
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์้ รีท จ ากัด (ผู้จัดการกองทรัสต์) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี และ
บริษทัย่อย ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามแนว
ปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบัผลกระทบต่อกองทรัสตจ์ากการน า
นโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก
เร่ืองน้ี  
 
 

 

 
 
 
 
 

(วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4795 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
30 กรกฎาคม 2563 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 6 216,279                21,663                  

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 7 7,176,314             6,780,673             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8, 13 42,050                  52,064                  

ลูกหนีรายไดค้่าเช่าคา้งรับและลูกหนีอืน 13 48,893                  48,460                  

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 9, 13 50,954                  63,335                  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,397                    10,437                  

สินทรัพยอื์น 280                       324                       

รวมสินทรัพย์ 7,538,167             6,976,956             

หนสิีน

เจา้หนีอืน 13 15,704                  73,273                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13 6,126                    5,923                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,303                    7,490                    

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 901                       834                       

หนีสินตามสญัญาเช่า 299,066                -                            

เงินกูย้ืมระยะยาว 10 1,682,835             1,488,210             

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 53                         -                            

รวมหนีสิน 2,013,988             1,575,730             

สินทรัพย์สุทธิ 5,524,179             5,401,226             

สินทรัพย์สุทธิ

   ทุนจดทะเบียน

      หน่วยทรัสตจ์าํนวน 711,500 พนัหน่วย มูลค่าหน่วยละ 8.7758 บาท 

      ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 และมูลค่าหน่วยละ 8.8552 บาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 6,243,982             6,300,475             

   ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน

      หน่วยทรัสตจ์าํนวน 711,500 พนัหน่วย มูลค่าหน่วยละ 7.5211 บาท 5,351,243             5,407,736             

      ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 และมูลค่าหน่วยละ 7.6005 บาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

   กาํไรสะสม 11 172,562                20,921                  

   องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยลงทุน 374                       (27,431)                 

สินทรัพย์สุทธิ 5,524,179             5,401,226             

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 7.7641 7.5913

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินงวด (พนัหน่วย) 711,500                711,500                

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษทัย่อย

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุนรวม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน หมายเหตุ จาํนวน/พนืที ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 7

1. โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

ทีตงั ตาํบลเชิงทะเล อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต

กรรมสิทธิในทีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ 33 ไร่ 2 งาน 61.4 ตร.ว 3,061,427                   2,957,651                   40.01                          3,058,197                   2,954,422                   43.43                          

2. โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

ทีตงั ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

กรรมสิทธิในทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตร.ว 409,742                      411,700                      5.57                            409,742                      409,958                      6.03                            

3. โครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน

ทีตงั ถนนเพชรเกษม อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี

สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้ดิน และอาคาร สิงปลกูสร้าง 

กรรมสิทธิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา อปุกรณ์ และส่วนปรับปรุง 63 ไร่ 1 งาน 60 ตร.ว. 1,085,610                   1,113,402                   15.06                          1,061,148                   1,088,939                   16.01                          

4. โครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์

ทีตงั เกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa Atoll ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์

สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นทีดิน และ กรรมสิทธิในอาคาร สิงปลกูสร้าง และอุปกรณ์ 166 ไร่ 2 งาน 60 ตร.ว 2,677,831                   2,693,561                   36.44                          2,368,588                   2,327,354                   34.21                          

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 7,234,610                   7,176,314                   97.07 6,897,675                   6,780,673                   99.68

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 6

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั 5,694                          5,694                          0.08                            10,000                        10,018                        0.15                            

กองทุนเปิดภทัร มนันี โพสิทีฟ 210,379                      210,585                      2.85                            379                             380                             0.01                            

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีระยะกลาง -                                  -                                  -                                  10,956                        11,265                        0.16                            

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 0.01                            0.01                            -                                  0.01                            0.01                            -                                  

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 216,073                      216,279                      2.93                            21,335                        21,663                        0.32                            

รวมเงนิลงทุนทังสิน 7,450,683                   7,392,593                   100.00                        6,919,010                   6,802,336                   100.00                        

30 มิถุนายน 2563 (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 2562

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

4



ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดค่้าเช่า 13 100,599                   11,146                     

