
 
 

 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรม 
และสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2562 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรม
และสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี (กองทรัสตฯ์) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกกลุ่มกองทรัสตฯ์) ซ่ึง
ประกอบดว้ย งบดุลรวมและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนรวม 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิรวม งบกระแสเงินสดรวมและขอ้มูลทาง
การเงินท่ีส าคญัรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
แบบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน                                 
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก 
ฮอสพิทอลลิต้ีและบริษทัยอ่ย และเฉพาะของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจ
โรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มกองทรัสตฯ์ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 มีเหตุใหพ้บวา่อาจมีขอ้ความใน
สัญญากูย้มืเงินท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงเร่ืองการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้น
ของผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามสัญญากูย้มืเงินระยะยาว ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการหารือกบัทางสถาบนั
การเงินต่อไปเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและปราศจากขอ้โตแ้ยง้ อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดรั้บค ายนืยนัจาก
สถาบนัการเงินดงักล่าวทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีสถานการณ์เหตุผิดนดัตาม
เง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์และเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยของกองทรัสตฯ์มีเงินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยซ่ึ์งแสดงในงบดุลรวมตามมูลค่ายติุธรรมจ านวน 131 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือเทียบเท่า 3,948 ลา้นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของสินทรัพยร์วม เงินลงทุนดงักล่าวไม่มีการซ้ือขายในตลาด
ท่ีมีสภาพคล่องและไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงไดส้ าหรับเงินลงทุนอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ผูจ้ดัการ
กองทรัสตจึ์งก าหนดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวโดยอา้งอิงจากราคาท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดย
ใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัเก่ียวกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน
ในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการบริหารเงินลงทุนดงักล่าวรวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและ
สมมติฐานท่ีส าคญั นอกจากน้ี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
กองทรัสตฯ์ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน 137 ลา้นเหรียญ
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สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 4,141 ลา้นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของสินทรัพยร์วม การพิจารณาขอ้บ่งช้ีว่ามี           
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวหรือไม่ เป็นดุลยพินิจท่ีส าคญัของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการพิจารณา
ถึงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงมีพื้นฐานส่วนใหญ่มาจากมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพยข์องบริษทัย่อยเหล่านั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจเก่ียวกบัการค านวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์
สอบถามและพิจารณาขอบเขตและวตัถุประสงคใ์นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระและ
แบบจ าลองท่ีผูป้ระเมินราคาเลือกใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินท่ีจดัท าโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระ ตลอดจนพิจารณาความสม ่าเสมอของการใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองดงักล่าวรวมถึงประเมิน 
ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาอิสระโดยการตรวจสอบกบัขอ้มูลสาธารณะ นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลท่ีจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลประมาณการผลการด าเนินงานกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมิน
การใชดุ้ลยพินิจของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการประมาณผลการด าเนินการดงักล่าว ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่า
ยติุธรรมตามแบบจ าลองและขอ้สมมติขา้งตน้ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาการประเมินท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ชใ้นการพิจารณาขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                                       
อาจเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ และสอบทานขอ้มูลท่ีจ าเป็นและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินดงักล่าว 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกองทรัสตฯ์                               
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกองทรัสตฯ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล                    
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อใหมี้การด าเนินการ
แกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ต่องบการเงิน 

ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตพ์ิจารณาวา่
จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสต์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกองทรัสตฯ์ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกองทรัสตฯ์หรือ
หยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกองทรัสตฯ์ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกองทรัสตฯ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่ม
กองทรัสตฯ์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบ
การเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกองทรัสตฯ์ตอ้งหยดุการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกองทรัสตฯ์เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกองทรัสตฯ์ ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูจ้ดัการกองทรัสตว์า่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อ
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียาก
ท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้าก
การส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

สุชาดา ตนัติโอฬาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 2 มีนาคม 2563 



งบการเงินรวม - งบดุล

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 8 130,938,187 134,910,071         3,948,310,079      4,377,804,819         

   (ราคาทุน: 134.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 4,044 ลา้นบาท

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

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9 757,224 385,614                22,833,341           12,513,099              

