้     
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ     

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  109,334  90,202 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  14,471  10,089 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  132,414  127,601 

รวม  256,219  227,892 
     
ดอกเบ้ียรับ     

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  248  907 
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ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2562 2561 
  (พันบาท) 
รายไดอ่ื้น 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  2,020  443 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  20,806  335 

รวม  22,826  778 
     

ค่าใช้จ่าย     
ตน้ทุนเช่าและบริการ     

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  4,036  7,809 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  831  390 

รวม  4,867  8,199 
     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ     

บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั  33,046  32,841 
     

ค่าธรรมเนียมทรัสตี     
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั  9,013  8,359 
 

    

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์     
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)   123,466  136,614 

     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  99  15,991 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  125  198 
รวม  224  16,189 

 

ตน้ทุนทางการเงิน 
    

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  1,990  11,582 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร     
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  102,967  178,921 

     
ลกูหน้ีค่าเช่าและบริการ     

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  23,829  44,682 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   532  81 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  10,653  17,175 

รวม  35,014  61,938  
    

ดอกเบี้ยค้างรับ     
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  259  11 

     
เจ้าหนี้การค้า     

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  158,379  96,246 
บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั  22,426  23,191 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  904  384 

รวม  181,709  119,821 

     

เจ้าหนี้อื่น     
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั  3,198  5,903 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  11  11 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  4  4 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  790  2,439 

รวม  4,003  8,357 
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  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 

เงินมัดจ ารับล่วงหน้า     
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  26,866  26,866 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  18,263  18,263 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  146,191  150,423 

รวม  191,320  195,552 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  -  1,648 
     

เงินกู้ยมื     
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  -  729,232 

     

หนี้สินอื่น     
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  438  838 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  1,924  1,924 
กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  10,995  11,503 

รวม  13,357  14,265 
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สัญญาส าคัญกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 บริษัท ซีพีเอน็ พัทยา โฮเทล จ ากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 กองทรัสต์ (“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) ไดล้งนามในสัญญาเช่าช่วงอาคารโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
สัญญาเช่าช่วงงานระบบ และสัญญาเช่าสังหาริมทรัพยก์บับริษทั ซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล จ ากดั (“ผูเ้ช่าช่วง”) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัเซ็นทรัล พฒันา จ ากดั (มหาชน) เพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจโรงแรม เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทั้งน้ีคู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญาไปไดอี้ก 3 คราว คราวละ 3 ปี ส้ินสุดในเดือน
ธนัวาคม 2569 ตามเง่ือนไขของสัญญา ผูเ้ช่าช่วงตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุัญญา โดยแบ่งเป็น
ค่าเช่าคงท่ีจ านวนเงินรวม 2,194 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัซ่ึงค านวณมาจากก าไรก่อนภาษีหักดว้ยเงินส ารอง
ส าหรับการซ่อมแซม หรือจดัหาเพ่ือทดแทนอุปกรณ์ของโรงแรม 
 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จ ากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ไดรั้บโอนหน้ีสินและภาระผูกพนัของกองทุนรวม ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาโอน
สิทธิและหนา้ท่ีระหว่างกองทุนรวมกบักองทรัสตล์งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 มีผลท าใหภ้าระผูกพนัจากสัญญาเช่า
ด าเนินงานระหวา่งกองทรัสตแ์ละบริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ ากดั เร่ิมตน้ข้ึน ณ วนัท่ีไดรั้บโอน  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสต์มีภาระผูกพนัจากการเช่าภายใตส้ัญญาเช่าระบบบ าบดั
น ้ าเสียกบับริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ภาระผูกพนัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเช่าอาคารศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 โดยมีระยะเวลาเช่า
คงเหลือ 6 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 15 สิงหาคม 2568 ดงัน้ี 
 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี  5,960  6,370 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  26,980  24,620 
หลงัจากหา้ปี  3,420  11,740 
รวม  36,360  42,730 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้ยกเลิก
สญัญาเช่าช่วงท่ีดินและใหเ้ขา้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินฉบบัใหม่ของโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
กบับริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ ากดั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 กองทรัสตไ์ดด้ าเนินการจดทะเบียน
เลิกการเช่าช่วงท่ีดินของโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และไดจ้ดทะเบียนเช่าช่วงท่ีดินตามสญัญา
เช่าช่วงท่ีดินฉบบัใหม่ (ระยะเวลาการเช่าช่วงตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2568) กบับริษทั เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 จ ากดัแลว้ โดยมีเง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินเดิม เน่ืองจากบริษทั เซ็นทรัลพฒันา 
พระราม 2 จ ากดั ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเลิกการเช่าท่ีดินและจดทะเบียนเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่
กบัเจา้ของท่ีดินแลว้ 