รายไดด้อกเบีย 13 28                            73                            

รายไดอื้น 352                          -                               

รวมรายได้ 100,979                   11,219                     

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13 3,458                       1,750                       

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 13 2,211                       1,342                       

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 663                          696                          

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 964                          537                          

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจ่าย 9, 10 3,368                       168                          

ค่าใชจ่้ายอืน 3,920                       742                          

ตน้ทุนทางการเงิน 17,976                     7,046                       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 709                          -                               

รวมค่าใช้จ่าย 33,269                     12,281                     

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 67,710                     (1,062)                      

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 6, 7 (5,519)                      -                               

รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุน 6, 7 164                          -                               

รายการกาํไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า -                               5                              

รายการกาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                               1,002                       

ผลต่างจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียน (35,432)                    -                               

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (40,787)                    1,007                       

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 26,923                     (55)                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน (104,607)                  -                               

การลดลงของผู้ถือหน่วยลงทุนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานและ

   องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยลงทุน (77,684)                    (55)                           

ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย

(พันบาท)

วนัที 30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดค่้าเช่า 13 213,647                   114,969                   

รายไดด้อกเบีย 13 225                          225                          

รายไดอื้น 753                          2,331                       

รวมรายได้ 214,625                   117,525                   

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13 6,886                       3,467                       

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 13 4,400                       2,658                       

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,325                       1,303                       

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,312                       1,165                       

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจ่าย 9, 10 6,736                       334                          

ค่าใชจ่้ายอืน 8,441                       1,503                       

ตน้ทุนทางการเงิน 37,012                     13,736                     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,731                       -                               

รวมค่าใช้จ่าย 67,843                     24,166                     

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 146,782                   93,359                     

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 6, 7 (5,192)                      -                               

รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุน 6, 7 1,621                       -                               

รายการกาํไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า -                               58                            

รายการกาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า -                               6,443                       

รายการกาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                               1,205                       

ผลต่างจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียน 29,347                     -                               

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงนิลงทุน 25,776                     7,706                       

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 172,558                   101,065                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน 27,805                     -                               

การเพมิขึนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานและ

   องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยลงทุน 200,363                   101,065                   

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 146,782                    93,359                  

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 25,776                      7,706                    

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 172,558                    101,065                

การแบ่งส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 11, 14 (20,917)                     (70,171)                 

การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 14 (56,493)                     -                            

องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยลงทุน 27,805                      -                            

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 122,953                    30,894                  

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที 1 มกราคม 5,401,226                 3,728,200             

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัที 30 มิถุนายน 5,524,179                 3,759,094             

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุน ณ วนัที 1 มกราคม (พันหน่วย) 711,500                    409,400                

หน่วยลงทุน ณ วนัที 30 มิถุนายน (พนัหน่วย) 711,500                    409,400                

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 172,558                       101,065                       

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ตน้ทุนทางการเงิน 37,012                         13,736                         

ผลต่างจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียน (29,347)                       -                                   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,731                           -                                   

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 6, 7 5,192                           -                                   

รายการกาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                                   (1,205)                         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 15,677                         -                                   

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 6 (210,000)                     (160,000)                     

การซือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 7 (35,596)                       (29,180)                       

รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 6, 7 (1,621)                         -                                   

การขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 198                              269                              

รายการกาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า -                                   (6,443)                         

ดอกเบียรับ (225)                            -                                   

รับดอกเบีย 225                              -                                   

ลูกหนีรายไดค้่าเช่าคา้งรับและลูกหนีอืนเพิมขึน (433)                            -                                   

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง (499)                            361                              

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีลดลง 9, 10 6,736                           334                              

สินทรัพยอื์นลดลง 44                                18                                

เจา้หนีอืนเพิมขึน (ลดลง) (57,569)                       2,556                           

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่ายเพิมขึน (ลดลง) 67                                (94)                               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิมขึน 1,813                           -                                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิมขึน (ลดลง) 96                                (75)                               

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิมขึน 53                                -                                   

เงินสดจ่ายค่าเช่า (15,722)                       -                                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (109,610)                     (78,658)                       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบีย (21,393)                       (13,413)                       

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 200,270                       184,980                       

