
 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรม 
และสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและ                                      
สิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวมและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั                                                               
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิรวม งบกระแสเงินสดรวมและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
แบบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูล
ทางการเงินเฉพาะกิจการของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิ
การเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 ซ่ึงระบุวา่ในระหวา่งปี 2561 กองทรัสตฯ์ได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิม
ท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย กองทรัสตฯ์ไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ                                        
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นถึงการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

สุชาดา ตนัติโอฬาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2562 



งบดุล

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 7 136,293 134,910                 4,169,475              4,377,805                

   (ราคาทุน: 132.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 4,043 ลา้นบาท

      (31 ธนัวาคม 2561: 130.8 ลา้นสหรัฐอเมริกา หรือ 4,243 ลา้นบาท))

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8 1,387 386                        42,427                   12,513                      

ลูกหนี

   จากการให้เช่า 9 1,317 274                        40,293                   8,892                        

   อืน 1,699 2,896                     51,958                   93,983                      

ภาษีมูลค่าเพมิรอเรียกคืน 8,004 8,246                     244,872                 267,583                   

ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 10 2,850 3,512                     87,173                   113,976                   

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์น 16 547 736                        16,733                   23,889                      

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 481                        431                        14,721                   13,999                      

สินทรัพยอื์น 11 404 1,048                     12,355                   33,990                      

รวมสินทรัพย์ 152,982                 152,439                 4,680,007              4,946,630                

หนีสิน

เจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,757                     2,428                     53,717                   78,796                      

เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 16 547                        736                        16,733                   23,889                      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 47,900                   50,131                   1,465,354              1,626,742                

หนีสินตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 481                        121                        14,714                   3,921                        

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 527                        380                        16,126                   12,334                      

หนีสินอืน 95                          179                        2,919                     5,807                        

รวมหนีสิน 51,307                   53,975                   1,569,563              1,751,489                

สินทรัพย์สุทธิ 101,675                 98,464                   3,110,444              3,195,141                

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยทรัสต ์352,836,700 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.7438 บาท

      (31 ธนัวาคม 2561: 352,836,700 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8805 บาท) 13 105,065                 106,539                 3,437,984              3,486,205                

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 105,065                 106,539                 3,437,984              3,486,205                

กาํไรสะสม 14 3,175                     67                          98,623                   3,640                        

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 108,240                 106,606                 3,536,607              3,489,845                

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (6,565)                    (8,142)                    (426,163)               (294,704)                  

สินทรัพย์สุทธิ 101,675                 98,464                   3,110,444              3,195,141                

-                             -                             -                             -                                

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ บาท แลว้แต่กรณี) 0.2881                   0.2790                   8.8155                   9.0555                      

จาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด (หน่วย) 352,836,700          352,836,700          352,836,700          352,836,700            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี และบริษทัย่อย

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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งบดุล

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6 145,721                 142,871                 4,457,879              4,636,124              

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8 175 288                        5,361                     9,334                     

ลูกหนี

   เงินปันผล -                             45                          -                             1,460                     

   อืน 462 405                        14,146                   13,145                   

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 740 740                        22,638                   24,013                   

ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 10 2,850 3,512                     87,173                   113,976                 

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์น 16 547 736                        16,733                   23,889                   

สินทรัพยอื์น 35 18                          1,088                     584                        

รวมสินทรัพย์ 150,530                 148,615                 4,605,018              4,822,525              

หนีสิน

เจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 713                        1,736                     21,807                   56,322                   

เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 16 547                        736                        16,733                   23,889                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 47,500                   47,500                   1,453,115              1,541,366              

หนีสินอืน 95                          179                        2,919                     5,807                     

รวมหนีสิน 48,855                   50,151                   1,494,574              1,627,384              

สินทรัพย์สุทธิ 101,675                 98,464                   3,110,444              3,195,141              

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยทรัสต ์352,836,700 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.7438 บาท

      (31 ธนัวาคม 2561: 352,836,700 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8805 บาท) 13 105,065                 106,539                 3,437,984              3,486,205              

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 105,065                 106,539                 3,437,984              3,486,205              

กาํไรสะสม 14 3,175                     67                          98,623                   3,640                     

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 108,240                 106,606                 3,536,607              3,489,845              

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (6,565)                    (8,142)                    (426,163)               (294,704)               

สินทรัพย์สุทธิ 101,675                 98,464                   3,110,444              3,195,141              

-                             -                             -                             -                             

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ บาท แลว้แต่กรณี) 0.2881                   0.2790                   8.8155                   9.0555                   

จาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด (หน่วย) 352,836,700          352,836,700          352,836,700          352,836,700          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(หน่วย: พนัเหรียญสหรฐัอเมริกา)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหตุ 7)

   โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 97,248 98,191 72% 95,186 96,110 71% -                          -                          -                          -                          

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 20,276 22,979 17% 20,648 23,400 17% -                          -                          -                          -                          

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 14,649 15,123 11% 14,917 15,400 12% -                          -                          -                          -                          

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย์ 132,173 136,293 100% 130,751 134,910 100% -                          -                          -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) -                          -                          -                          -                          -                          -                          145,721 100% 142,871 100%

รวมเงินลงทุน 132,173              136,293              100% 130,751              134,910              100% 145,721              100% 142,871              100%

-                          -                          -                          -                          

(หน่วย: พนับาท)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหตุ 7)

   โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 2,974,997 3,003,872 72% 3,088,773 3,118,753 71% -                          -                          -                          -                          

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 620,287 702,967 17% 670,017 759,325 17% -                          -                          -                          -                          

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 448,141 462,636 11% 484,070 499,727 12% -                          -                          -                          -                          

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย์ 4,043,425 4,169,475 100% 4,242,860 4,377,805 100% -                          -                          -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) -                          -                          -                          -                          -                          -                          4,457,879 100% 4,636,124 100%

รวมเงินลงทุน 4,043,425           4,169,475           100% 4,242,860           4,377,805           100% 4,457,879           100% 4,636,124           100%

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี และบริษัทย่อย

เงินลงทุน

ณ วันที 30 กันยายน 2562

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 256130 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินลงทุน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากเงนิลงทุน

รายไดจ้ากการให้เช่า 2,050                    2,094                    62,961                  68,985                  

รายไดด้อกเบีย 0 3 9                          111                       

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 1,838                    -                           56,434                  -                           

รายไดอื้น 16 446                       1,264                    13,717                  40,634                  

รวมรายได้ 4,334                    3,361                    133,121                109,730                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 17 108                       105                       3,326                    3,459                    

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 17 120                       118                       3,664                    3,901                    

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 17 20                         10                         594                       348                       

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 107                       165                       3,303                    5,426                    

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 223                       224                       6,860                    7,385                    

ค่าใชจ่้ายอืน 613                       393                       18,802                  12,820                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                           329                       -                           10,601                  

