
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานีและบริษทัยอ่ย 

(กลุ่มกองทรัสต)์ ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกองทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการ

ดาํเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระสําคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม

กองทรัสตต์ามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตรวจสอบงบการเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

การวดัมูลค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

อา้งถึงหมายเหตุ 5 และ 8 ของงบการเงินรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมและมีนัยสําคญัในงบการเงินรวมของ

กลุ่มกองทรัสต์ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยป์ระมาณโดยวิธีรายไดจ้ากการ

คิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึง

ข้ึนอยู่กับการคาดการณ์ผลประกอบการของ

โรงแรมแต่ละแห่ง ในระหว่างปี 2563 กลุ่ม

กองทรัสต์ได้แ ต่งตั้ งผู ้ประเ มินราคาอิสระ

ภายนอกเพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมของโรงแรม

ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

  

นอกจากน้ี กลุ่มกองทรัสต์ไดเ้ลือกใช้มาตรการ

ผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง

บัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID-19 ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ท่ีจะไม่

นาํขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาใช้

ในการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตในการวดั

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ของกลุ่มกองทรัสต ์

 

เน่ืองจากการกาํหนดและประเมินมูลค่ายุติธรรม

มีการใช้ดุลยพินิจในการกําหนดข้อสมมติท่ี

สําคัญ เร่ืองดังกล่าวจึงเป็นเร่ืองท่ีข้าพเจ้าให้

ความสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• การทาํความเขา้ใจและประเมินวิธีการท่ีกลุ่มกองทรัสต ์ใชใ้น

การกาํหนดและประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์

• การประเมินความเป็นอิสระ คุณสมบติั และความสามารถของ

ผูป้ระเมินราคาของกลุ่มกองทรัสต ์

• การใชผ้ลงานของผูเ้ช่ียวชาญภายนอกท่ีวา่จา้งโดยเคพีเอม็จีใน

การพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการวดัมูลค่าและขอ้

สมมติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

• พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติหลักท่ีใช้ในการ

ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีต ทดสอบการ

คาํนวณ และสุ่มทดสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซ่ึงอธิบายเก่ียวกับผลกระทบต่อกลุ่มกองทรัสต์จากการนํา 

นโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี ความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก

เร่ืองน้ี  

 

ข้อมลูอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํ

แลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวม 

  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อ

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวม  ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกองทรัสตใ์นการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกองทรัสต ์หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมไม่วา่จะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง

ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ

แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มกองทรัสต ์

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี 

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกองทรัสตใ์นการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้

ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น

ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกองทรัสตต์อ้ง

หยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวม

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกองทรัสต ์เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง   การควบคุมดูแล   และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกองทรัสต ์ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว

ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้

ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ

ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูบ้ริหารว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้

ส่ือสารกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณา

วา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริหาร ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวด

ปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้า

พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสม

เหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 
 

(วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4795 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร   

18 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 7 14,035,895           21,662,664           
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 8 7,258,856,097      6,780,672,787      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9, 14 134,059,612         52,064,097           
ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืน 14 38,058,083           48,460,058           
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 14 44,814,965           63,334,802           
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,528,888             10,437,178           
สินทรัพยอ่ื์น 180,765                324,735                
รวมสินทรัพย์ 7,491,534,305      6,976,956,321      

หน้ีสิน
เจา้หน้ีอ่ืน 14 25,883,051           73,273,446           
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14 4,727,210             5,922,924             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,689,456             7,489,785             
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,200,702             834,446                
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 297,491,193         -                            
เงินกูย้มืระยะยาว 11 1,683,507,032      1,488,210,000      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 58,903                  -                            
รวมหนี้สิน 2,014,557,547      1,575,730,601      
สินทรัพย์สุทธิ 5,476,976,758      5,401,225,720      

สินทรัพย์สุทธิ
   ทุนจดทะเบียน
      หน่วยทรัสตจ์าํนวน 711,500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 8.7758 บาท 
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และมูลค่าหน่วยละ 8.8552 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,243,981,700      6,300,474,800      

   ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์
      หน่วยทรัสตจ์าํนวน 711,500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 7.5211 บาท
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และมูลค่าหน่วยละ 7.6005 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 15 5,351,242,520      5,407,735,620      
   กาํไรสะสม 12 196,043,713         20,921,460           
   องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์ (70,309,475)          (27,431,360)          
สินทรัพย์สุทธิ 5,476,976,758      5,401,225,720      

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 7.6978 7.5913

จํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 711,500,000         711,500,000         

(บาท)

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน หมายเหตุ จาํนวน/พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 8

1. โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
ที่ตั้ง ตาํบลเชิงทะเล อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ 33 ไร่ 2 งาน 61.4 ตร.ว. 3,061,795,368            2,958,020,057            40.67                           3,058,196,939            2,954,421,628            43.43                           

2. โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
ที่ตั้ง ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตร.ว. 409,742,154                411,700,000                5.66                             409,742,154                409,957,597                6.03                             

3. โครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน
ที่ตั้ง ถนนเพชรเกษม อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี
สินทรัพยส์ิทธิการใชท้ี่ดิน และอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยส์ินติดตรึงตรา อุปกรณ์ และส่วนปรับปรุง 63 ไร่ 1 งาน 60 ตร.ว. 1,224,515,275            1,252,306,239            17.22                           1,061,148,451            1,088,939,415            16.01                           

4. โครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์
ที่ตั้ง เกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa Atoll ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์
สินทรัพยส์ิทธิการใชใ้นที่ดิน และ กรรมสิทธิ์ในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ 166 ไร่ 2 งาน 60 ตร.ว. 2,687,895,850            2,636,829,801            36.26                           2,368,587,506            2,327,354,147            34.21                           

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 7,383,948,647            7,258,856,097            99.81 6,897,675,050            6,780,672,787            99.68

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 7

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั -                                  -                                  -                               10,000,000                  10,017,737                  0.15                             
กองทุนเปิดภทัร มนันี่ โพสิทีฟ 14,018,571                  14,035,885                  0.19                             378,935                       380,026                       0.01                             

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง -                                   -                                   -                               10,956,359                  11,264,891                  0.16                             

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 10.00                           10.00                           0.00                             10.00                           10.00                           -                                  
รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 14,018,581                  14,035,895                  0.19                             21,335,304                  21,662,664                  0.32                             

รวมเงนิลงทุนทั้งสิ้น 7,397,967,228            7,272,891,992            100.00                         6,919,010,354            6,802,335,451            100.00                         

31 ธนัวาคม 2563

(บาท)

31 ธนัวาคม 2562

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้
รายไดค้่าเช่า 14 424,367,400   286,061,321   
รายไดด้อกเบ้ีย 14 329,930         392,633         
รายไดอ่ื้น 1,993,353      2,330,662      
รวมรายได้ 426,690,683   288,784,616   

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 14 13,844,080     8,198,989      
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 14 8,845,761      6,285,891      
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,948,252      2,678,978      
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,928,453      3,019,309      
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจ่าย 10 12,210,511     7,469,987      
ค่าเช่าจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน -                     8,066,665      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 16,902,052     4,110,550      
ตน้ทุนทางการเงิน 73,384,170     32,310,993     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,359,408      7,523,861      
รวมค่าใช้จ่าย 133,422,687   79,665,223     
กําไรจากการลงทุนสุทธิ 293,267,996   209,119,393   

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 7, 8 (7,357,779)     -
รายการกาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 7, 8 1,432,357      -
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า -                     (3,415,501)     
รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                     2,335,294      
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า -                     (71,793,825)   
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                     327,360         
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 33,209,069     (14,625,794)   
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 27,283,647     (87,172,466)   

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 320,551,643   121,946,927   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (42,878,115)   (27,431,360)   
การเพิ่มขึน้ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานและ

   องค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 277,673,528   94,515,567     

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวม 

หมายเหตุ 2563 2562

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 293,267,996      209,119,393      
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 27,283,647        (87,172,466)       
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 320,551,643      121,946,927      

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 12, 16 (145,429,390)     (173,175,292)     
การเพิ่มทุนจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 15 -                         1,782,390,000    
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 15 (56,493,100)       (30,705,000)       
องค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (42,878,115)       (27,431,360)       

การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 75,751,038        1,673,025,275    
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,401,225,720    3,728,200,445    
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 5,476,976,758    5,401,225,720    

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหน่วยทรัสต์

หน่วยทรัสต ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม (หน่วย) 711,500,000      711,500,000      

หน่วยทรัสต์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม (หน่วย) 711,500,000      711,500,000      

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสดรวม 

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 320,551,643       121,946,927       
ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

   ใ ห้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใ ช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน
ตน้ทุนทางการเงิน 73,384,170         32,310,993         
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 10 12,210,511         7,469,987           
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน (33,209,069)        14,625,794         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,359,408           7,523,861           
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 7, 8 7,357,779           -                         
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 280,004,694       226,000,000       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7 (272,000,000)      (245,000,000)      

การซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 8 (196,090,930)      (2,560,835,877)   
รายการกาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 7, 8 (1,432,357)         -                         
การขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 430,716              3,724,001           

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละและสิทธิการเช่า -                         3,415,501           

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                         (2,335,294)         

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                         (327,360)            

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนเงินในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า -                         71,793,825         
ดอกเบ้ียรับ (329,930)            -                         
รับดอกเบ้ีย 341,146              -                         

ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 10,390,759         (48,460,058)        

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 1,369,790           (8,961,720)         

สินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 143,970              (65,844,643)        

เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (55,224,954)        21,720,320         
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 366,256              700,855              
จ่ายภาษีเงินได้ (9,159,737)         -                         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,408,971)         2,627,053           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 58,903                -

เงินสดจ่ายค่าเช่า (15,721,775)        -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 125,392,022       (2,417,905,835)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (40,906,058)        (32,310,993)        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 11 200,270,008       1,673,189,877    
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว 11 -                         (784,075,000)      
การเพ่ิมทุนจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 15 -                         1,782,390,000    
การคืนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 15 (56,493,100)        (30,705,000)        
การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 12, 16 (145,429,390)      (173,175,292)      
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (42,558,540)        2,435,313,592    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 82,833,482         17,407,757         
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (837,967)            (830,183)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 81,995,515         16,577,574         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 52,064,097         35,486,523         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 134,059,612       52,064,097         

(บาท)

     สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
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2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
6  ความเส่ียงทางการเงิน 
7  เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
8  เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
9  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
10  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
11  เงินกูย้มืระยะยาว 
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13  ค่าใชจ่้าย 
14  รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีได้รับอนุม ัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูม้ีอ  านาจของผูจ้ ัดการกองทรัสต์เมื่อวนัที่  18 
กุมภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต”์) จดัตั้งข้ึนเป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่มีการก าหนดอายุโครงการโดยแปลงสภาพจากกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ("กองทุนรวม") และจดทะเบียนเป็นกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน 2560 โดยมีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 3,656.05 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 409.40 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 
8.9302 บาท) โดยมีบริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท จ ากดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต์”) เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์และ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“ทรัสตี”) เป็นทรัสตีของกองทรัสต ์
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยทรัสตร้์อยละ 
30.02  บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
 
งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษทั
ยอ่ย ("กลุ่มกองทรัสต"์) ดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ีจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
   31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
   (ร้อยละ) 
บริษทั ดุสิตธานี รีท จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100 100 
บริษทั ดุสิตมลัดีฟส์     
   อินเวสเมน้ท ์จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 100 100 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคมบริษทัจดัการ
ลงทุน (“สมาคม”) ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงออกและประกาศโดยสมาคมในเดือนกุมภาพนัธ์  2563 ส าหรับเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าว
ไม่ไดก้ าหนดไวก้ลุ่มกองทรัสตจ์ะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) 
 

ทั้ งน้ีการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าว มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
กองทรัสตแ์ละมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมาย
เหตุขอ้ 3 นอกจากน้ีกลุ่มกองทรัสต์ไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราว
ส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 
 

นอกจากน้ี กลุ่มกองทรัสตไ์ม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้
ในงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มกองทรัสตไ์ดป้ระเมินผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึง
คาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
 

 งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกองทรัสต ์ 
 

(ค)    การใช้วิจารณญาณ และการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการและขอ้สมมติ
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มกองทรัสต์ ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงงบการเงินต่อไปน้ี 
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    หมายเหตุขอ้ 4 (ซ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
หมายเหตุขอ้ 8 

 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์– ขอ้สมมติหลกัท่ีกระทบต่อการประมาณมูลค่าเงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์ 

 
3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มกองทรัสตไ์ดถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก ดงันั้นกลุ่มกองทรัสต์
จึงไม่ไดป้รับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 3(ก) ถึงขอ้ 3(ง) นอกจากน้ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดใหก้ลุ่มกองทรัสตต์อ้งจดัท างบการเงินเฉพาะ
กิจการเพิ่มเติม หากกลุ่มกองทรัสตเ์ลือกท่ีจะน าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ กลุ่มกองทรัสต์จะตอ้งถือปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันั้นกลุ่มกองทรัสตจึ์งน าเสนองบการเงิน
รวมในการจดัท างบการเงินน้ีเท่านั้น  

 

ก. การบัญชีเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กลุ่มกองทรัสต์วดัมูลค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงไม่แตกต่างจาก
นโยบายการบญัชีเดิม และก าหนดให้วดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยรับรู้ดอกเบ้ียจ่าย
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มกองทรัสตรั์บรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสญัญาตามเกณฑค์งคา้ง  
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
กองทรัสต ์
 

ข. การบัญชีเกีย่วกบัสัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มกองทรัสตถื์อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการบญัชีของสญัญาเช่า  
 

เดิมกลุ่มกองทรัสตใ์นฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า  แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กลุ่มกองทรัสต์ตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า ทั้งน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาหรืออตัราดอกเบ้ีย
การกูย้มืส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าหากไม่มีอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญา 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่วกบัสัญญาเช่า (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 324,850 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน 316,682 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง 8,168 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,189,198 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   316,682 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563   316,682 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 10.5 
 

     สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานธุรกิจการใหเ้ช่า 
 

ค. ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสีย 
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้กลุ่มกองทรัสต์รับรู้ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียท่ีเกิดข้ึนตั้ งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 เป็นรายการหักออกจากทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ทั้งจ านวน ส าหรับค่าใชจ่้ายรอการตดั
บญัชีท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มกองทรัสตส์ามารถทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามนโยบายการบญัชีเดิม 
(ดูหมายเหตุขอ้ 10)   
 

ง. การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่ายติุธรรม คือ ประมาณการราคาส าหรับรายการท่ี
เกิดข้ึนในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดั
มูลค่ายุติธรรมภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทาง
บญัชีไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรม กลุ่มกองทรัสตจึ์งเปิดเผยเพิ่มเติมดงัท่ีกล่าวใน
หมายเหตุขอ้ 20  
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4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของกองทรัสต ์และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มกองทรัสต”์) 
 

บริษัทย่อย    
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกองทรัสต ์การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มกองทรัสตเ์ปิดรับหรือมี
สิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท า
ให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มกองทรัสต ์งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงิน
รวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
กองทรัสต ์โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
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ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในปีบญัชีนั้น  
 

หน่วยงานในต่างประเทศ   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป  
 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ผลสะสม
ของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุน
โดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มกองทรัสต์จ  าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียง
บางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ไม่มีอ านาจควบคุม 
  
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้า่จะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์จนกวา่
มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ค) เงินลงทุนที่แสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
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เงินลงทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มกองทรัสตเ์ป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของตราสารนั้นดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน ตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่ารวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

กลุ่มกองทรัสต์ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มกองทรัสต์
ไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการ
ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน   
 

การหักกลบ 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิก็
ต่อเม่ือกลุ่มกองทรัสตมี์สิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยจ านวน
เงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพยรั์บรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกลุ่มกองทรัสต์มีสิทธิในเงิน
ลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย ราคาจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายทางตรงทั้งส้ินท่ีกลุ่มกองทรัสต์จ่าย
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
 

เงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายติุธรรม โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด
โดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และตามขอ้ก าหนด หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยใ์นก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยแสดงเป็น “ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน” ในกรณีท่ีกลุ่มกองทรัสตจ์ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่ 
การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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(ง) เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายติุธรรม 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่ม
กองทรัสตถื์อครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อ
ขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน  
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยว์ดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนรวมตน้ทุนการท ารายการและวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนและแสดงเป็น “รายการก าไร 
(ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน” (2562:แสดงเป็นรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียัง
ไม่เกิดขึน้ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)  
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ราคายุติธรรมก าหนดจากราคาประเมิน
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มกองทรัสต์จัดให้มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยอ์ย่างน้อยทุกๆ 2 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีไดม้า หรือวนัท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นคร้ังล่าสุดหรือวนัท่ีจ าหน่ายทรัพยสิ์น 
หรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีการด้อยค่า และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปีนับแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเต็ม
รูปแบบคร้ังล่าสุด กลุ่มกองทรัสตจ์ะไม่แต่งตั้งผูป้ระเมินราคารายเดียวกนัให้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นติดต่อกนัเกิน
สองคร้ัง 
 

ก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยรั์บรู้ในก าไรหรือขาดทุนและแสดงเป็น“ก าไร (ขาดทุน) 
สุทธิจากเงินลงทุน” 

 
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภท 
เผือ่เรียก  

 

(ฉ) ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอื่น 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืนวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตลอดอายสุัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมี
การน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมิน
ทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั และการ
เพิ่มข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
รายไดค่้าเช่าคา้งรับแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืน 
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ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืนวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์
ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ี หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือ
เกิดข้ึน 
 

(ช) ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสีย 
 

ค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยตน้ทุนในการออกและการไดม้าซ่ึงตราสารทุนของกลุ่มกองทรัสต ์
ท่ีเกิดข้ึน  
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กลุ่มกองทรัสต์รับรู้ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียเป็นรายการหักออกจากทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ทั้ง
จ านวน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563   
 
ค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 
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(ซ) สัญญาเช่า 
 

 นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญา กลุ่มกองทรัสตจ์ะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
 
ในฐานะผู้เช่า 
 
กลุ่มกองทรัสตรั์บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุขอ้ 4 (ง) 
 
ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ย
จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรง
เร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มกองทรัสต์ หากไม่
สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาได ้และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรือ
อตัราจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การ
เปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงินท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการ
ประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการ
วดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานจะไม่ถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มกองทรัสต ์ค่าเช่าจ่ายภายใต้
สญัญาเช่าด าเนินงานรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
นโยบายการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่ากล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 (ฎ) 
 

 (ฌ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
(ญ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี 
กลุ่มกองทรัสต์สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มกองทรัสตห์ลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มกองทรัสต์วดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หาก
สามารถหาได ้ตลาดจะถือวา่มี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอในจ านวน
ท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกองทรัสต์ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มกองทรัสตว์ดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   

 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มกองทรัสตพ์ิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอ
ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ี
ไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินวา่ไม่มีนยัส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือ
รายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มกองทรัสตใ์ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 
ดงัน้ี 
 

- ข้อมลูระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

- ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ข้อมลูระดับ 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มกองทรัสตรั์บรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
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(ฎ) รายได้ค่าเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
 เม่ือกลุ่มกองทรัสต์เป็นผูใ้ห้เช่า กลุ่มกองทรัสต์จะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าไดโ้อนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี 
สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน เม่ือกลุ่มกองทรัสตเ์ป็นผูใ้หเ้ช่าช่วง กลุ่มกองทรัสตจ์ะรับรู้รายการสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยก
ต่างหากจากกนั และพิจารณาการจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงโดยอา้งอิงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดจากสัญญาเช่าหลกั 
หากสัญญาเช่าหลกัเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นท่ีกลุ่มกองทรัสต์ใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการ กลุ่มกองทรัสตจ์ะจดั
ประเภทสญัญาเช่าช่วงเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 
หากสัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่าและมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มกองทรัสตจ์ะปันส่วนส่ิงตอบ
แทนท่ีจะไดรั้บตามสญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 
กลุ่มกองทรัสตรั์บรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า และ
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของ ‘รายไดค่้าเช่า’ ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวม
เป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกนักบัรายไดค่้าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ รายไดค่้าเช่าคา้งรับแสดง
ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืน 
 
กลุ่มกองทรัสต์ถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตามตามท่ีก าหนดในหมายเหตุขอ้ 4(ค) และ
ขอ้ 4(ฉ)  
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค่้าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
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 (ฏ) ดอกเบี้ย 
 
 นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็น
ตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหาหรือก่อสร้าง 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชคิ้ดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์
ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 

- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสญัญา 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

(ฐ) ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฑ) ภาษเีงินได้ 
 

กองทรัสตไ์ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบการเงินรวมส าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีของบริษทัย่อย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปี
ท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี  
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
กองทรัสต์คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มกองทรัสต์ค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มกองทรัสต์ เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มกองทรัสตเ์ปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมี
อยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
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หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มกองทรัสต์แลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ฒ) การแบ่งปันส่วนทุน 
 

 กลุ่มกองทรัสตบ์นัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชน์ผลตอบแทน 
  
 (ณ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มกองทรัสต ์หรือบุคคล
หรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มกองทรัสต ์หรือ 
กลุ่มกองทรัสต์มีอ  านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  

 