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว -                                   (9,875)                         

การคืนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 14 (56,493)                       -                                   

การแบ่งส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 11, 14 (20,917)                       (70,171)                       

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 101,467                       91,521                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (8,143)                         12,863                         

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,871)                         -                                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (10,014)                       12,863                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 52,064                         35,487                         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 30 มิถุนายน 42,050                         48,350                         

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

9 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
4  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
5  ความเส่ียงทางการเงิน 
6  เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
7  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
8  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
9  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
10  เงินกูย้มืระยะยาว 
11  ก าไรสะสม 
12  ค่าใชจ่้าย 
13  รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
14  การแบ่งปันส่วนทุนและการคืนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 
15  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
16  ภาระผกูพนั 
17  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
18  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
19  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
   

   



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของผู ้จัดการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี   
30 กรกฎาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต”์) จดัตั้งขึ้นเป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่มีการก าหนดอายโุครงการ จดทะเบียนเป็นกองทรัสตเ์ม่ือ
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 3,656.05 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 409.40 ลา้นหน่วย มูลค่า
หน่วยละ 8.9302 บาท) โดยมี บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท จ ากัด (“ผูจ้ัดการกองทรัสต์”) เป็นผูจ้ัดการ
กองทรัสตแ์ละบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“ทรัสตี”) เป็นทรัสตีของกองทรัสต ์
 
กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
 
งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษทั
ยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ีจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
   30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
   (ร้อยละ) 
บริษทั ดุสิตธานี รีท จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100 100 
บริษทั ดุสิตมลัดีฟส์     
   อินเวสเมน้ท ์จ ากดั ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 100 100 
 

  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคมบริษทั
จดัการลงทุน (“สมาคม”) ก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ซ่ึงออกและประกาศโดยสมาคมในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 และจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ทั้งน้ีการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าว มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของกองทรัสตแ์ละมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคญั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ี
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของกองทรัสต์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 
 

(ข)    การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีของกองทรัสต์ ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้น
ไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใช้วิจารณญาณและ
แหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใช้ในการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 4 
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3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าใหป้ระเทศไทยและหลาย
ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของกองทรัสต ์เป็นผลใหร้ายไดค้่าเช่าส่วนท่ีเป็นค่าเช่าผนัแปรลดลง ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์การติดตาม
สถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ด  เน่ืองดว้ยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่
แน่นอนในการประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกองทรัสต ์ทั้งน้ี กองทรัสตไ์ดน้ าแนวปฏิบติัทางบญัชี
เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ มาถือปฏิบติัส าหรับการจดัท างบการเงินส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึง
กองทรัสตเ์ลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาใชป้ระกอบเป็นปัจจยัของขอ้มูลเพื่อวดัมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 

4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสตไ์ดถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก ดงันั้นกองทรัสตจึ์งไม่ได้
ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4(ก) 
ถึงขอ้ 4(ง) นอกจากน้ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ได้ก าหนดให้กองทรัสต์ต้องจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มเติม หากกองทรัสต์เลือกท่ีจะน าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ กองทรัสต์จะตอ้งถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันั้นกองทรัสตจึ์งน าเสนองบการเงินรวมในการจดัท า
งบการเงินน้ีเท่านั้น  

 

ก. การบัญชีเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กองทรัสตว์ดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงไม่แตกต่าง
จากนโยบายการบญัชีเดิม และก าหนดให้วดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยรับรู้ดอกเบ้ีย
จ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกองทรัสตรั์บรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาตามเกณฑค์งคา้ง  
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของ
กองทรัสต ์
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ข. การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสตถื์อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการบญัชีของสัญญาเช่า  
 

เดิมกองทรัสต์ในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า  แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กองทรัสต์ตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า ทั้งน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาหรืออตัราดอกเบ้ียการ
กูย้มืส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าหากไม่มีอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา 

  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรมเพิ่มขึ้น 324,850 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 316,682 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง 8,168 

 

ค. ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสีย 
 

แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กองทรัสต์รับรู้ค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 เป็นรายการหักออกจากทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งจ านวน ส าหรับค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีท่ีเกิด
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสตส์ามารถทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามนโยบายการบญัชีเดิม (ดูหมายเหตุขอ้ 
9)   
 