 
4 เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
  
 การรับโอนเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
  

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 กองทรัสตไ์ดรั้บโอนเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวม ซ่ึงเป็นไป
ตามสัญญาโอนสิทธิและหน้าท่ีระหว่างกองทุนรวมกบักองทรัสต์ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 ทั้งน้ีเงินลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีรับโอนจากกองทุนรวมมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจ านวนเงินรวม 32,402 ล้านบาท            
อยูภ่ายใตโ้ครงการของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

- โครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 มีสัญญาเช่าช่วงระยะเวลาคงเหลือ 6 ปี ส้ินสุดวันท่ี  
15 สิงหาคม 2568 และมีมูลค่ายติุธรรมเป็นจ านวนเงิน 7,186 ลา้นบาท 

 
- โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 มีสัญญาเช่าระยะเวลาคงเหลือ 16 ปี  ส้ินสุดวัน ท่ี  

15 สิงหาคม 2578 โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 30 ปี และมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจ านวนเงิน 
9,179 ลา้นบาท 

 

- โครงการศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ มีสัญญาเช่าและเช่าช่วงระยะเวลาคงเหลือ 6 ปี ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2567 และมีมูลค่ายติุธรรมเป็นจ านวนเงิน 5,543 ลา้นบาท  

 

- โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีสัญญาเช่าระยะเวลาคงเหลือ 25 ปี ส้ินสุดวนัท่ี  
22 เมษายน 2587 และมีมูลค่ายติุธรรมเป็นจ านวนเงิน 10,494 ลา้นบาท 
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การลงทุนเพ่ิมเติมในเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
  
เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตไ์ดล้งทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมกบับริษทั ซีพีเอน็ พทัยา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั เซ็นทรัล พฒันา จ ากดั (มหาชน) โดยสัญญาเช่าและเช่าช่วงมีระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2580 และมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
 

- เช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนในศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ประกอบด้วยศูนยก์ารค้า  
(บางส่วน) และพ้ืนท่ีจอดรถยนตภ์ายในอาคาร (บางส่วน)  

 

- เช่างานระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารและส่ิงปลูกสร้างในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
 

- ซ้ือเคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ 
 

โครงการโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
 

- เช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างทั้ งหมดในโรงแรมฮิลตัน พทัยา ประกอบดว้ย อาคารโรงแรม (ทั้ งหมด) และ       
พ้ืนท่ีจอดรถยนตภ์ายในอาคาร (บางส่วน) 

 

- เช่างานระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารและส่ิงปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา  
 

- ซ้ือเคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ 
 
ทั้งน้ีกองทรัสต์ไดจ่้ายช าระเงินท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 11,908 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น
ของโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช จ านวนเงิน 8,154 ลา้นบาท และโครงการโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
จ านวนเงิน 3,754 ลา้นบาท และจ่ายช าระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอีกเป็นจ านวนเงิน 249 ลา้นบาท ซ่ึงรายการดงักล่าวได้
บนัทึกรวมเป็นเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
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  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 
เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ราคาทุน     
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้งวด/ปี  45,113,034  44,915,793 
บวก   เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุง 
             ในสิทธิการเช่าเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด / ปี 