(ด) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูบ้ริหารของกลุ่มกองทรัสต์  จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงาน
ด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าใหป้ระเทศไทยและหลายประเทศ
ไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มกองทรัสต์ เป็นผลให้รายไดค่้าเช่าส่วนท่ีเป็นค่าเช่าผนัแปรลดลง ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีการติดตาม
สถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด  เน่ืองดว้ยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่
แน่นอนในการประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อกลุ่มกองทรัสต ์ทั้งน้ี กลุ่มกองทรัสตไ์ดน้ าแนวปฏิบติั
ทางบญัชีเร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19 ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (แนวปฏิบติัทางบญัชี) มาถือปฏิบติัส าหรับการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงกลุ่มกองทรัสตเ์ลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะ
กระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย  ์กลุ่มกองทรัสต์จึงใชร้าคาประเมินท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระไดป้ระเมินล่าสุดเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 
2562 ส าหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ และวนัท่ี 16 ตุลาคม 2562 ส าหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากู
น่า ภูเก็ต และโครงการโรงแรมดุสิตธานีหัวหิน และวนัท่ี 9 มกราคม 2563 ส าหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู  
เชียงใหม่  เป็นมูลค่ายติุธรรม นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มกองทรัสตไ์ดรั้บหนงัสืออนุญาตผ่อนผนั
การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จในปี 2563 
ออกไปจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน/จ. 36/2653 เร่ือง การผ่อนผนัการด าเนินการของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

อย่างไรก็ดีแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 การแพร่ระบาดของ 
COVID-19  ยงัคงด าเนินอยู่ภายหลงัจากท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวไดส้ิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช ้โดยมีการตรวจ
พบผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีการแพร่ระบาดไปทัว่ประเทศไทย เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆเพื่อเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่ระบาด โดยสนบัสนุน
ให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเล่ียงการรวมตวักนั และจ ากดัการเดินทาง ในขณะเดียวกนั จากขอ้มูล
ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกนั COVID-19 เร่ิมน าไปใชไ้ดแ้ลว้และก าลงัแจกจ่ายไปทัว่โลก อยา่งไร
ก็ตาม ในขณะน้ียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าวคัซีนดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานาน
เท่าใดและป้องกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และการแพร่ระบาดจะส้ินสุดลงเม่ือใด 
 

เน่ืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ีจึงไม่สามารถคาดการณ์
ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินอยู ่มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวคัซีน ท่ีอาจมีต่อธุรกิจ
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ของกลุ่มกองทรัสต์ ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์ได้ติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดและด าเนินการเพื่อลด
ผลกระทบใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 

6 ความเส่ียงทางการเงิน 
 

ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มกองทรัสต์ หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้และ
เงินลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มกองทรัสต ์อยา่งไรกต็าม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลา
อนัสั้น กลุ่มกองทรัสตจึ์งไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หน้ี 

 

กลุ่มกองทรัสตมี์การกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เน่ืองจากกลุ่มกองทรัสต ์มีคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูเ้ช่าและ
ผูเ้ช่าช่วงเพียงสองราย ดงันั้นกลุ่มกองทรัสตอ์าจมีความเส่ียงจากฐานะการเงินและความสามารถในการช าระค่าเช่า
ของผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วงได ้หากผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วงดงักล่าวมีปัญหาทางการเงิน 

 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลีย่น 

 

กลุ่มกองทรัสตมี์บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    
เงินฝากธนาคาร 11,941  - 
เงินยูโร    
เจา้หน้ีอ่ืน -  2,491 
เงินรูฟิยา    
เจา้หน้ีอ่ืน -  724 
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กลุ่มกองทรัสต์ไม่ได้ท าสัญญาอนุพนัธ์เพื่อคุ้มครองความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของบัญชีท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  

 
ความเส่ียงด้านตลาด 
 
กลุ่มกองทรัสต์มีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ข้ึนอยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจ
มีผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประเภทธุรกิจ
ของผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจท าให้ราคาของตราสาร
เพิ่มข้ึนหรือลดลงได ้
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

 

ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มกองทรัสต ์ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินตามมูลค่ายติุธรรมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มกองทรัสต ์
 

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือ

ทางการเงินสุทธิ 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
เงินฝากธนาคาร 134,060 
เงินกูย้มืระยะยาว (1,683,507) 

 
              นโยบายการบริหารความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 
กลุ่มกองทรัสต์บริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การ
กระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน  
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7 เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 21,663 
เพิ่มข้ึน 272,000 
จ าหน่าย (280,005) 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 688 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (310) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 14,036 

 

8 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
 

1) เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 กลุ่มกองทรัสตไ์ดรั้บโอนสินทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดล้งทุนเป็นคร้ังแรกในทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวเน่ืองกบักิจการโรงแรม 3 แห่ง ซ่ึง ณ วนัท่ีรับโอน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

(ก) ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเกต็ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

- ลงทุนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ โรงแรมดุสิตธานี 
ลากนู่า ภูเกต็ รวมเป็นเงินจ านวน 2,801 ลา้นบาท 

 

- ลงทุนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบกิจการ
โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเกต็ รวมเป็นเงินจ านวน 68 ลา้นบาท  

 

(ข) ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

- ลงทุนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ รวมเป็นเงินจ านวน 387 ลา้นบาท  

 

- ลงทุนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบกิจการ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ รวมเป็นเงินจ านวน 14 ลา้นบาท 

 

(ค)  ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

- รับโอนสัญญาเช่าทรัพยสิ์นระยะเวลา 30 ปีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพย ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการ
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากัด (มหาชน) ซ่ึง
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ประกอบด้วย ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโรงแรม 
ระยะเวลาตามสัญญาเช่า เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) 
โดยมูลค่าลงทุนรวมเป็นจ านวนเงินจ านวน 839 ลา้นบาท 