ลูกหนี

   จากการให้เช่า 10 1,237,744 274,026                37,322,946           8,892,089                

   อนื 11, 19 103,971 2,896,255             3,135,156             93,982,885              

ภาษมีูลค่าเพมิรอเรียกคืน 8,019,255 8,246,051             241,812,613         267,582,703            

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 12 2,629,598 3,512,391             79,292,895           113,976,401            

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์น 19 101,058 736,192                3,047,303             23,889,283              

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 494,362                431,403                14,906,988           13,998,950              

สินทรัพยอื์น 13 78,098 1,047,481             2,354,953             33,990,541              

รวมสินทรัพย์ 144,359,497         152,439,484         4,353,016,274      4,946,630,770         

หนีสิน

เจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 615,582                2,428,245             18,562,254           78,796,063              

เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 19 101,058                736,192                3,047,303             23,889,283              

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 49,428,302           50,131,044           1,490,461,020      1,626,742,337         

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 324,193                120,822                9,775,713             3,920,650                

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 569,504                380,106                17,172,836           12,334,347              

หนีสินอืน 40,615                  178,961                1,224,717             5,807,254                

รวมหนีสิน 51,079,254           53,975,370           1,540,243,843      1,751,489,934         

สินทรัพย์สุทธิ 93,280,243           98,464,114           2,812,772,431      3,195,140,836         

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนจดทะเบยีน

   หน่วยทรัสต ์352,836,700 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.6781 บาท

      (31 ธนัวาคม 2561: 352,836,700 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8805 บาท) 16 104,356,496         106,538,872         3,414,798,033      3,486,205,375         

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 104,356,496         106,538,872         3,414,798,033      3,486,205,375         

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 17 (6,550,824)            66,736                  (195,983,842)        3,639,811                

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 97,805,672           106,605,608         3,218,814,191      3,489,845,186         

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,525,429)            (8,141,494)            (406,041,760)        (294,704,350)           

สินทรัพย์สุทธิ 93,280,243           98,464,114           2,812,772,431      3,195,140,836         

-                            -                            -                            -                               

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ บาท แลว้แต่กรณี) 0.2643                  0.2790                  7.9718                  9.0555                     

จาํนวนหน่วยทรัสตท์จีาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 352,836,700         352,836,700         352,836,700         352,836,700            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี และบริษัทย่อย

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ - งบดุล

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิส่วนไดเ้สีย 7 137,325,443         142,870,649         4,140,911,417      4,636,123,978      

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9 235,474 287,649                7,100,485             9,334,164             

ลูกหนี

   เงินปันผล -                            45,000                  -                            1,460,241             

   อนื 11, 19 117,558 405,066                3,544,844             13,144,311           

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 740,000 740,000                22,313,960           24,012,852           

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 12 2,629,598 3,512,391             79,292,895           113,976,401         

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์น 19 101,058 736,192                3,047,303             23,889,283           

สินทรัพยอื์น 16,550 17,978                  499,042                583,391                

รวมสินทรัพย์ 141,165,681         148,614,925         4,256,709,946      4,822,524,621      

หนีสิน

เจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 243,765                1,735,658             7,350,495             56,321,748           

เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 19 101,058                736,192                3,047,303             23,889,283           

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 15 47,500,000           47,500,000           1,432,315,000      1,541,365,500      

หนีสินอืน 40,615                  178,961                1,224,717             5,807,254             

รวมหนีสิน 47,885,438           50,150,811           1,443,937,515      1,627,383,785      

สินทรัพย์สุทธิ 93,280,243           98,464,114           2,812,772,431      3,195,140,836      

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนจดทะเบยีน

   หน่วยทรัสต ์352,836,700 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.6781 บาท

      (31 ธนัวาคม 2561: 352,836,700 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8805 บาท) 16 104,356,496         106,538,872         3,414,798,033      3,486,205,375      

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 104,356,496         106,538,872         3,414,798,033      3,486,205,375      

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 17 (6,550,824)            66,736                  (195,983,842)        3,639,811             

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 97,805,672           106,605,608         3,218,814,191      3,489,845,186      