  
30,053 

  
200,682 

หัก     เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุง     
             ในสิทธิการเช่าลดลงระหวา่งงวด / ปี  (71)  (3,441) 
  45,143,016  45,113,034 

     
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในสิทธิการเช่า 
   อสังหาริมทรัพย์ 

    

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า 
   อสงัหาริมทรัพยต์น้งวด / ปี 

 
(363,034) 

 
(605,793) 

หัก     ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินราคา  
               ระหวา่งงวด / ปี 

  
(29,982) 

  
242,759 

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ปลายงวด / ปี  44,750,000  44,750,000 
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กองทรัสตไ์ดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้
(Income Approach) ซ่ึงกองทรัสตไ์ดป้รับมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ใหเ้ป็นราคายติุธรรม ดงัน้ี 
 

  ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับปี 
  ส้ินสุดวนัท่ี   ส้ินสุดวนัท่ี 

โครงการ  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (พันบาท) 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  (13,234)  (286,491) 
     
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  (12,632)  1,470,328 
     
เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้  (834)  61,709 
     
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  (3,282)  153,031 
     
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  -  (866,650) 
     
โรงแรมฮิลตนั พทัยา  -  (289,168) 
     
รวม  (29,982)  242,759 
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5 เงนิฝากธนาคาร 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตมี์เงินฝากธนาคาร ดงัน้ี 
 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ  2562  2561  2562  2561 

   อตัราดอกเบ้ีย   

   (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงนิฝากกระแสรายวนั          
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ   -  -  282,032  143,161 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั      
   (มหาชน) 

   
- 

  
- 

  
60 

  
60 

          

เงนิฝากออมทรัพย์          
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์  
   จ ากดั (มหาชน) 

   
3 

  
0.375 

  
0.375 

  
102,967 

  
178,921 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั      
   (มหาชน) 

     
 

  
0.370 

  
0.370 

  
38,404 

  
19,524 

รวม       423,463  341,666 

 
6  ลูกหนีค่้าเช่าและบริการ 
  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 หมายเหตุ 2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 35,014  61,938 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน  119,415  70,040 
รวม  154,429  131,978 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,020)  (1,060) 
สุทธิ  153,409  130,918 
     

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) ส าหรับงวด / ปี  (38)  890 
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    การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีค่าเช่าและบริการมีดงัน้ี 
  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  18,508  41,090 
เกินวนัครบก าหนดช าระ:     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  7,140  9,731 
   3 – 6 เดือน  594  3,309 
   6 – 12 เดือน  2,146  2,382 
   เกินกวา่ 12 เดือน   6,626  5,426 
  35,014  61,938 

บุคคลหรือกจิการอ่ืน     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  19,649  1,919 
เกินก าหนดช าระ:     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  89,890  57,663 
   3 – 6 เดือน  4,422  4,734 
   6 – 12 เดือน  3,543  4,154 
   เกินกวา่ 12 เดือน  1,911  1,570 
  119,415  70,040 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,020)  (1,060) 
  118,395  68,980 
     
สุทธิ  153,409  130,918 

 
   โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการของกองทรัสตมี์ระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 30 วนั 
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7  เงนิกู้ยืม 
  

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
  หมายเหตุ 2562  2561 
   (พันบาท) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินกลุ่มท่ี 1 
    - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 

  
3 

 
- 

  
729,232 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินกลุ่มท่ี 2 
    - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 

   
- 

  
3,739,465 

รวม   -  4,468,697 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ 2.43 ต่อปี  

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ได้เบิกถอนเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบัน
การเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม    
 2562  2561  อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดการจ่ายช าระคืน 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)  
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินกลุ่มท่ี 1   
วงเงินท่ี 2 -  729  อตัราท่ีตกลงในสญัญา - ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุก 

 6 เดือนนบัจากวนัเบิกถอน 
 เร่ิมเดือนมิถุนายน 2562 

       
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินกลุ่มท่ี 2   
วงเงิน ก1 -  12,547  BIBORบวกอตัราท่ี 