ตน้ทุนทางการเงิน 18 686                       711                       21,091                  22,869                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 63                         54                         1,939                    1,746                    

รวมค่าใช้จ่าย 1,940                    2,109                    59,579                  68,555                  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,394                    1,252                    73,542                  41,175                  

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 2,394                    1,252                    73,542                  41,175                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากเงนิลงทุน

รายไดจ้ากการให้เช่า 6,106                    6,152                    191,119                197,747                

รายไดด้อกเบีย 2                          7 74                         229                       

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 2,076                    -                           63,997                  -                           

รายไดอื้น 16 2,534                    1,264                    79,688                  40,634                  

รวมรายได้ 10,718                  7,423                    334,878                238,610                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 17 325                       314                       10,168                  10,098                  

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 17 353                       353                       11,034                  11,358                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 17 62                         74                         1,924                    2,366                    

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 466                       410                       14,639                  13,184                  

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 10 662                       668                       20,748                  21,484                  

ค่าใชจ่้ายอืน 1,445                    882                       45,099                  28,330                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                           386                       -                           12,420                  

ตน้ทุนทางการเงิน 18 2,284                    3,759                    71,577                  119,578                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 154                       95                         4,821                    3,048                    

รวมค่าใช้จ่าย 5,751                    6,941                    180,010                221,866                

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,967                    482                       154,868                16,744                  

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 4,967                    482                       154,868                16,744                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากเงินลงทุน

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย 6 2,575                  483                     79,094                16,985                

รายไดด้อกเบีย -                          -                          -                          2                         

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                          18                       -                          560                     

รายไดอื้น 16 446                     1,264                  13,695                40,623                

รวมรายได้ 3,021                  1,765                  92,789                58,170                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 17 108                     105                     3,326                  3,459                  

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 17 120                     118                     3,664                  3,901                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 17 20                       10                       594                     348                     

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 29                       25                       910                     884                     

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 223                     224                     6,860                  7,385                  

ค่าใชจ่้ายอนื 16                       31                       495                     1,018                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 111                     -                          3,398                  -                          

รวมค่าใช้จ่าย 627                     513                     19,247                16,995                

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,394                  1,252                  73,542                41,175                

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 2,394                  1,252                  73,542                41,175                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากเงินลงทุน

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย 6 4,151                  3,992                  128,936               128,341               

รายไดด้อกเบีย 1                         4                         23                       113                     

รายไดอื้น 16 2,532                  1,264                  79,603                40,623                

รวมรายได้ 6,684                  5,260                  208,562               169,077               

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 17 325                     314                     10,168                10,098                

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 17 353                     353                     11,034                11,358                

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 17 62                       74                       1,924                  2,366                  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 80                       204                     2,513                  6,552                  

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 10 662                     668                     20,748                21,484                

ค่าใชจ่้ายอนื 76                       90                       2,386                  2,898                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 159                     42                       4,921                  1,357                  

ตน้ทุนทางการเงิน 18 -                          3,033                  -                          96,220                

รวมค่าใช้จ่าย 1,717                  4,778                  53,694                152,333               

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,967                  482                     154,868               16,744                

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 4,967                  482                     154,868               16,744                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 2,394               1,252               73,542             41,175             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (323)                (3,649)             (9,924)             (120,084)          

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

       ทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน -                      -                      (12,739)           (74,454)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด (323)                (3,649)             (22,663)           (194,538)          

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานและ

   องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2,071               (2,397)             50,879             (153,363)          

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 2,394               1,252               73,542             41,175             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 6 (323)                (3,649)             (9,924)             (120,084)          

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

       ทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน -                      -                      (12,739)           (74,454)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด (323)                (3,649)             (22,663)           (194,538)          

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานและ

   องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2,071               (2,397)             50,879             (153,363)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 4,967              482                 154,868          16,744            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,577              (10,612)           50,103            (341,172)         

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน

       ทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน -                      -                      (181,562)         (29,916)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 1,577              (10,612)           (131,459)         (371,088)         

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานและ

   องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 6,544              (10,130)           23,409            (354,344)         

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 4,967              482                 154,868          16,744            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 6 1,577              (10,612)           50,103            (341,172)         

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน

       ทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน -                      -                      (181,562)         (29,916)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 1,577              (10,612)           (131,459)         (371,088)         

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานและ

   องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 6,544              (10,130)           23,409            (354,344)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม

11



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 4,967                482                   154,868            16,744              

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด

การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งงวด 13 (1,474)               (993)                  (48,221)             (32,233)             

การแบ่งปันกาํไรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งงวด 15 (1,859)               (2,050)               (59,885)             (65,518)             

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,577 (10,612)             (131,459)           (371,088)           

การเพมิขึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 3,211                (13,173)             (84,697)             (452,095)           

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 98,464              107,722            3,195,141         3,516,109         

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 101,675            94,549              3,110,444         3,064,014         

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 4,967                482                   154,868            16,744              

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด

การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งงวด 13 (1,474)               (993)                  (48,221)             (32,233)             

การแบ่งปันกาํไรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งงวด 15 (1,859)               (2,050)               (59,885)             (65,518)             

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,577 (10,612)             (131,459)           (371,088)           

การเพมิขึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 3,211                (13,173)             (84,697)             (452,095)           

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 98,464              107,722            3,195,141         3,516,109         

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 101,675            94,549              3,110,444         3,064,014         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 4,967                   482                      154,868               16,744                 

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   การเพิมขึนในเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ -                          (156)                    -                          (5,004)                 

   การเพิมขึนในลูกหนีจากการใหเ้ช่า (1,048)                 (661)                    (32,818)               (21,259)               

   การ (เพิมขึน) ลดลงในลูกหนีอืน 1,198                   (1,136)                 37,493                 (36,520)               

   การลดลงในภาษีมูลค่าเพิมรอเรียกคืน 420                      1,290                   13,153                 41,460                 

   การ (เพิมขึน) ลดลงในสินทรัพยอื์น 570                      (2,457)                 17,833                 (78,969)               

   การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย (827)                    16 (25,888)               478                      

   การลดลงในหนีสินอืน (83)                      (41)                      (2,615)                 (1,341)                 

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 662                      668                      20,748                 21,484                 

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (2,291)                 310                      (70,681)               9,970                   

   ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

      ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 360                      54                        11,275                 1,731                   

   ตน้ทุนทางการเงิน 2,284                   3,759                   71,577                 119,578               

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 154 95                        4,821 3,048                   

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 6,366                   2,223                   199,766               71,400                 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (311)                    (6,696)                 (9,830)                 (215,241)             

การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (1,474)                 (993)                    (48,221)               (32,233)               

การแบ่งปันกาํไรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (1,859)                 (2,050)                 (59,885)               (65,518)               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                          50,091                 -                          1,605,424            

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (917)                    (47,500)               (29,322)               (1,521,173)          