 

- ลงทุนซ้ือกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ
โรงแรม ดุสิตธานี หวัหิน รวมเป็นเงินจ านวน 52 ลา้นบาท 

 

กลุ่มกองทรัสต์ไดน้ าอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดออกให้เช่าและ/หรือให้เช่าช่วงแก่ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมซ่ึง
ไดแ้ก่ บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 

 

ในการน าทรัพยสิ์นดงักล่าวออกให้เช่า และ/หรือ ให้เช่าช่วงแก่บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั กลุ่มกองทรัสต์
จะรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่า/เช่าช่วงจากกองทุนรวม ซ่ึงส้ินสุดในปี 2562 หลงัจากนั้น กองทรัสต์
สามารถใชสิ้ทธิให้บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ต่ออายุสัญญาไดอ้ีก 4 คราว คราวละ 3 ปี (ส้ินสุดปี 2574) 
โดยขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ เหมือนกบัสัญญาเช่า/เช่าช่วงเดิมทุกประการ ยกเวน้ขอ้ตกลงเก่ียวกบัค่าเช่าซ่ึง
ก าหนดค่าเช่าดงัน้ี 

 

(ก) ค่าเช่าคงท่ีรายปีจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีไดต้กลงกนัในสัญญา ทั้งน้ีค่าเช่าคงท่ีรายปีท่ีค านวณไดด้งักล่าว
จะไม่ต ่ากว่า 205 ลา้นบาท 

 

(ข) ค่าเช่าแปรผนั จะอา้งอิงจากผลประกอบการของโรงแรม  
 

2) ในวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 กองทรัสตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ โดยมูลค่าเงินลงทุน
เท่ากบั 76.92 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ ทั้งน้ีรายละเอียดทรัพยสิ์นโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ประกอบดว้ย 

 

(ก) เกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa Atoll ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ โดย
เป็นท่ีดินท่ีไดรั้บสิทธิการเช่าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ระยะเวลาประมาณ 40 ปี เน้ือท่ีรวมประมาณ 
166 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา รวมถึงส่วนควบของเกาะดงักล่าว ส าหรับสิทธิการเช่าท่ีดินบนเกาะ Mudhdhoo 
บริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จ  ากัดจะเป็นผูรั้บภาระค่าเช่าจ่ายให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 
จ านวน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อปี จนครบก าหนดในเดือนกนัยายน 2602 
 

(ข) อาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอาคารท่ีพักแบบวิลล่า จ านวน  95 หลังพร้อมทั้ ง
สาธารณูปโภค งานระบบ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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(ค) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ และทรัพยสิ์นอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองซ่ึงไดใ้ชใ้นการ
ด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์  

 

ทั้งน้ี กลุ่มกองทรัสต์เขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวขา้งตน้ผ่าน (1) การถือหุ้นทางออ้มในบริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ อิน
เวสเมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีถือครองกรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าในทรัพยสิ์นโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
และ (2) ใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท ์จ ากดัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
และเง่ือนไขการช าระดอกเบ้ียเงินกูต้ามท่ีระบุในสญัญา  

 

และในวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 บริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไดท้ าสญัญาเช่าช่วงท่ีดินและเช่าทรัพยสิ์น
ของโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ จากบริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเมน้ท ์จ ากดั มีระยะเวลาการเช่า 21 ปี ค่าเช่า
จะเป็นอตัราและวิธีการค านวณตามท่ีระบุในสญัญา โดยจะมีการทบทวนค่าเช่าคงท่ีขั้นตน้ทุกๆ 3 ปี  

 

ทั้งน้ี ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และ สิทธิการเช่าในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ไดจ้ดจ านองเป็นประกนัเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุขอ้ 11  

 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หมายเหต ุ  2563  2562 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    6,780,673  4,339,997 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือสินทรัพย ์   -  2,360,552 
เพิ่มข้ึนจากการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย ์   196,091  200,284 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3  324,850  - 
จ าหน่ายส่วนปรับปรุงโรงแรมในระหวา่งปี   (7,258)  (7,139) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม    1,742  (71,794) 
ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   (1,219)  - 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน   (36,023)  (41,227) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    7,258,856  6,780,673 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 

 2563  2562 
   (พันบาท) 

จ านวนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน       
รายไดค่้าเช่า    424,367  286,061 
 
เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับ
โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยมีราคาประเมินรวมเท่ากบั 
411.7 ลา้นบาท ท าให้เกิดผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจ านวน 1.742 ลา้นบาท มูลค่ายติุธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยส าคญั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตได้ที่มีนัยส าคญัและ 
การวดัมูลค่ายตุิธรรม 

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยใชว้ิธีรายได ้
ซ่ึงประเมินโดย ผูป้ระเมินราคาอิสระ 
 

• อตัราการเติบโตของราคาหอ้งพกั 
(2%-5%) 

• อตัราการเขา้พกั (70%-80%) 
• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงแลว้ 

(9%-12%) 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) หาก 
• อตัราการเติบโตของรายไดห้้องพกั

สูงข้ึน (ลดลง) 
• อตัราการเขา้พกั สูงข้ึน (ลดลง) 
• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงแลว้

ต ่าลง (สูงข้ึน) 

สัญญาเช่า  
 
ในฐานะผู้เช่า 
 
ค่าเช่าคงท่ีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 31.32 ลา้นบาท 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563  2562 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 30,928  - 
ค่าเช่าจ่าย -  8,067 
 
ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่าของกลุ่มกองทรัสตมี์จ านวน 15.72 ลา้นบาท 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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ในฐานะผู้ให้เช่า 

 (พันบาท) 

จ านวนเงินที่จะได้รับในอนาคตตามระยะเวลาครบก าหนดช าระของสัญญาให้
เช่าด าเนินงาน  

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562 
ปีท่ี 1 424,367  424,367 
ปีท่ี 2 424,367  424,367 
ปีท่ี 3 424,367  424,367 
ปีท่ี 4 424,367  424,367 
ปีท่ี 5 424,367  424,367 
หลงัจากปีท่ี 5 4,520,512  4,944,880 
รวม 6,642,347  7,066,715 
 
*ค่าเช่าแปรผนั จะอา้งอิงจากผลประกอบการของโรงแรม  

 

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   อตัราดอกเบ้ีย    อตัราดอกเบ้ีย 

 (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ) 
เงินฝากออมทรัพย ์ 134,060  0.050 - 1.100  52,064  0.050 - 1.400 
รวม 134,060    52,064   

 

10 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

 หมายเหต ุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   63,335  4,960 
เพิ่มข้ึน  -  65,845 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี   (12,211)  (7,470) 
จดัประเภทเป็นค่าใชจ่้ายในการออกเงินกูย้มืระยะยาวรอตดับญัชี 11 (6,309)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  44,815  63,335 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
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หากกลุ่มกองทรัสต์ตอ้งรับรู้ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
กลุ่มกองทรัสต์จะมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคงเหลือเท่ากบั 5,432.16  ลา้นบาท และมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย
คงเหลือเท่ากบั 7.6348 บาทต่อหน่วย 
 

11 เงินกู้ยืมระยะยาว 
 
 

ในวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 กองทรัสตไ์ดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน วงเงินการกูร้วมทั้งส้ิน 1,944.21 
ลา้นบาท กองทรัสตเ์บิกเงินงวดแรกจ านวน 1,488.21 ลา้นบาทในวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยกูเ้พื่อใช้
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 และสิทธิการเช่าในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร ส่ิงปลูก
สร้าง 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 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาว มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หมายเหต ุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   1,488,210  599,095 
บวก เงินสดรับจากการออกเงินกูย้มืระยะยาว  200,270  1,673,190 
บวก ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกเงินกูย้มืระยะยาว  1,336  - 
หกั เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกูย้มืระยะยาว  -  (784,075) 
หกั ค่าใชจ่้ายในการออกเงินกูย้มืระยะยาวรอตดับญัชี 10 (6,309)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   1,683,507  1,488,210 
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เ งินกู้ยืมระยะยาวแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
ไดด้งัน้ี 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 1,683,507  1,488,210 
รวม 1,683,507  1,488,210 

 
12 ก าไรสะสม 

 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  20,921  72,150 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 293,268  209,119 
ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (7,358)  (1,080) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 1,432  (71,467) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 33,209  (14,626) 
การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์ (145,429)  (173,175) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  196,043  20,921 

 
 

13 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 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ทั้งน้ี ค่าตอบแทน      
ดงักล่าวไม่ต ่ากวา่ 6 ลา้นบาทต่อปี 

-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในอตัราตามท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสตก์ าหนด  
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14 รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ในระหวา่งปีกลุ่มกองทรัสต ์มีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีส าคญักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตี และกิจการอ่ืนซ่ึงมีผูถื้อ
หุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตีและกลุ่มกองทรัสต ์รายการท่ีส าคญัดงักล่าวส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

 (พันบาท)  
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13,844 8,199 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย     
   จ  ากดั (มหาชน) 

   

   ค่าธรรมเนียมทรัสตี 8,846 6,286 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)    
   รายไดด้อกเบ้ีย 27 76 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.125 - 0.375 ต่อปี 
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
รายไดค่้าเช่า 

 
205,000 

 
205,000 

 
ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

บริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั    
   รายไดค่้าเช่า  219,367 81,061 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มกองทรัสตมี์ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 
 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร    
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 13,772  7,227 
    
ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอื่น    
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 24,193  - 
บริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 13,667  35,735 
    
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี    
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท จ ากดั 13,249  17,766 
    
เจ้าหน้ีอื่น    
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 4,772  52,573 
บริษทั ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 37  2,422 
 4,809  54,995 

    
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  1,537  2,151 
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท จ ากดั 2,406  1,867 
รวม 3,943  4,018 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั
ให้บริษทัย่อยท่ีกองทรัสต์เขา้ลงทุนปรับโครงสร้างทางการเงินโดยเพิ่มทุนในบริษทั ดุสิตธานี รีท จ ากดั และให้
บริษัท ดุสิตธานี รีท จ ากัด เพิ่มทุนใน บริษัท ดุสิตมัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จ  ากัด และให้บริษัท ดุสิตมัลดีฟส์  
อินเวสเมน้ท ์จ ากดั ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นแก่กองทรัสต ์ 
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15 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 
 มูลค่า 2563  2562 
 หน่วยลงทุน จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหน่วย / พนับาท) 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หน่วยทรัสต ์ 8.9302 711,500  5,407,736  409,400  3,656,051 
 
ลดทุน(1) 

0.0750, 
0.0794 

 
- 

  
(56,493) 

  
- 

  
(30,705) 

ออกหุน้เพิ่มทุน(2) 5.9000 -  -  302,100  1,782,390 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   711,500  5,351,243  711,500  5,407,736 