   ตกลงในสญัญา 
- ช าระเงินตน้ทั้งหมดเม่ือ 
      ครบก าหนดภายในเดือน 
      พฤศจิกายน 2562 
- ช าระดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
      เร่ิมเดือนมกราคม 2561 

รวม -  13,276    
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กองทรัสต์มีวงเงินยงัไม่ไดเ้บิกใชร้วมเป็นจ านวนเงิน 3,100 ลา้นบาท ทั้งน้ีในสัญญาเงิน
กูย้ืมวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชด้งักล่าวจะใชช้ าระค่าใชจ่้ายส าหรับการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยสิ์น (31 ธันวาคม 2561: 
5,299 ล้านบาท ใช้เบิกถอนเพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมกลุ่มท่ี 2 และช าระค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สิน) 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับปี 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (พันบาท) 
ยอดคงเหลือต้นงวด / ปี  4,468,697  14,453,698 
บวก ค่าธรรมเนียมการใหสิ้นเช่ือตดัจ าหน่าย  9,780  10,688 
หัก   จ่ายคืนเงินกูย้ืม  (4,478,477)  (9,995,689) 
ยอดคงเหลือปลายงวด / ปี  -  4,468,697 
 

เงินกูย้ืม แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี -  4,468,697 
 

8  หุ้นกู้ 
   

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2561 ไม่มีหลกัประกนั  2,647,853  2,647,630 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2561 ไม่มีหลกัประกนั  7,382,917  7,382,731 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2562 ไม่มีหลกัประกนั  2,697,437  - 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2562 ไม่มีหลกัประกนั  1,793,231  - 
รวม  14,521,438  10,030,361 
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เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 กองทรัสตไ์ดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เป็นจ านวนเงินรวม 10,040 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  
 
-   หุ้นกู้ชุดท่ี 1 จ านวนเงิน 2,650 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 และมี 
   อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.70 ต่อปี 

 
-   หุ้นกู้ชุดท่ี 2 จ านวนเงิน 7,390 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2571 และมี 
    อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.80 ต่อปี 

 
หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตระดบั “AA” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งน้ี    
กองทรัสตไ์ดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 

 
เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 กองทรัสตไ์ดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เป็นจ านวนเงินรวม 4,495 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 
-   หุ้นกู้ชุดท่ี 1 จ านวนเงิน 2,700 ล้านบาท มีอายุ 2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564 และมี 
   อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.54 ต่อปี 
 

-    หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 จ านวนเงิน 1,795 ลา้นบาท มีอายุ 4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2566 และ อตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 ต่อปี 

 
หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตระดบั “AA” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี
กองทรัสตไ์ดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
รายการเคล่ือนไหวของหุ้นกู้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
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 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือต้นงวด / ปี 10,030,361  10,040,000 
บวก ออกหุ้นกู้ 4,495,000  - 
หัก   ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (4,593)   (10,261) 
 14,520,768  10,029,739 
บวก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูต้ดัจ าหน่าย 670  622 
ยอดคงเหลือปลายงวด / ปี 14,521,438  10,030,361 

 
หุน้กู ้แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการไถ่ถอน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 
 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,138,521  2,647,630 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 7,382,917  7,382,731 
รวม 14,521,438  10,030,361 

 
9 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสตแ์ละผูจ้ดัการกองทรัสต ์ได้
จดัตั้งทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท ซ่ึงเป็นกองทรัสต์ท่ีเกิดจากการแปลง
สภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) โดยกองทรัสตมี์ทุนจดทะเบียน
เป็นจ านวนเงิน 29,653.38 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 2,212,476,700 หน่วยทรัสต์ มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 13.4028 บาท 
ทั้งน้ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดด้ าเนินการน าหน่วยทรัสตด์งักล่าวไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้
ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