ง. การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาส าหรับรายการท่ี
เกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดขึ้นระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดั
มูลค่ายุติธรรมภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทาง
บญัชีไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรม กองทรัสตจึ์งเปิดเผยเพิ่มเติมดงัท่ีกล่าวในหมาย
เหตุขอ้ 18  
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5 ความเส่ียงทางการเงิน 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
 
ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกองทรัสต ์ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
มีอตัราดอกเบ้ียของกองทรัสต ์
 

  
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือ

ทางการเงินสุทธิ 
 มีอตัราดอกเบ้ีย 
 ปรับขึ้นลงตาม 
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย อตัราตลาด 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
เงินฝากธนาคาร 41,911 
เงินกูย้ืมระยะยาว (1,682,835) 
 
ความเส่ียงด้านเครดิต 
 
กองทรัสต์มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทาง
การเงิน เน่ืองจากกองทรัสตมี์ลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
กองทรัสตจึ์งไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
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ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 
 
กองทรัสตมี์บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
    
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    
เงินฝากธนาคาร 30,361  14,331 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 2,693,561  2,327,354 
ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน 37,431  48,449 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,541  8,239 
เจา้หน้ีอ่ืน 1,584  2,891 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,665  1,550 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 9,973  7,494 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 299,066  - 
เงินยูโร    
เจา้หน้ีอ่ืน -  2,491 
เงินรูฟิยา    
เจา้หน้ีอ่ืน -  724 
 
กองทรัสตไ์ม่ไดท้ าสัญญาอนุพนัธ์เพื่อคุม้ครองความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 
ความเส่ียงด้านตลาด 
 
กองทรัสตมี์ความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั
ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทธุรกิจของ
ผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจท าให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได ้
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ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การบริหารความเส่ียง 
 
กองทรัสตบ์ริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน  

 
6 เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 21,663 
เพิ่มขึ้น 210,000 
จ าหน่าย (15,677) 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 414 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (121) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 216,279 

 
7 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
 

เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยส์ าหรับ
โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยมีราคาประเมินรวมเท่ากบั 
411.7 ลา้นบาท ท าใหเ้กิดผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมจ านวน 1.742 ลา้นบาท 

 
  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 หมายเหตุ  2563  2562 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    6,780,673  4,339,997 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือสินทรัพย ์   -  2,360,552 
เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย ์   35,596  200,284 
เพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4  324,850  - 
จ าหน่ายส่วนปรับปรุงโรงแรมในระหวา่งงวด   (5,804)  (7,139) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม    1,742  (71,794) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน   39,257  (41,227) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / 31 ธันวาคม 2562   7,176,314  6,780,673 

 
ทั้งน้ี ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และ สิทธิการเช่าในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ไดจ้ดจ านองเป็นประกนัเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุขอ้ 10  
 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
กองทรัสต ์มีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 
 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   อตัราดอกเบ้ีย    อตัราดอกเบ้ีย 

 (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ) 
เงินสดในมือ 139  -  -  - 
เงินฝากออมทรัพย ์ 41,911  0.050 - 1.100  52,064  0.050 - 1.400 
รวม 42,050    52,064   

 
  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

 หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  63,335 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด   (6,072) 
จดัประเภทเป็นค่าใชจ่้ายในการออกเงินกูย้มืระยะยาวรอตดับญัชี 10 (6,309) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  50,954 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกองหรือระดมทุนท่ีทยอยตดัจ่ายคงเหลือ 
50.95 ลา้นบาท หากตอ้งรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งจ านวน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจะเหลือเท่ากับ 5,473.23 ลา้นบาท 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยคงเหลือ 7.6925 บาท 
 