จ่ายดอกเบีย (852)                    (1,714)                 (26,931)               (54,562)               

จ่ายค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนด (19)                      (475)                    (603)                    (15,071)               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (5,432)                 (9,337)                 (174,792)             (298,374)             

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 67                        (929)                    4,940                   (35,936)               

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 1,001                   (8,043)                 29,914                 (262,910)             

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 386                      9,609                   12,513                 313,662               

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8) 1,387                   1,566                   42,427                 50,752                 

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพอืธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติ ีและบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

13



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 4,967                   482                      154,868               16,744                 

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   การเพิมขึนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (0) -                          (3)                        

   การเพิมขึนในลูกหนีอืน (57)                      (1,282)                 (1,795)                 (41,214)               

   การเพิมขึนในเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          (1,390)                 -                          (46,165)               

   การเพิมขึนในสินทรัพยอื์น (17)                      (1,016)                 (552)                    (32,665)               

   การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย (708)                    983                      (22,155)               31,585                 

   การลดลงในหนีสินอืน (83)                      (39)                      (2,615)                 (1,256)                 

   เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 2,923                   6,898                   91,502                 221,726               

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (4,151)                 (3,992)                 (128,936)             (128,341)             

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 662                      668                      20,748                 21,484                 

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (65)                      (35)                      (2,054)                 (1,122)                 

   ตน้ทุนทางการเงิน -                          3,033                   -                          96,220                 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 3,471                   4,310                   109,011               136,993               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (311)                    (6,696)                 (9,830)                 (215,241)             

การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (1,474)                 (993)                    (48,221)               (32,233)               

การแบ่งปันกาํไรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (1,859)                 (2,050)                 (59,885)               (65,518)               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                          47,500                 -                          1,521,173            

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                          (47,500)               -                          (1,521,173)          

จ่ายดอกเบีย -                          (1,279)                 -                          (40,583)               

จ่ายค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนด -                          (475)                    -                          (15,071)               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (3,644)                 (11,493)               (117,936)             (368,646)             

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 60                        (2)                        4,952                   (3,014)                 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารลดลงสุทธิ (113)                    (7,185)                 (3,973)                 (234,667)             

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 288                      7,765                   9,334                   253,474               

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8) 175                      580                      5,361                   18,807                 

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพอืธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติ ี

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 0.2790                 0.3053                 9.0555                 9.9653                 

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.0141                 0.0014                 0.4389                 0.0474                 

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทงัสิน 0.0141                 0.0014                 0.4389                 0.0474                 

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิระหวา่งงวด

การลดทุนจ่ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งงวด (0.0042)               (0.0028)               (0.1367)               (0.0914)               

การแบ่งปันกาํไรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งงวด (0.0053)               (0.0058)               (0.1697)               (0.1857)               

การเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากองคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 0.0045                 (0.0302)               (0.3725)               (1.0517)               

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 0.2881                 0.2679                 8.8155                 8.6839                 

-                       -                       

อตัราส่วนการเพมิขีนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ

   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลยีระหว่างงวด (ร้อยละ) 4.93 0.47 4.90 0.51

2562 2561 2562 2561

อตัราส่วนทางการเงนิทีสําคญัและข้อมูลประกอบเพมิเติมทีสําคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 101,675 94,549 3,110,444 3,064,014

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด 100,779               101,718               3,163,623            3,290,275            

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 5.71 6.82 5.69 6.74

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลีย

   ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 10.64                   7.30                     10.59                   7.25                     

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* -                           0.15                     -                           0.15                     

* มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคารและการซือขายเงินลงทุน

   ตอ้งเป็นรายการซือหรือขายเงินลงทุนแทจ้ริงซึงไม่รวมถึงการซือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซือคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี และบริษทัย่อย

ข้อมูลทางการเงนิทีสําคญั

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 0.2790                  0.3053                  9.0555                  9.9653                  

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.0141                  0.0014                  0.4389                  0.0474                  

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทงัสิน 0.0141                  0.0014                  0.4389                  0.0474                  

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิระหวา่งงวด

การลดทุนจ่ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งงวด (0.0042)                 (0.0028)                 (0.1367)                 (0.0914)                 

การแบ่งปันกาํไรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งงวด (0.0053)                 (0.0058)                 (0.1697)                 (0.1857)                 

การเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากองคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 0.0045                  (0.0302)                 (0.3725)                 (1.0517)                 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 0.2881                  0.2679                  8.8155                  8.6839                  

อตัราส่วนการเพมิขีนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ

   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลยีระหว่างงวด (ร้อยละ) 4.93 0.47 4.90 0.51

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

อตัราส่วนทางการเงนิทีสําคญัและข้อมูลประกอบเพมิเติมทีสําคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 101,675 94,549 3,110,444 3,064,014

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด 100,779                101,718                3,163,623             3,290,275             

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.70 4.70 1.70 4.63

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลีย

   ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 6.63 5.17 6.59 5.14

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด

   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* -                            -                            -                            -                            

* มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคารและการซือขายเงินลงทุน

   ตอ้งเป็นรายการซือหรือขายเงินลงทุนแทจ้ริงซึงไม่รวมถึงการซือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซือคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี 

ข้อมูลทางการเงนิทีสําคญั

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้
และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 

1. ลักษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า                  
สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี ้

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก 
ฮอสพิทอลลิต้ี (“กองทรัสต์ฯ”) เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน                                 
พ.ศ. 2550 ท่ี ก่อตั้ งขึ้ นตามสัญญาก่อตั้ งทรัสต์ลงวันท่ี  20 ธันวาคม 2560 ระหว่างบริษัท สตราทีจิก                                
พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสท์เตอร์ส จ ากดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์กองทรัสตฯ์ไดจ้ดัตั้งโดยไม่มีก าหนดอายขุองกองทรัสต ์และ
เป็นกองทรัสตป์ระเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตจ์ากผูถื้อหน่วยทรัสต์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงินทุน
จากผูล้งทุนทั่วไป และน าเงินท่ีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยผ์่านการซ้ือหุ้นบริษทั      
โฮลด้ิงต่างประเทศหลายบริษทัรวมทั้งการใหเ้งินกูย้ืมแก่บริษทัโฮลด้ิงเหล่านั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัยอ่ย 3 แห่ง
ในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นกิจการท่ีลงทุนในกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดินหรือสิทธิการเช่า
ท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตฯ์เขา้
ลงทุนประกอบดว้ยโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงัน้ี 

อสังหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล 

พาร์ค (Pullman Jakarta Central 
Park) 

นครจาการ์ตา       
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

กรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน (Strata title) และ
กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ       
(Capri by Fraser) 

นครโฮจิมินห์
ประเทศ
เวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 
และกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและ
สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์        
(Ibis Saigon South) 