 34 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ไดรั้บโอนสินทรัพย ์หน้ีสินและภาระผูกพนัของกองทุนรวมซ่ึงเป็นไปตาม
สัญญาโอนสิทธิและหน้าท่ีระหว่างกองทุนรวมกับกองทรัสต์ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 และกองทรัสต์ให้
ค่าตอบแทนเป็นหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตใ์หก้องทุนรวมจ านวนรวมทั้งส้ิน 2,212,476,700 หน่วย ในราคาหน่วยละ 
13.5004 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 29,869.47 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวันท่ี  4 ธันวาคม 2560 กองทุนรวมได้โอน
หน่วยทรัสตด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในอตัรา 1:1 ส่งผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็นผู ้ถือหน่วยของทรัสต์ และกองทรัสต์ได้รับรู้ส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุนจ านวนเงิน 216.09 ล้านบาทใน           
บญัชีปรับสมดุล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั
การลดทุนของกองทรัสต์ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์หน่วยละ 0.2879 บาท เป็นจ านวนเงิน 636.97 ลา้นบาท       
โดยไดจ่้ายเงินคืนจากการลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในเดือนมีนาคม 2561 ทั้ งน้ีการลดทุนดงักล่าวเป็นไปตาม
สญัญาก่อตั้งทรัสต ์

 

 มูลค่า 30 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 หน่วยลงทุน จ านวน

หน่วย 
 จ านวนเงิน  จ านวน

หน่วย 
 จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับ 
     จากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 
 

       

หน่วยทรัสตต์น้งวด / ปี 13.4028 2,212,477  29,016,411  2,212,477  29,653,383 
หัก การลดทุนของกองทรัสต ์ (0.2879) -  -  -  (636,972) 
หน่วยลงทุนปลายงวด / ปี  2,212,477  29,016,411  2,212,477  29,016,411 

 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2562  2561 
  (พันบาท) 
ก าไรสะสม     
ยอดคงเหลือต้นงวด / ปี  762,707  (407,327) 
บวก  การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน

ระหวา่งงวด / ปี                                            
  

933,171 
  

3,826,555 
หัก    การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 10 (921,054)  (2,656,521) 
ยอดคงเหลือปลายงวด / ปี  774,824  762,707 
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10       การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

คณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 
 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 

วนัท่ีอนุมติั 

 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย 
ประโยชนต์อบแทน 
ต่อหน่วยทรัสต ์

(บาท) 

 
 

จ านวนเงิน 
(พันบาท) 

1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2561  26 กมุภาพนัธ์ 2562 25 มีนาคม 2562 0.4163 921,054 
รวม    921,054 

 
11       ค่าใช้จ่าย 
 

(ก) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทรัสต์เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) แต่ทั้ งน้ีจะไม่       
นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาทต่อปี โดยทั้งน้ีค่าธรรมเนียมดงักล่าวมีอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี  

 

(ข) ค่าธรรมเนียมทรัสต ี
 

ทรัสตีของกองทรัสต์จะไดรั้บค่าธรรมเนียมทรัสตีจากกองทรัสต์เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพยสิ์นรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) แต่ไม่นอ้ยกว่า 20 
ลา้นบาทต่อปี  
 

(ค) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค านวณเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.023 ต่อปีของเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต ์
แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี 
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(ง) ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะไดรั้บค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยจ์ากกองทรัสต ์โดยเรียก
เก็บจากกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนตามสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยท่ี์ท าข้ึนระหว่างกองทรัสตก์บัผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งสรุปไดด้งัน้ี 
 
1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทรัสตไ์ดรั้บในอตัราร้อยละ 3 ของรายไดค่้าเช่าและ

ค่าบริการสุทธิของกองทรัสต ์
 

2. ค่านายหนา้จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทรัสต์ เม่ือมีการท าสัญญาเช่า 
กบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญาเช่า โดยค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้น ๆ ในอตัรา 
0.5 - 1.5 เดือน และร้อยละ 3 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหนา้ไดรั้บจากผูเ้ช่า ซ่ึงอตัราดงักล่าวข้ึนอยู่กบัประเภท
และอายขุองสญัญาเช่า 