 
(1) ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 กองทรัสต์ไดป้ระกาศให้ลดเงินทุนจ านวน 30,705,000 บาท หรือในอตัราหน่วยละ 

0.0750 บาทโดยการลดมูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์ตราไวจ้าก 8.9302 บาทต่อหน่วย เป็น 8.8552 บาทต่อหน่วย โดยการ
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อจ่ายผลตอบแทนจากผลการด าเนินงานของ
กองทรัสตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยก่อนการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีก าหนดจ่ายเงินลดทุนดงักล่าวในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2562  

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัจ่ายคืนเงิน
ลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นอตัราหน่วยละ 0.0794 บาท รวมเป็นเงิน 56.49 ลา้นบาท 

 
(2) กองทรัสต์ไดอ้อกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 1 จ  านวน 302,100,000 หน่วยซ่ึงขายในราคา
หน่วยละ 5.90 บาท ในวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 กองทรัสต์ไดรั้บเงินจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,782.39 ลา้นบาท ท าให้
กองทรัสตมี์จ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งส้ิน 711,500,000 หน่วย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

41 
 

16 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

กองทรัสตมี์นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ไดแ้ก่ 
 

16.1 ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่นอ้ยกว่าปีละ 1 คร้ัง และจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปี
บญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แลว้แต่กรณี 

 
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตามขอ้น้ี ใหห้มายถึงก าไรท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 
(1) การหกัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์

รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต ์

 
(2) การหักดว้ยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของกองทรัสต์

ตามวงเงินท่ีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวน หรือแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี แลว้แต่กรณี 

 
16.2 ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์ก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้

ผูถื้อหน่วยทรัสตจ์ากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 

16.3 ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์

 

16.4 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถา้ประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสตร์ะหวา่งปีบญัชี
หรือรอบปีบญัชีใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนในคร้ังนั้นและใหย้กไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนท่ีก าหนดไว ้
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ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 กองทรัสตไ์ดมี้การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตด์งัน้ี 
 
วนัประกาศจ่ายเงินปันผล  ส าหรับรอบระยะเวลา  อตัราต่อหน่วย  2563 

    (บาท / หน่วย)  (พันบาท) 
  1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2562     

27 กมุภาพนัธ์ 2563  และก าไรสะสม  0.0294  20,917 
  1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563     

30 กรกฎาคม 2563  และก าไรสะสม  0.1750  124,512 
รวม      145,429 

 
วนัประกาศจ่ายเงินปันผล  ส าหรับรอบระยะเวลา  อตัราต่อหน่วย  2562 

    (บาท / หน่วย)  (พันบาท) 
6 กมุภาพนัธ์ 2562  1 กรกฎาคม -31 ธนัวาคม 2561  0.1714  70,171 
26 กรกฎาคม 2562  1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562  0.2516  103,004 

รวม      173,175 
 

17 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 

กลุ่มกองทรัสตไ์ดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
เป็นจ านวน 202.81 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 3.35 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี  (2019: 2,516.80  
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 58.70 ต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี) 

 

18 ภาระผูกพนั 
 

กลุ่มกองทรัสตมี์ภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาปรับปรุงและตกแต่งโรงแรม โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระภายในหน่ึงปี
เป็นจ านวนเงิน 75.26 ลา้นบาท 
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19 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

กลุ่มกองทรัสตมี์ 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มกองทรัสต์
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส  การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มกองทรัสตโ์ดย
สรุปมีดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1  ธุรกิจการใหเ้ช่า 
ส่วนงาน 2  ธุรกิจอ่ืน  
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายใน
และสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มกองทรัสต์ ผูบ้ริหารเช่ือว่าเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั  
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ส าหรับปีส้ินสุด     ธุรกจิการให้เช่า  ธุรกจิอ่ืน  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม  
   วันท่ี 31 ธันวาคม      2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  
     (พันบาท)  
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                     
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     424,367  286,061  2,324  2,723  -              -  426,691  288,784  
  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     -  -  81,310  22,000  (81,310)  (22,000)  -  -  
รวมรายได้     424,367  286,061  83,634  24,723  (81,310)  (22,000)  426,691  288,784  

                     
การจ าแนกรายได้                     
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั                     
ไทย     205,000  205,000  1,427  2,723  -              -  206,427  207,723  
ต่างประเทศ     219,367  81,061  82,207  22,000  (81,310)  (22,000)  220,264  81,061  
รวมรายได้     424,367  286,061  83,634  24,723  (81,310)  (22,000)  426,691  288,784  

                     

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                     

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง     424,367  286,061  83,634  24,723  (81,310)  (22,000)  426,691  288,784  
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20 ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัและวธีิวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
 
 ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
   (พันบาท)   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563      
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม  -  7,258,856  7,258,856 
กองทุนรวมตราสารหน้ี 14,036  -  14,036 
      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม -  6,780,673  6,780,673 
กองทุนรวมตราสารหน้ี 21,663  -  21,663 
      
เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาวา่มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการ
อา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนับสนุน
จากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยกองทุนรวมตราสารหน้ี 
 
เงินลงทุนท่ีถูกจดัประเภทในระดบัท่ี 3 มีขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีไม่สามารถสังเกตไดเ้น่ืองจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนัก 
วิธีการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 
 

21 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการไดมี้มติ
อนุมติัให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์จากงวดผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 
ธันวาคม 2563 และก าไรสะสม ในอตัราหน่วยละ 0.2130 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 151.55 ลา้นบาท โดย
ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนมีนาคม 2564 
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