10 เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

ในวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 กองทรัสตไ์ดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน วงเงินการกูร้วมทั้งส้ิน 1,944.21 
ลา้นบาท กองทรัสตเ์บิกเงินงวดแรกจ านวน 1,488.21 ลา้นบาทในวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 เพื่อให้บริษทัยอ่ยกูเ้พื่อใช้
ในการซ้ือทรัพยสิ์นและหน้ีสินโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ และเบิกเงินงวดสอง จ านวน 80.57 ลา้นบาท  
ในวนัท่ี 10 เมษายน 2563 และงวดสามจ านวน 119.70 ลา้นบาท ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ส่วนทุนและค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยสิ์นของโรงแรม เงินกูย้มืดงักล่าวมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ไดแ้ก่ 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และ สิทธิการเช่าในท่ีดิน และ กรรมสิทธ์ิในอาคาร ส่ิง
ปลูกสร้าง และอุปกรณ์ของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์และอ่ืน ๆ โดยอตัราดอกเบ้ียจะไม่เกินร้อยละ 4.2 ต่อปี ช าระ
ดอกเบ้ียรายไตรมาส มีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ คือ ช าระคืนคร้ังเดียวเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเงินกู ้ระยะเวลาการกู ้
5 ปี นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก 
 

สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ EBITDA 
และเงินกูย้มืต่อสินทรัพยร์วม 

  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาว มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  1,488,210 
บวก เงินสดรับจากการออกเงินกูย้มืระยะยาว  200,270 
บวก ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกเงินกูย้มืระยะยาว  664 
หกั ค่าใชจ่้ายในการออกเงินกูย้มืระยะยาวรอตดับญัชี 9 (6,309) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  1,682,835 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562  
ไดด้งัน้ี 
 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 1,682,835  1,488,210 
รวม 1,682,835  1,488,210 

 
  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ก าไรสะสม 
 
รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 20,921 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 146,782 
ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (5,192) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 1,621 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 29,347 
การแบ่งส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (20,917) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 172,562 

 
12 ค่าใช้จ่าย 

 

กองทรัสตมี์บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมีบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นทรัสตี โดยค านวณค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ยกเวน้ปี 2561 และ 2562 จะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่ต ่ากวา่ 2 ลา้นบาทต่อ
ปี 

- ค่าธรรมเนียมในการไดม้า/จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์น
ท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไปของกองทรัสต ์

-  ค่าธรรมเนียมทรัสตี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ ทั้งน้ี ค่าตอบแทน      
ดงักล่าวไม่ต ่ากวา่ 6 ลา้นบาทต่อปี 

-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในอตัราตามท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสตก์ าหนด  
 

  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

21 

13 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ในระหว่างงวดกองทรัสต์ มีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตี และกิจการอ่ืนซ่ึงมีผูถื้อ
หุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์และทรัสตี รายการท่ีส าคญัดงักล่าวส าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน นโยบายการก าหนดราคา 

 (พันบาท)  
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,458 6,886 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย     
   จ ากดั (มหาชน) 

   

   คา่ธรรมเนียมทรัสตี 2,211 4,400 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)    
   รายไดด้อกเบ้ีย 9 34 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ต่อปี 
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
รายไดค้่าเช่า 

 
46,479 

 
102,500 

 
ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั    
   รายไดค้่าเช่า 54,120 111,147 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตมี์ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร    
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 11,015  7,227 
    
ลูกหน้ีรายได้ค่าเช่าค้างรับและลูกหน้ีอื่น    
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 11,254  - 
บริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 25,948  35,735 
    
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี    
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท จ ากดั 15,040  17,766 
    
เจ้าหนี้อื่น    
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 4,772  52,573 
บริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั -  2,422 
 4,772  54,995 

    
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  1,556  2,151 
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท จ ากดั 2,433  1,867 
รวม 3,989  4,018 

 
  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 การแบ่งปันส่วนทุนและการคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ในระหวา่งงวดกองทรัสตไ์ดมี้การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงัน้ี 
 

วนัประกาศจ่ายเงินปันผล  ส าหรับรอบระยะเวลา  อตัราต่อหน่วย  30 มิถุนายน 2563 
    (บาท / หน่วย)  (พันบาท) 
  1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2562     

27 กุมภาพนัธ์ 2563  และก าไรสะสม  0.0294  20,917 
 

ในการประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัจ่ายคืนเงินลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนใน
อตัราหน่วยละ 0.0794 บาท รวมเป็นเงิน 56.49 ลา้นบาท 
 