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,525,429)            (8,141,494)            (406,041,760)        (294,704,350)        

สินทรัพย์สุทธิ 93,280,243           98,464,114           2,812,772,431      3,195,140,836      

-                            -                            -                            -                            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ บาท แลว้แต่กรณี) 0.2643                  0.2790                  7.9718                  9.0555                  

จาํนวนหน่วยทรัสตท์จีาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 352,836,700         352,836,700         352,836,700         352,836,700         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 8)

   โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 99,157,631 92,538,187 71% 95,186,190 96,110,071 71% -                          -                          -                          -                          

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 20,289,558 23,700,000 18% 20,647,790 23,400,000 17% -                          -                          -                          -                          

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 14,658,700 14,700,000 11% 14,917,514 15,400,000 12% -                          -                          -                          -                          

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ 134,105,889 130,938,187 100% 130,751,494 134,910,071 100% -                          -                          -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) -                          -                          -                          -                          -                          -                          137,325,443 100% 142,870,649 100%

รวมเงินลงทุน 134,105,889       130,938,187       100% 130,751,494       134,910,071       100% 137,325,443       100% 142,870,649       100%

-                          -                          -                          -                          

(หน่วย: บาท)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 8)

   โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 2,989,999,202 2,790,396,479 71% 3,088,772,831 3,118,752,579 71% -                          -                          -                          -                          

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 611,811,346 714,649,800 18% 670,016,672 759,325,320 17% -                          -                          -                          -                          

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 442,018,442 443,263,800 11% 484,070,338 499,726,920 12% -                          -                          -                          -                          

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ 4,043,828,990 3,948,310,079 100% 4,242,859,841 4,377,804,819 100% -                          -                          -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) -                          -                          -                          -                          -                          -                          4,140,911,417 100% 4,636,123,978 100%

รวมเงินลงทุน 4,043,828,990    3,948,310,079    100% 4,242,859,841    4,377,804,819    100% 4,140,911,417    100% 4,636,123,978    100%

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษทัย่อย

เงินลงทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562 2561 2562 2561

9



ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลติี และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม - งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากเงนิลงทุน

รายไดค้่าเช่า 8,124,255              8,103,719              252,237,545          261,836,841          

รายไดด้อกเบีย 3,501 9,497 108,833                 306,853                 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 688,159                 325,268                 21,969,233            10,509,646            

รายไดอื้น 19 2,636,157              2,433,595              82,767,878            78,865,329            

รวมรายได้ 11,452,072            10,872,079            357,083,489          351,518,669          

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 20 431,999                 420,169                 13,413,322            13,575,944            

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 20 471,635                 471,106                 14,640,277            15,221,762            

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 20 82,217                   99,076                   2,553,419              3,201,216              

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 572,206                 572,171                 17,844,311            18,487,264            

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 12 882,794                 892,386                 27,407,183            28,833,617            

ค่าใชจ่้ายอืน 23 3,108,828              2,813,738              95,497,502            90,913,833            

ตน้ทุนทางการเงิน 21 2,981,888              4,483,767              92,693,755            143,108,998          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 196,338                 988,750                 6,092,731              31,947,254            

รวมค่าใช้จ่าย 8,727,905              10,741,163            270,142,500          345,289,888          

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,724,167              130,916                 86,940,989            6,228,781              

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจาก

   เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย์ 8 (7,218,836)            4,190,288              (218,571,198)        135,391,152

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทยีงัไม่เกดิขนึจาก

   เงนิลงทุน (7,218,836)            4,190,288              (218,571,198)        135,391,152          

การเพมิขนึ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (4,494,669)            4,321,204              (131,630,209)        141,619,933          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากเงินลงทุน

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                           10,798,401          -                           348,903,883        

รายไดด้อกเบีย 1,432                   4,464                   44,345                 144,235               

รายไดอื้น 19 2,632,800            2,152,374            82,663,300          69,778,877          

รวมรายได้ 2,634,232            12,955,239          82,707,645          418,826,995        

ค่าใช้จ่าย

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 4,813,270            -                           142,512,289        -                           

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 20 431,999               420,169               13,413,322          13,575,944          