นครโฮจิมินห์
ประเทศ
เวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 
และกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและ
สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 กองทรัสตฯ์มีนโยบายท่ีจะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลงทุน โดยการให้เช่าทรัพยสิ์น
ดังกล่าวแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันของผูจ้ดัการกองทรัสต์เพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรมโดยการจ้างผูบ้ริหาร
โรงแรม ทั้ งน้ีผู ้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการบริหารทรัพย์สินและก าหนดนโยบายการจัดหา
ผลประโยชน์ดงักล่าว  
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 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 
เป็นตน้ไป 

 กองทรัสต์ฯมีบริษทั สตราทีจิก พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสท์เตอร์ส จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์     
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท าหนา้ท่ีเป็นทรัสตี 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยกองทรัสตฯ์เลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม กองทรัสตฯ์ไดแ้สดงรายการ
ในงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดง                                
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในรูปแบบเช่นเดียวกับ                      
งบการเงินประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  106                      
เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน                     
การด าเนินงานของกองทรัสตฯ์ อยา่งไรก็ดี งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดแ้สดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทยอีกดว้ย ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์เช่ือว่าการแสดง
งบการเงินเป็นหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมจากการแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงิน
บาทเพียงอย่างเดียวในงบการเงินประจ าปีล่าสุดเป็นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของผูใ้ช้                       
งบการเงิน 

งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการน าเสนองบการเงินเพิ่มเติมดังน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงินบาท                           
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณขึ้นซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้น
จากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากสกุลเงินท่ีใช้ด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน” ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้น                 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ  เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย              
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหา                        
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผู ้ใชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซ่ึงได้มี                            
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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 กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 มาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯและบริษัทย่อย 
เน่ืองจากรายได้หลกัของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าว 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน 
ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและ                         
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ                       
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึง                             
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และ                         
แนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทรัสต์ฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                       
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทรัสต์ฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                             
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
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5. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 ในระหว่างปี 2561 กองทรัสต์ฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในเร่ืองการบันทึกบัญชีเงินลงทุน            
ในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย เน่ืองจาก
ผู ้จัดการกองทรัสต์เช่ือว่างบการเงินจะให้ข้อมูลท่ี เก่ียวข้องกับการตัดสินใจของผู ้ใช้งบการเงิน                  
มากขึ้น กองทรัสตฯ์ไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 

งบก าไรขาดทุน     

รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยลดลง (1,639) (7,837) (55,254) (251,909) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
เพ่ิมขึ้น  483 

 
3,992 

 
16,985 

 
128,341 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ
ด าเนินงานลดลง   (1,156) 

 
(3,845) 

 
(38,269) 

 
(123,568) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ลดลง (3,649) 

 
 

(10,612) 

 
 

(110,283) 

 
 

(344,949) 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (งบการเงินเฉพาะกจิการของกองทรัสต์ฯ) 

6.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  

มูลค่าตามบญัชี                                        
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย ราคาทุน  

มูลค่าตามบญัชี                                        
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ)   

 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

SHH 100 100 100 100 148,622 148,622 144,563 140,755 4,546,631 4,822,756 4,422,448 4,567,479 

SHH2 100 100 100 100 0 0 1,158 2,116 3 3 35,431 68,645 

รวม     148,622 148,622 145,721 142,871 4,546,634 4,822,759 4,457,879 4,636,124 
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6.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการและมีเงินปันผลรับดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา)  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   
SHH 2,580 524 (323) (3,649) 1,020 1,639 
SHH2 (5) (41) - - 60 - 
รวม 2,575 483 (323) (3,649) 1,080 1,639 
       

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   
SHH 4,464 4,033 1,577 (10,612) 2,233 7,837 
SHH2 (313) (41) - - 645 - 
รวม 4,151 3,992 1,577 (10,612) 2,878 7,837 

 

 (หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   
SHH 79,219 18,298 (9,924) (120,084) 31,327 55,254 
SHH2 (125) (1,313) - - 1,842 - 
รวม 79,094 16,985 (9,924) (120,084) 33,169 55,254 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   
SHH 138,795 129,654 50,103 (341,172) 69,655 251,909 
SHH2 (9,859) (1,313) - - 20,327 - 
รวม 128,936 128,341 50,103 (341,172) 89,982 251,909 
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6.3 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียตน้งวด  142,871 4,636,124 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4,151 128,936 
หกั: เงินปันผลรับ (2,878) (89,982) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,577 (217,199) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียปลายงวด 145,721 4,457,879 

 ทั้งน้ี กองทรัสต์ฯไดน้ าใบหุ้นของบริษทัย่อยส่วนใหญ่ไปจ าน าไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 12 

7. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (งบการเงินรวม) 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์กิจการประเภทโรงแรมของ
กองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์                                    
กิจการประเภทโรงแรมตน้งวด 135 4,378 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1 (209) 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์                                      
กิจการประเภทโรงแรมปลายงวด 136 4,169 

 กองทรัสตฯ์วดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบดุลดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ฝ่ายบริหารของกองทรัสต์ฯเช่ือว่ามูลค่าดงักล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมท่ี
เหมาะสมส าหรับงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยได้น ากรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยข์องโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล 
พาร์ค ไปจ านองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ี
ไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 12 
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8. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย                
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย               
ต่อปี 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
เงินสด 1 - 2 - 41 - 66 - 
เงินฝากธนาคาร         
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์         
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 59 0.38 82 0.38 1,798 0.38 2,665 0.38 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 116 0.05 - 0.38 206 0.05 - 0.38 3,563 0.05 - 0.38 6,669 0.05 - 0.38 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั         
Oversea-Chinese Banking Corporation 

Limited, Singapore Branch 995 - 54 - 30,437 - 1,749 - 
KEB Hana Bank, Singapore Branch 5 - 5 - 140 - 157 - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 11 0.50 - 1.50 14 0.50 - 1.50 343 0.50 - 1.50 448 0.50 - 1.50 
Industrial Bank of Korea, 

Ho Chi Minh Branch 132 0.30 3 0.30 4,040 0.30 80 0.30 
Ocean Bank - 0.50 6 0.50 - 0.50 204 0.50 
Baoviet Bank 63 0.60 4 0.60 1,922 0.60 144 0.60 
The Vietnam Bank for Agriculture 

and Rural Development - 0.20 1 0.20 10 0.20 40 0.20 
Malayan Banking Berhad, Singapore   5 0.10 9 0.10 133 0.10 291 0.10 

รวมเงินฝากธนาคาร 1,386  384  42,386  12,447  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,387  386  42,427  12,513  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย                
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย               
ต่อปี 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
เงินฝากธนาคาร         
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์         
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 59 0.38 82 0.38 1,798 0.38 2,665 0.38 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 116 0.05 - 0.38 206 0.05 - 0.38 3,563 0.05 - 0.38 6,669 0.05 - 0.38 