15 ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
 

กองทรัสตไ์ดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคาร เป็นจ านวน 46.79 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 0.84 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 
 

16 ภาระผูกพนั 
 

กองทรัสตมี์ภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาปรับปรุงและตกแต่งโรงเรม โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระภายในหน่ึงปีเป็น
จ านวนเงิน 85.32 ลา้นบาท 
 

17 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

กลุ่มกองทรัสต์มี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มกองทรัสต์
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส  ทั้งน้ีกลุ่มกองทรัสตไ์ดมี้การทบทวนการจดักลุ่มธุรกิจใหม่ ส่งผลให้
ส่วนงานด าเนินงานมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1  ธุรกิจการใหเ้ช่า 
ส่วนงาน 2  ธุรกิจอ่ืน  
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายใน
และสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มกองทรัสต์ ผูบ้ริหารเช่ือว่าเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด     ธุรกิจการให้เช่า  ธุรกิจอ่ืน  ตัดรายการระหว่างกัน  รวม  
   วันท่ี 30 มิถนุายน      2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  
     (พันบาท)  
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                     
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     100,599  11,146  380  73  -  -  100,979  11,219  
  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     -  -  20,645  -  (20,645)  -  -  -  
รวมรายได้     100,599  11,146  21,025  73  (20,645)  -  100,979  11,219  

                     
การจ าแนกรายได้                     
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                     
ไทย     46,479  11,146  380  73  -  -  46,859  11,219  
ต่างประเทศ     54,120  -  20,645  -  (20,645)  -  54,120  -  
รวมรายได้     100,599  11,146  21,025  73  (20,645)  -  100,979  11,219  

                     

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                     

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง     100,599  11,146  21,025  73  (20,645)  -  100,979  11,219  
 

 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด     ธุรกิจการให้เช่า  ธุรกิจอ่ืน  ตัดรายการระหว่างกัน  รวม  
   วันท่ี 30 มิถนุายน      2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  
     (พันบาท)  
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                     
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     213,647  114,969  978  2,556  -  -  214,625  117,525  
  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     -  -  42,035  -  (42,035)  -  -  -  
รวมรายได้     213,647  114,969  43,013  2,556  (42,035)  -  214,625  117,525  

                     
การจ าแนกรายได้                     
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                     
ไทย     102,500  114,969  934  2,556  -  -  103,434  117,525  
ต่างประเทศ     111,147  -  42,079  -  (42,035)  -  111,191  -  
รวมรายได้     213,647  114,969  43,013  2,556  (42,035)  -  214,625  117,525  

                     

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                     

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง     213,647  114,969  43,013  2,556  (42,035)  -  214,625  117,525  
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับและวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทรัสต์
ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการ
บัญชีท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทรัสต์
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูล

ระดบัท่ี 1) 
• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ขอ้มูลราคา

ตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูล
ระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
   (พันบาท)   
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม  -  7,176,314  7,176,314 
กองทุนรวมตราสารหน้ี 216,279  -  216,279 
 
เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่องและอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายใน
ตลาดท่ีจดัตั้งขึ้นอยา่งเป็นทางการ กองทรัสตจ์ะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิงส าหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

27 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการ
อา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนับสนุน
จากขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยู่ใน
กลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 
 
เงินลงทุนท่ีถูกจดัประเภทในระดบัท่ี 3 มีขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีไม่สามารถสังเกตไดเ้น่ืองจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนกั 
 
ตราสารทุนในระดบัท่ี 3 ประกอบดว้ยขอ้มูลความเส่ียงดา้นเครดิตและมูลค่าความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับ
ฐานะท่ีเก่ียวกบัตราสารทุนนั้น ขอ้มูลหลกัท่ีป้อนเขา้ตวัแบบการประเมินมูลค่าของกองทรัสต์ส าหรับเงินลงทุนน้ี
ประกอบดว้ยอตัราส่วนราคาต่อก าไร (price-earnings ratio) และการคิดลดกระแสเงินสด 

 
19 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั
ให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสตจ์ากงวดผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 
และก าไรสะสม ในอตัราหน่วยละ 0.175 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 124.51 ลา้นบาท โดยประโยชน์ตอบแทน
ดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนสิงหาคม 2563 
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