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 20 471,635               471,106               14,640,277          15,221,762          

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 20 82,217                 99,076                 2,553,419            3,201,216            

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 98,107                 249,743               3,050,115            8,069,355            

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 12 882,794               892,386               27,407,183          28,833,617          

ค่าใชจ่้ายอืน 23 106,822               3,412,902            3,320,695            110,273,258        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 242,057               56,079                 7,440,554            1,811,967            

ตน้ทุนทางการเงิน 21 -                           3,032,574            -                           96,219,943          

รวมค่าใช้จ่าย 7,128,901            8,634,035            214,337,854        277,207,062        

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (4,494,669)           4,321,204            (131,630,209)       141,619,933        

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (4,494,669)           4,321,204            (131,630,209)       141,619,933        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลิตี

งบการเงินเฉพาะกิจการ - งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (4,494,669)      4,321,204       (131,630,209)    141,619,933      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 7 3,616,065       (8,319,953)      111,863,128     (268,823,503)     

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงินจากสกุลเงิน

       ทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน -                      -                      (223,200,538)    (23,154,553)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี 3,616,065       (8,319,953)      (111,337,410)    (291,978,056)     

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานและ

   องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (878,604)         (3,998,749)      (242,967,619)    (150,358,123)     

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (4,494,669)      4,321,204       (131,630,209)    141,619,933      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 7 3,616,065       (8,319,953)      111,863,128     (268,823,503)     

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงินจากสกุลเงิน

       ทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน -                      -                      (223,200,538)    (23,154,553)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี 3,616,065       (8,319,953)      (111,337,410)    (291,978,056)     

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานและ

   องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (878,604)         (3,998,749)      (242,967,619)    (150,358,123)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 2,724,167         130,916            86,940,989          6,228,781            

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทยีงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน

   ในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ (7,218,836)       4,190,288         (218,571,198)       135,391,152        

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (4,494,669)       4,321,204         (131,630,209)       141,619,933        

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี

การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสตใ์นระหว่างปี 16 (2,182,376)       (1,296,305)       (71,407,341)         (42,161,625)         

การแบ่งปันกาํไรใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสตใ์นระหว่างปี 18 (2,122,891)       (3,962,432)       (67,993,445)         (128,447,867)       

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 3,616,065 (8,319,953)       (111,337,410)       (291,978,056)       

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (5,183,871)       (9,257,486)       (382,368,405)       (320,967,615)       

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 98,464,114       107,721,600     3,195,140,836     3,516,108,451     

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 93,280,243       98,464,114       2,812,772,431     3,195,140,836     

-                        -                        -                            -                            

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (4,494,669)       4,321,204         (131,630,209)       141,619,933        

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี

การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสตใ์นระหว่างปี 16 (2,182,376)       (1,296,305)       (71,407,341)         (42,161,625)         

การแบ่งปันกาํไรใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสตใ์นระหว่างปี 18 (2,122,891)       (3,962,432)       (67,993,445)         (128,447,867)       

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 3,616,065 (8,319,953)       (111,337,410)       (291,978,056)       

การเพมิขึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (5,183,871)       (9,257,486)       (382,368,405)       (320,967,615)       

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 98,464,114       107,721,600     3,195,140,836     3,516,108,451     

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 93,280,243       98,464,114       2,812,772,431     3,195,140,836     

-                        -                        -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลิตี และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (4,494,669)          4,321,204            (131,630,209)      141,619,933         

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   การเพิมขึนในเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ -                          (108,611)             -                          (3,509,290)            

   การเพิมขึนในลูกหนีจากการใหเ้ช่า (951,688)             (71,217)               (29,547,617)        (2,301,065)            

   การ (เพิมขึน) ลดลงในลูกหนีอืน 1,642,159            (2,717,083)          50,985,066          (87,790,842)          

   การลดลงในภาษีมูลค่าเพิมรอเรียกคืน 560,892               577,743               17,414,350          18,667,271           

   การ (เพิมขึน) ลดลงในสินทรัพยอื์น 608,876               (1,373,232)          18,904,146          (44,370,095)          

   การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,482,465)          323,612 (46,026,943)        10,419,378           

   การเพิมขึน (ลดลง) ในหนีสินอืน (138,346)             110,917               (4,295,308)          3,583,815             

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 882,794               892,386               27,407,183          28,833,617           

   ขาดทุนจากค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 1,437,193            -                          43,515,174          -                            

   รายการ(กาํไร) ขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน

      ในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ 7,218,836            (4,190,288)          218,571,198        (135,391,152)        

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (999,425)             (334,778)             (31,562,545)        (10,816,914)          

   ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

      ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 203,371               120,822               6,314,177            3,903,843             

   ตน้ทุนทางการเงิน 2,981,888            4,483,767            92,693,755          143,108,998         

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 196,338               988,752               6,092,731            31,947,254           

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 7,665,754            3,023,994            238,835,158        97,904,751           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (317,040)             (6,808,543)          (10,018,466)        (219,988,784)        

การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (2,182,376)          (1,296,305)          (71,407,341)        (42,161,625)          

การแบ่งปันกาํไรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (2,122,891)          (3,962,432)          (67,993,445)        (128,447,867)        

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว -                          50,054,148          -                          1,604,229,896      

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (917,438)             (47,500,000)        (29,322,403)        (1,521,173,250)     

จ่ายดอกเบียและค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนเงินกูยื้มก่อนกาํหนด (1,835,662)          (2,610,300)          (57,610,895)        (83,703,865)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (7,375,407)          (12,123,432)        (236,352,550)      (391,245,495)        

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงิน 81,263                 (124,472)             7,837,634            (7,807,759)            

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 371,610               (9,223,910)          10,320,242          (301,148,503)        

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี 385,614               9,609,524            12,513,099          313,661,602         

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 9) 757,224               385,614               22,833,341          12,513,099           

-                          -                          -                          (0)                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพือธรุกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม - งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (4,494,669)          4,321,204           (131,630,209)      141,619,933         

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   การเพิมขึนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (100)                    -                          (3,330)                   

   การ(เพมิขึน) ลดลงในลูกหนีอืน 287,508              (405,066)             8,926,428           (13,087,966)          

   การเพิมขึนในเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          (740,000)             -                          (24,991,031)          

   การลดลงในสินทรัพยอื์น 1,428                  60,958                44,336                1,969,596             

   การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,176,819)          1,341,946           (36,537,369)        43,359,299           

   การเพิมขึน (ลดลง)ในหนีสินอืน (138,346)             137,795              (4,295,308)          4,452,253             

   เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 4,393,000           8,454,000           136,392,020       273,154,658         

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4,813,269           (10,798,401)        142,512,289       (348,903,883)        

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 882,794              892,386              27,407,183         28,833,617           

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง (69,320)               50,842                (2,152,203)          1,642,742             

   ตน้ทุนทางการเงิน -                          3,032,574           -                          96,219,943           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,498,845           6,348,138           140,667,167       204,265,831         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (317,040)             (6,808,543)          (10,018,466)        (219,988,784)        

การจ่ายลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (2,182,376)          (1,296,305)          (71,407,341)        (42,161,625)          

การแบ่งปันกาํไรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (2,122,891)          (3,962,432)          (67,993,445)        (128,447,867)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                          47,500,000         -                          (1,521,173,250)     

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                          (47,500,000)        -                          1,521,173,250      

จ่ายดอกเบียและค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนด -                          (1,754,061)          -                          (55,654,258)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,622,307)          (13,821,341)        (149,419,252)      (446,252,534)        

ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 71,287                (4,741)                 6,518,406           (2,153,531)            

เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (52,175)               (7,477,944)          (2,233,679)          (244,140,234)        

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี 287,649              7,765,593           9,334,164           253,474,398         

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 9) 235,474              287,649              7,100,485           9,334,164             

-                          -                          -                          (0)                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลิตี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ - งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม - ข้อมูลทางการเงินทีสําคญั