รวมเงินฝากธนาคาร 175  288  5,361  9,334  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 175  288  5,361  9,334  
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9. ลูกหนีจ้ากการให้เช่า 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 787 274 24,079 8,892 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 530 - 16,214 - 
รวม 1,317 274 40,293 8,892 

10.  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตน้งวด 3,512 113,976 
หกั: ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (662) (20,748) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการ

แปลงค่างบการเงิน - (6,055) 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีปลายงวด 2,850 87,173 

11. เงินจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน 

 ในระหว่างปี 2561 SHR-CK (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุน้ของบริษทัท่ีตั้งในประเทศมาเลเซียแบบ
มีเง่ือนไขกบัผูข้ายทรัพยสิ์นเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นในประเทศมาเลเซีย ภายใตส้ัญญาดงักล่าว SHR-CK ได้
จ่ายเงินมดัจ าการท ารายการเป็นจ านวนรวม 3.87 ลา้นริงกิตมาเลเซียโดยตอ้งจ่ายช าระเป็นภาษีให้กบัหน่วย
จดัเก็บภาษีในประเทศมาเลเซียจ านวน 1.16 ลา้นริงกิต และวางเงินมดัจ าเป็นจ านวน 2.71 ลา้นริงกิตซ่ึงถูกเก็บ
รักษาไวใ้นบญัชีดูแลผลประโยชน์ (Escrow account) ซ่ึงจะโอนให้กบัผูข้ายเพื่อช าระค่าซ้ือขายหุ้นเม่ือเกิด
รายการซ้ือขายขึ้น ทั้งน้ี หากรายการซ้ือขายไม่ไดเ้กิดขึ้นภายในเวลาท่ีก าหนด (14 มกราคม 2562) หรือตามท่ี
ตกลงร่วมกนัโดยท่ีไม่ใช่กรณีท่ี SHR-CK ผิดเง่ือนไขสัญญาบางประการ SHR-CK จะไดรั้บเงินจ่ายล่วงหน้า
คืนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบ้ียรับในบญัชีดูแลผลประโยชน์ 
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 ต่อมาเม่ือรายการซ้ือขายหุ้นไม่ไดเ้กิดขึ้นภายในเวลาท่ีก าหนด ผูจ้ดัการกองทรัสต์จึงไดด้ าเนินการเพื่อขอเงิน
มดัจ าคืนทั้งจ านวน ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 SHR-CK ไดรั้บเงินมดัจ าคืนเป็นจ านวน 2.71 ลา้นริงกิตจาก
บญัชีดูแลผลประโยชน์ (Escrow account) พร้อมดอกเบ้ียและปัจจุบนั SHR-CK อยู่ในระหว่างการด าเนินการ
เพื่อขอคืนเงินมดัจ าส่วนท่ีเหลือจากหน่วยจดัเก็บภาษี ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสต์คาดว่าจะได้รับคืนภายใน 1 ปี     
ยอดคงเหลือของเงินมดัจ าดงักล่าวแสดงอยูใ่นรายการสินทรัพยอ่ื์นในงบดุลรวม  

12.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศสิงคโปร์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2562 

ปรับปรุง/                
ตดัจ าหน่าย การจ่ายช าระ 

(ก าไร) ขาดทุน               
จากอตัราแลกเปลี่ยน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 52,425 - (917) (2,364) 49,144 
หกั: ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายในการกูย้ืม            
รอตดับญัชี (2,427) 643 187 108 (1,489) 

บวก: รายการปรับปรุง
เน่ืองจากวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  133 127 (6) (9) 245 

สุทธิ 50,131 770 (736) (2,265) 47,900 
 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562 
ปรับปรุง/                
ตดัจ าหน่าย การจ่ายช าระ 

(ก าไร) ขาดทุน
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

ผลกระทบของ
อตัราแลกเปลี่ยน                  
จากการแปลงค่า                                
งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 1,701,200 - (29,322) (72,908) (95,542) 1,503,428 
หกั: ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายในการกูย้ืม            
รอตดับญัชี (78,768) 20,135 

 
 

5,915 3,350 3,814 (45,554) 
บวก: รายการปรับปรุง

เน่ืองจากวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  4,310 4,019 

 
 

(164) (317) (368) 7,480 
สุทธิ 1,626,742 24,154 (23,571) (69,875) (92,096) 1,465,354 
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การจ่ายช าระในระหวา่งงวด 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศสิงคโปร์ เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 1.165    
ลา้นยูโรมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการเขา้ท ารายการซ้ือเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศมาเลเซีย 
โดย SHH (บริษทัย่อย) ไดเ้บิกเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ในเดือนสิงหาคม 2561 ทั้งน้ี เงินกูย้ืมดงักล่าวมีเง่ือนไข
การครบก าหนดช าระบางส่วนหรือทั้งหมดทนัทีหากกองทรัสตฯ์และบริษทัย่อย (กลุ่มกองทรัสต์ฯ) ไดรั้บ
คืนหรือไดรั้บเงินชดเชยหรือไดรั้บเงินสินเช่ืออ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโรงแรม
ในประเทศมาเลเซีย โดยการจ่ายช าระคืนจ านวนเงินกูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระดงักล่าวตอ้งกระท าภายใน                            
10 วนัท าการและถือเป็นการจ่ายช าระเงินกูย้ืมคืนก่อนก าหนด SHH มีภาระค่าธรรมเนียมการจ่ายช าระคืน
ก่อนก าหนดจ านวนร้อยละ 2 ของจ านวนเงินท่ีคืน และส่วนขาดของดอกเบ้ียจากการท่ีสถาบนัการเงินไดรั้บ
จ านวนเงินตน้คืนก่อนถึงก าหนดการจ่ายช าระดอกเบ้ียคร้ังถดัไป (ซ่ึงมีก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน) 

ทั้งน้ี กลุ่มกองทรัสต์ฯ ได้รับคืนเงินมัดจ าบางส่วนภายใต้สัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษัทท่ีตั้ งในประเทศ
มาเลเซียในระหว่างไตรมาสแรกของปีปัจจุบนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล   
ขอ้ 11 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 SHH ไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 0.815 ลา้นยูโร
ให้แก่สถาบันการเงิน กลุ่มกองทรัสต์ฯ บันทึกขาดทุนจากการจ่ายช าระคืนก่อนก าหนด พร้อมทั้ ง
ค่าธรรมเนียมและส่วนขาดของดอกเบ้ียเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในระหว่างไตรมาส  2 ของปี
ปัจจุบนัจ านวน 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 6.35 ลา้นบาท) 