 
3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปีของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

ลงทุนจากรายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ท่ีรับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ในแต่ละเดือน ซ่ึง
ค านวณ ณ วนัสุดทา้ยของเดือน ทั้งน้ีไม่รวมมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประเภทโรงแรม 

 
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้สุทธิจาก

อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงหมายถึงรายได้ทั้ งหมดท่ีกองทรัสต์ได้รับจากอสังหาริมทรัพย์หักด้วยต้นทุนและ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรัพย ์

 
5. ค่าธรรมเนียมการซ้ือและขายอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  ได้รับในอัตราร้อยละ 1.5 ของมูลค่า

อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตมี์การลงทุนเพ่ิม และไดรั้บในอตัราร้อยละ 0.75 ของมูลค่าการขายอสังหาริมทรัพย์
ออกจากกองทรัสต ์

 
6. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานดา้นการปรับปรุงและ/หรือพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์ ในอตัรา   

ร้อยละ 2 ของมูลค่าตน้ทุนในการปรับปรุงและ/หรือพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์ ทั้งน้ีตน้ทุนการ
ปรับปรุงและ/หรือพฒันาดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนในการซ้ือพ้ืนท่ีซ่ึงจะไดท้ าการปรับปรุงและ/หรือพฒันาคืน
จากผูเ้ช่ารายเดิมดว้ย แต่ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการออกแบบ ค่าท่ีปรึกษาหรือค่าธรรมเนียมวิชาชีพอ่ืน ๆ 
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12 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กองทรัสต์ประกอบธุรกิจหลักประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า จัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย ์และใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ีกองทรัสตมี์ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวเน่ืองจาก
กองทรัสตด์ าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 

 
13 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กองทรัสตมี์ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กองทรัสตไ์ม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการ
เกง็ก าไรหรือการคา้ 

 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกองทรัสต ์กองทรัสต์มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกองทรัสตอ์ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้
มัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจดัการทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของ 
นักลงทุน เจ้าหน้ีและตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงก ากบัดูแลระดบัการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกองทรัสต ์เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มี
อตัราลอยตวั กองทรัสตมี์ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 )  
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กองทรัสต ์ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 

 
กองทรัสตไ์ม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี เน่ืองจากกองทรัสตมี์ลูกคา้จ านวนมากและ
อยูใ่นกลุ่มธุรกิจท่ีต่างกนั นอกจากน้ี กองทรัสตมี์การก าหนดใหมี้การเรียกเกบ็เงินมดัจ าค่าเช่าล่วงหนา้จากลูกคา้ของ
กองทรัสต์เพ่ือเป็นประกนัในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได ้ผูจ้ดัการกองทรัสต์เช่ือว่า กองทรัสต์ไม่มี
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ืออ่ืน นอกเหนือจากจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีได้บันทึกในงบการเงินแล้ว           
ซ่ึงประเมินจากประสบการณ์การช าระเงินในอดีต เงินมัดจ ารับจากลูกค้า และปัจจยั อ่ืน ตลอดจนสภาวะทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ 

 
มลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะ
ของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวข้องกัน ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
กองทรัสตมี์การพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือช าระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือ
ทางการเงินซ่ึงราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทรัสต ์ตามท่ีปรากฏในงบการเงินมีมูลค่า
ท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

 
14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติ
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลของกองทรัสตจ์ากงวดผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 ใน
อตัราหน่วยละ 0.4055 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 897.16 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ในเดือนมิถุนายน 2562  
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15 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ เม่ือน ามาถือ
ปฏิบัติเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง การเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของกองทรัสต ์

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า (Single lessee accounting 
model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตามสัญญา
เช่าท่ีแสดงถึงภาระผกูพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ใน
ปัจจุบนั เช่น ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของกองทรัสต ์