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

สาํหรับงวด สาํหรับงวด

วนัที 20 ถึง 31 วนัที 20 ถึง 31

2562 2561 ธนัวาคม 2560 2562 2561 ธนัวาคม 2560 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรพัยสุ์ทธิตน้ปี/งวด 0.2790                   0.3053                   -                            9.0555                   9.9653                   -                            

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุน

กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 0.0077                   0.0004                   (0.0008)                 0.2464                   0.0176                   (0.0270)                 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (0.0204)                 0.0118                   -                            (0.6195)                 0.3837                   -                            

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุนทงัสิน (0.0127)                 0.0122                   (0.0008)                 (0.3731)                 0.4013                   (0.0270)                 

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิระหวา่งปี/งวด

การลดทุนจ่ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งปี/งวด (0.0062)                 (0.0037)                 -                            (0.2024)                 (0.1195)                 -                            

การแบ่งปันกาํไรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งปี/งวด (0.0060)                 (0.0112)                 -                            (0.1927)                 (0.3641)                 -                            

การเพมิขนึ (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากองคป์ระกอบอืน

   ของผูถื้อหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 0.0102                   (0.0236)                 0.0005                   (0.3155)                 (0.8275)                 (0.0077)                 

รวม 0.2643                   0.2790                   (0.0003)                 7.9718                   9.0555                   (0.0347)                 

บวก: การเพมิขนึของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                        -                        0.3056                   10.0000                 

มูลค่าสินทรพัยสุ์ทธิปลายปี/งวด 0.2643                   0.2790                   0.3053                   7.9718                   9.0555                   9.9653                   

-                        -                        -                        -                        

อัตราส่วนการเพิมขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ

   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลียระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) (4.5273) 4.2756 (0.1054) (4.2551) 4.3292 (0.3480)

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคญัและข้อมูลประกอบเพิมเติมทีสําคญั

มูลค่าสินทรพัยสุ์ทธิปลายปี/งวด 93,280,243 98,464,114 107,721,601 2,812,772,431 3,195,140,836 3,516,108,451

มูลค่าสินทรพัยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งปี/งวด 99,279,127            101,067,036          107,778,389          3,093,452,831       3,271,248,439       3,522,237,726       

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลีย

   ระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ) 8.7913 10.6278 0.5042 8.7327 10.5553 0.5036

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรพัยสุ์ทธิถวัเฉลีย

   ระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ) 11.5352                 10.7573                 0.2332                   11.5432                 10.7457                 0.2330

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุน

   ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรพัยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ)* -                            0.1075                   128.2577               -                            0.1049                   128.1020               

* มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหวา่งปี/งวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคารและการซือขายเงินลงทุน

   ตอ้งเป็นรายการซือหรือขายเงินลงทุนแทจ้ริงซึงไม่รวมถึงการซือโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซือคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

สาํหรับงวด สาํหรับงวด

วนัที 20 ถึง 31 วนัที 20 ถึง 31

2562 2561 ธนัวาคม 2560 2562 2561 ธนัวาคม 2560 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี/งวด 0.2790                 0.3053                 -                           9.0555                 9.9653                 -                           

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุน

กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (0.0127)               0.0122                 (0.0008)               (0.3731)               0.4013                 (0.0270)               

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุนทงัสิน (0.0127)               0.0122                 (0.0008)               (0.3731)               0.4013                 (0.0270)               

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิระหว่างปี/งวด

การลดทุนจ่ายคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสตใ์นระหว่างปี/งวด (0.0062)               (0.0037)               -                           (0.2024)               (0.1195)               -                           

การแบ่งปันกาํไรใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสตใ์นระหว่างปี/งวด (0.0060)               (0.0112)               -                           (0.1927)               (0.3641)               -                           

การเพิมขนึ (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากองคป์ระกอบอืน

   ของผูถื้อหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 0.0102                 (0.0236)               0.0005                 (0.3155)               (0.8275)               (0.0077)               

รวม 0.2643                 0.2790                 (0.0003)               7.9718                 9.0555                 (0.0347)               

บวก: การเพิมขนึของทุนทีไดรั้บจากผูถ้ือหน่วยทรัสต์ -                      -                      0.3056                 -                           -                           10.0000               

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด 0.2643                 0.2790                 0.3053                 7.9718                 9.0555                 9.9653                 