วงเงินสินเช่ือทั้งหมดดังกล่าวมีหลักประกันเป็นการจ าน าหุ้นของบริษทัย่อยของกองทรัสต์ฯทุกบริษทั 
ยกเวน้ SHH2 SHR-CK และ SHR-ND และค ้ าประกันโดยบริษทัย่อยของกองทรัสต์ฯทุกบริษัท ยกเวน้ 
SHH2 SHR-CK SHR-ND และบริษทัย่อยในประเทศเวียดนาม การจ านองทรัพยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย 
การโอนสิทธิในลูกหน้ีตามสัญญาการจัดการโรงแรมในประเทศอินโดนีเซีย สิทธิในการเป็นผูไ้ด้รับ
ผลประโยชน์จากการประกนัภยัในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศอินโดนีเซียตามเง่ือนไขบางประการ สิทธิ
ในลูกหน้ีของ SHH ตามสัญญาเงินใหกู้ย้ืมระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเก่ียวกบัเงินกูส่้วนเพิ่มเพื่อรายการ
ซ้ือเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศมาเลเซีย และมีการจ ากัดการเบิกถอนเงินในบญัชีเงินฝาก
ธนาคารเพื่อการกูย้มืเงินของ SHH 
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ภายใตส้ัญญาสินเช่ือจากสถาบนัการเงินดังกล่าวขา้งตน้ กลุ่มกองทรัสต์ฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบาง
ประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และ Loan to Value Ratio 
ตามท่ีก าหนดในสัญญา การด ารงให้กองทรัสตฯ์เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การจ ากดัการ
ท ารายการธุรกรรมของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยบางประการ การด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างการถือหุ้นบาง
ประการของกลุ่มกองทรัสต์ฯ การท าสัญญาเคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียนตามเง่ือนไขบางประการ เป็นตน้ ทั้งน้ี ในการค านวณอตัราส่วนทางการเงินส าหรับปีล่าสุดมี
นิยามของอัตราส่วนทางการเงินบางประการท่ีระบุในสัญญาเงินกู้มีความไม่ชัดเจนในการตีความ แต่
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้รับค ายืนยนัจากทางสถาบันการเงินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่าการค านวณ
อตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวของกองทรัสตฯ์เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญาเงินกู ้อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
เกิดความชัดเจน ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้ด าเนินการหารือกับทางสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา
ด าเนินการใหไ้ดข้อ้สรุปอยา่งเป็นทางการ 

13. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 รายการเคล่ือนไหวของทุนจดทะเบียน หน่วยทรัสตแ์ละทุนจากผูถื้อหน่วยทรัสตแ์สดงไดด้งัน้ี  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้) 
 

จ านวนหน่วย 
จ านวนเงิน               
ต่อหน่วย จ านวนเงิน จ านวนหน่วย 

จ านวนเงิน                
ต่อหน่วย จ านวนเงิน 

 (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) 
ยอดตน้งวด/ปี 352,836.7 9.8805 3,486,205 352,836.7 10.0000 3,528,367 
การลดทุน - (0.1367) (48,221)                     - (0.1195) (42,162) 
ยอดปลายงวด/ปี 352,836.7 9.7438 3,437,984 352,836.7 9.8805 3,486,205 

 ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ของปีปัจจุบนั กองทรัสต์ฯได้ประกาศลดทุนของกองทรัสต์ฯ
จ านวน 26.8 ลา้นบาท และ 21.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นจ านวน 0.0759 บาทต่อหน่วย และ 0.0608 บาทต่อ
หน่วย ตามล าดบั โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยจดทะเบียน เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกิน 
ซ่ึงรวมทั้ งกรณีท่ีกองทรัสต์ฯมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด ทั้ งน้ี ณ วันท่ีปิดสมุดมีหน่วยทรัสต์จ านวน 
68,345,300 หน่วย จากหน่วยทรัสตท์ั้งส้ิน 352,836,700 หน่วย ท่ีถือโดยผูข้ายทรัพยสิ์นสองรายท่ีจะไม่ได้
รับส่วนแบ่งการลดทุนดงักล่าว โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาผูกพนัในการลงทุนระหว่างกองทรัสตฯ์
กบัผูข้ายทรัพยสิ์นนั้น จึงท าให้ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูข้ายทรัพยสิ์นดงักล่าวไดรั้บส่วนแบ่งการ
ลดทุนคร้ังท่ี 1/2562 และคร้ังท่ี 2/2562 ในอตัราหน่วยทรัสตล์ะ 0.0941 บาท และ 0.0754 บาท ตามล าดบั 
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14. ก าไรสะสม 

 รายการเคล่ือนไหวของก าไร (ขาดทุน) สะสมส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวด              

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 

ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรับงวด              

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 

ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (161) (292) (3,303) (9,532) 

ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 4,190 - 135,391 - 

หกั: การแบ่งปันก าไรให้ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

สะสม (3,962) - (128,448) - 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมตน้งวด/ปี 67 (292) 3,640 (9,532) 

บวก: การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ด าเนินงาน 4,967 4,321 154,868 141,620 

หกั: การแบ่งปันก าไรให้ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์น

ระหว่างงวด/ปี (หมายเหตุ 15) (1,859) (3,962) (59,885) (128,448) 

ก าไรสะสมปลายงวด/ปี 3,175 67 98,623 3,640 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวด                
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรับงวด               
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิสะสม 4,029 (292) 132,088 (9,532) 
หกั: การแบ่งปันก าไรให้ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

สะสม (3,962) - (128,448) - 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมตน้งวด/ปี 67 (292) 3,640 (9,532) 
บวก: การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ด าเนินงาน 4,967 4,321 154,868 141,620 
หกั: การแบ่งปันก าไรให้ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์น

ระหว่างงวด/ปี (หมายเหตุ 15) (1,859) (3,962) (59,885) (128,448) 

ก าไรสะสมปลายงวด/ปี 3,175 67 98,623 3,640 
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15. การแบ่งปันก าไรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย ส าหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ* รวม 
  (บาท) (ลา้นบาท) 
3 พฤษภาคม 2562 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 0.0959 27.28 
14 สิงหาคม 2562 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 0.1146 32.60  

0.2105 59.88 

    
16 พฤษภาคม 2561 20 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 0.0894 25.43 
15 สิงหาคม 2561 1 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 0.1409 40.09  

0.2303 65.52 
*ค ำนวณจำกจ ำนวนหน่วยท่ีได้รับเงินปันผล 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ีปิดสมุด มีหน่วยทรัสต์จ านวน 68,345,300 หน่วยจากหน่วยทรัสต์ทั้งส้ิน 352,836,700 หน่วย                                            
ท่ีถือโดยผูข้ายทรัพย์สินสองรายท่ีจะไม่ได้รับส่วนแบ่งก าไรดังกล่าว เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัท่ี
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยว์นัแรก โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญา
ผกูพนัในการลงทุนระหวา่งกองทรัสตฯ์กบัผูข้ายทรัพยสิ์นนั้น 

16. รายได้เงินชดเชยจากจ านวนก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ีได้รับการประกนั 

 ภายใตส้ัญญาซ้ือทรัพยสิ์นจากผูข้ายโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ผูข้ายไดใ้หก้ารประกนัก าไร
สุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี     
1 มกราคม 2561 โดยจ านวนก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมท่ีไดรั้บการประกนัต่อปีเท่ากบั 8.25 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ผูข้ายจะรับผิดชอบส่วนขาดจ านวนไม่เกิ น 2.50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อปี โดยมีก าหนดช าระเป็นรายปีและจ่ายช าระให้กบักองทรัสตฯ์โดยตรง ทั้งน้ี กองทรัสตฯ์
ไดรั้บเงินสดจากผูข้ายเป็นจ านวน 2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นหลกัประกันในการปฏิบติัตาม
สัญญาการรับประกันก าไรสุทธิดังกล่าว โดยรายการดังกล่าวแสดงเป็นรายการเงินฝากธนาคาร - เงิน
ประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์นและเงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น (หน้ีสิน) โดยผูข้ายอาจน า
หนงัสือค ้าประกนัธนาคารมาวางเป็นหลกัประกนัแทนไดใ้นภายหลงั อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการประกนั
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมไม่รวมถึงระยะเวลากรณีท่ีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของ
โรงแรมต ่ากว่าท่ีคาดหมายอนัเน่ืองจากเหตุการณ์พิเศษ เช่น ภยัพิบติัธรรมชาติ การจลาจล เป็นตน้  ในการ
เบิกเงินชดเชยจากบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีเป็นหลกัประกนัดงักล่าวให้ทรัสตีแจง้จ านวนเงินชดเชยส าหรับ
งวดแก่ผูข้ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 
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ท่ีผ่านมากองทรัสตฯ์ไดเ้บิกเงินชดเชยจากบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงเป็นเงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์นแลว้
เป็นจ านวนทั้งส้ิน 4.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และผูข้ายไดน้ าเงินประกนัรายไดม้าวางเพิ่มจ านวน 2.15 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มียอดคงเหลือในบญัชีเงินฝากธนาคารดงักล่าว
เท่ากบั 0.55 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 25 มิถุนายน 2562 และ 24 กนัยายน 2562 กลุ่มกองทรัสต์ฯไดต้กลงเง่ือนไขใน
สัญญากบัผูข้ายดงักล่าวเพิ่มเติม โดยก าหนดให้เฉพาะส าหรับปี 2562 มีการแบ่งจ านวนการรับประกนัจาก
รายปีเป็นรายงวด ดงัน้ี 

งวดของจ านวนก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
ของโรงแรมท่ีไดรั้บการประกนั 

จ านวนก าไรสุทธิจากการด าเนินงานสุทธิ 
ท่ีไดรั้บการประกนัต่องวด                         

 (หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 2,062,500 
เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 2,062,500 
กรกฎาคม 2562 ถึง กนัยายน 2562 2,062,500 
ตุลาคม 2562 ถึง ธนัวาคม 2562 2,062,500 

 อย่างไรก็ตาม จ านวนเงินชดเชยรวมทั้งปีจะไม่เกิน 2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี การเบิกเงิน
ชดเชยส าหรับงวดมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 งวดเมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 และงวดกรกฎาคม 
2562 ถึง กนัยายน 2562 ให้อา้งอิงผลการด าเนินงานของงวดดงักล่าวตามรายงานผลการด าเนินงานท่ีจดัท า
โดยผูบ้ริหารท่ีอาจยงัไม่ไดรั้บการสอบทานจากผูส้อบบญัชีโดยท่ีกองทรัสตฯ์ไม่ตอ้งคืนเงินชดเชยหากส่วน
ขาดของงวดดงักล่าวท่ีค านวณจากผลการด าเนินงานส าหรับปีท่ีถูกตรวจสอบแลว้ต ่ากว่า และกองทรัสต์ฯ
ไม่มีสิทธิเรียกเงินชดเชยส าหรับงวดเพิ่มเติมจากผูข้ายหากส่วนขาดของงวดดงักล่าวท่ีค านวณจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปีท่ีตรวจสอบแลว้สูงกวา่  

 รายได้เงินชดเชยจากจ านวนก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมท่ีได้รับประกันส าหรับงวดวนัท่ี        
1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 งวดวันท่ี  1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 และงวดวันท่ี            
1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2562 คือ 0.74 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 1.21 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
และ 0.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์ฯได้เบิกเงินชดเชย
ดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงเป็นเงินประกนัรายได้แลว้ 1.95 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และคงเหลือ
ส่วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกจ านวน 0.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแสดงเป็นลูกหน้ีอ่ืนในงบดุล 

17. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน มีรายละเอียดตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 ในงบการเงินส าหรับปีล่าสุด 
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18. ต้นทุนทางการเงิน 

 ตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
ดอกเบ้ียเงินกูยื้มตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 686 711 21,091 22,869 

ตน้ทุนทางการเงิน 686 711 21,091 22,869 

  
 งบการเงินรวม 

 เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
ดอกเบ้ียเงินกูยื้มตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 2,083 2,455 65,230 78,211 
ค่าธรรมเนียมและผลขาดทุนจากการจ่ายคืน                                     

เงินกูยื้มก่อนก าหนด 201 1,304 6,347 41,367 
ตน้ทุนทางการเงิน 2,284 3,759 71,577 119,578 

  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
ดอกเบ้ียเงินกูยื้มตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง - 1,729 - 54,853 
ค่าธรรมเนียมและผลขาดทุนจากการจ่ายคืน       

เงินกูยื้มก่อนก าหนด - 1,304 - 41,367 

ตน้ทุนทางการเงิน - 3,033 - 96,220 
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19. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยมี
รายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการ
คา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสต์ฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น                                  
ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
รายไดจ้ากการให้เช่า 2,050 2,094 62,961 68,985 อตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า 
รายไดเ้งินชดเชยจากจ านวนก าไร

สุทธิท่ีไดรั้บการประกนั 446 1,264 13,695 40,623 
 
หมายเหตุ 16 

รายไดอ้ื่น 0 - 21 - อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 108 105 3,326 3,459 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 120 118 3,664 3,901 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าใชจ่้ายอื่น 2 - 65 - อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

 

 งบการเงินรวม  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
รายไดจ้ากการให้เช่า 6,106 6,152 191,119 197,747 อตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า 
รายไดเ้งินชดเชยจากจ านวนก าไร

สุทธิท่ีไดรั้บการประกนั 2,399 1,264 75,406 40,623 
 
หมายเหตุ 16 

รายไดอ้ื่น 2 - 68 - อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 325 314 10,168 10,098 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 353 353 11,034 11,358 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าใชจ่้ายอื่น 13 - 404 - อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

 

รายไดเ้งินปันผล 1,080 1,639 33,169 55,254 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
รายไดเ้งินชดเชยจากจ านวนก าไร

สุทธิท่ีไดรั้บการประกนั 446 1,264 13,695 40,623 
 
หมายเหตุ 16 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 108 105 3,326 3,459 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 120 118 3,664 3,901 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าใชจ่้ายอื่น 2 - 65 - อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

 

รายไดเ้งินปันผล 2,878 7,837 89,982 251,909 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
รายไดเ้งินชดเชยจากจ านวนก าไร

สุทธิท่ีไดรั้บการประกนั 2,399 1,264 75,406 40,623 
 
หมายเหตุ 16 

ให้กูย้ืมเงิน - 1,390 - 46,165 ไม่มีดอกเบ้ีย 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 325 314 10,168 10,098 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 353 353 11,034 11,358 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าใชจ่้ายอื่น 13 - 404 - อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
กูย้ืมเงินระยะยาว - 47,500 - 1,521,173 ไม่มีดอกเบ้ีย ช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญั
กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า 1,317 274 40,293 8,892 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,696 2,889 51,891 93,733 
เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 305 411 9,340 13,333 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 547 736 16,733 23,889 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ลูกหน้ีเงินปันผล - 45 - 1,460 
ลูกหน้ีอ่ืน 17 17 505 535 
เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 0 0 3 3 
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 740 740 22,638 24,013 
เงินกูย้ืมระยะยาว 47,500 47,500 1,453,115 1,541,366 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีอ่ืน 445 388 13,641 12,609 
เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 158 248 4,832 8,046 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 547 736 16,733 23,889 
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20. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กองทรัสตฯ์ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและกลุ่มกองทรัสตฯ์ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ฯได้มีการซ้ือเงินลงทุน                          
ในบริษทัย่อยเป็นจ านวน 100 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 3 พนับาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.00 
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด และกลุ่มกองทรัสต์ฯได้ซ้ือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์                     
และสังหาริมทรัพยเ์ป็นจ านวน 0.16 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 5.00 ลา้นบาท โดยคิดเป็น
อตัราร้อยละ 0.15 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 

21. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ                 
การให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม กองทรัสตฯ์ประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการ
วดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานแลว้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์ 

กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัในเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  รายได้
จากลูกคา้ภายนอกส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ท่ีแสดงอยู่
ในงบการเงินจ าแนกตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 2562 2561 
ประเทศอินโดนีเซีย 1.4 1.4 44 45 
ประเทศเวียดนาม 0.7 0.7 19 24 
รวม 2.1 2.1 63 69 
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 งบการเงินรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 2562 2561 
ประเทศอินโดนีเซีย 4.3 4.3 133 138 
ประเทศเวียดนาม 1.8 1.9 58 60 
รวม 6.1 6.2 191 198 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) ท่ีแสดงอยูใ่น  
งบการเงินจ าแนกตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ประเทศอินโดนีเซีย 98 96 3,004 3,119 
ประเทศเวียดนาม 38 39 1,166 1,259 
ประเทศไทย 3 4 87 114 
รวม 139 139 4,257 4,492 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

กองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยมีรายไดค้่าเช่าส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
จากลูกคา้จ านวนสองรายเป็นจ านวน 2.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 63 ลา้นบาท และ 6.1 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 191 ลา้นบาท ตามล าดบั (ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กันยายน  2561: 2.1 ล้านเห รียญสหรัฐอเมริกา ห รือคิดเป็น  69 ล้านบาท  และ 6.2 ล้านเห รียญ
สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 198 ล้านบาท ตามล าดับ) ซ่ึงมาจากส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม 
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22. ภาระผูกพนัและค่าเช่ารับในอนาคต 

22.1 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีค่าธรรมเนียมท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาตราสารอนุพนัธ์ท่ีบอกเลิกไม่ได้
จ านวนร้อยละ 1.9 ต่อปีของมูลค่าสัญญาจ านวน 21.2 ลา้นยูโร เป็นระยะเวลา 3 ปีส้ินสุดวนัท่ี 29 มิถุนายน 
2564 

22.2 บริษทัย่อยจ านวน 3 รายเขา้ท าสัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมโดย
สัญญาเช่ามีอาย ุ3 ปี สัญญาใหเ้ช่าก าหนดให้มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงขึ้นอยู่กบัการด าเนินงานของผูเ้ช่าท่ีรับรู้
ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เท่ากบั 0.12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเท่า 3.54 ลา้นบาท และ 0.31 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 9.72 ลา้นบาท ตามล าดับ 
(ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561: 0.20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
เทียบเท่า 6.38 ลา้นบาท และ 0.29 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 9.32 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

จ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีจะได้รับในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ ณ วันท่ี                           
30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
รับช าระ     
ภายใน 1 ปี 8 8 242 250 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 2 8 60 250 

รวม 10 16 302 500 

23. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม         

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพย ์ - - 136.3 136.3 - - 134.9 134.9 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม         

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 0.5 - 0.5 - 0.1 - 0.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม         

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพย ์ - - 4,169.5 4,169.5 - - 4,377.8 4,377.8 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม         

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 14.7 - 14.7 - 3.9 - 3.9 

ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คร้ังท่ี 7/2562 ไดมี้มติดงัน้ี 

ก. อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นเงินทั้งส้ิน 8 ลา้นบาท 

ข. อนุมติัใหจ่้ายลดทุนของกองทรัสตฯ์ โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสตเ์ป็นจ านวน 23 ลา้นบาท เพื่อ
เป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกินเน่ืองจากกองทรัสตฯ์มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด 

ทั้งน้ี มีหน่วยทรัสต์จ านวน 68,345,300 หน่วย จากหน่วยทรัสต์ทั้งส้ิน 352,836,700 หน่วย ท่ีถือโดยผูข้าย
ทรัพยสิ์นสองรายท่ีจะไม่มีสิทธิในเงินปันผลและส่วนแบ่งการลดทุนดงักล่าว โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของ
สัญญาผกูพนัในการลงทุนระหวา่งกองทรัสตฯ์กบัผูข้ายทรัพยสิ์นนั้น 

ดงันั้นผูถื้อหน่วยท่ีมีสิทธิจะไดรั้บเงินปันผลและเงินลดทุนในอตัรา 0.0285 บาทต่อหน่วย และ 0.0815 บาท
ต่อหน่วยตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในการลดทุนจ านวนประมาณ 23 ลา้นบาท จะท าโดยวิธีการลดมูลค่า                     
ท่ีตราไวข้องทุกหน่วยเท่ากนั (ในอตัราหน่วยละ 0.0657 บาท) ซ่ึงจะท าให้กองทรัสตฯ์มีมูลค่าหน่วยท่ีตราไว้
คงเหลือใหม่ภายหลงัการลดทุน 9.6781 บาทต่อหน่วยทรัสต ์

25. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงิน น้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู ้จัดการกองทรัสต์เม่ือวัน ท่ี                               
13 พฤศจิกายน 2562 
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