-                      -                      -                      -                      

อัตราส่วนการเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ

   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลียระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) (4.5273) 4.2756 (0.1054) (4.2551) 4.3292 (0.3480)

อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญและข้อมูลประกอบเพมิเติมทสํีาคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด 93,280,243 98,464,114 107,721,601 2,812,772,431 3,195,140,836 3,516,108,451

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหว่างปี/งวด 99,279,127         101,067,036       107,778,389       3,093,452,831    3,271,248,439    3,522,237,726    

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมตอ่มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลีย

   ระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 2.3324 8.5429 0.3860 2.3219 8.4740 0.3855

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลีย

   ระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) (2.1949) 12.8185 0.1150 (1.9333) 12.8033 0.1149

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุน

   ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหว่างปี/งวด (ร้อยละ)* -                           0.0001                 137.8960            -                           0.0001                 137.7286            

* มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหว่างปี/งวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคารและการซือขายเงินลงทุน

   ตอ้งเป็นรายการซือหรือขายเงินลงทุนแทจ้ริงซึงไม่รวมถึงการซือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซือคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลิตี 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ - ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้
และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ลักษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า                  
สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี ้

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก 
ฮอสพิทอลลิต้ี (“กองทรัสต์ฯ”) เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน                                 
พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้ งขึ้ นตามสัญญาก่อตั้ งทรัสต์ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 ระหว่างบริษัท สตราทีจิก                                
พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสทเ์ตอร์ส จ ากดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต ์และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์กองทรัสตฯ์ไดจ้ดัตั้งโดยไม่มีก าหนดอายขุองกองทรัสต ์และ
เป็นกองทรัสตป์ระเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตจ์ากผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงินทุน
จากผูล้งทุนทัว่ไป และน าเงินท่ีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยผ์่านการซ้ือหุ้นบริษทั      
โฮลด้ิงต่างประเทศหลายบริษทัรวมทั้งการให้เงินกูย้มืแก่บริษทัโฮลด้ิงเหล่านั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัยอ่ย 3 แห่ง
ในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นกิจการท่ีลงทุนในกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดินหรือสิทธิการเช่า
ท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตฯ์เขา้
ลงทุนประกอบดว้ยโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงัน้ี 

อสังหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองทรัพยสิ์น 
โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล 

พาร์ค (Pullman Jakarta Central 
Park) 

นครจาการ์ตา       
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

กรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินและกรรมสิทธ์ิใน
อาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

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
ดังกล่าวแก่บริษทัท่ีเก่ียวข้องกันของผูจ้ัดการกองทรัสต์เพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรมโดยการจ้างผูบ้ริหาร
โรงแรม ทั้ ง น้ีผู ้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการบริหารทรัพย์สินและก าหนดนโยบายการจัดหา
ผลประโยชน์ดงักล่าว   
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 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 
เป็นตน้ไป 

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

2.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 กองทรัสตฯ์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัน้ี  

(1) ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไร
สุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้นแบ่งเป็น 
ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี และ ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้งน้ี ผูจ้ดัการ
กองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี เวน้แต่กรณีท่ี
กองทรัสตฯ์มีการเพิ่มทุนกองทรัสตฯ์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี
ไดเ้พื่อเป็นประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต์เดิม ทั้งน้ีกองทรัสต์ฯจะเร่ิมจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรัสตฯ์ หากกองทรัสตฯ์มีก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีดงักล่าว 

 ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้หมายถึงก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การหักก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของ
กองทรัสต์ฯ รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(ข)  การหักดว้ยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของ
กองทรัสต์ฯตามวงเงินท่ีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวน หรือแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่        
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสตร์ะหวา่งรอบไตรมาสใดมีมูลค่าต ่ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสตข์อสงวนสิทธิท่ี
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบั
ประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 
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3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

3.1  งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี       
พ.ศ. 2547 และจัดท าขึ้ นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  106               
เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของ
กองทรัสตฯ์ อย่างไรก็ดี งบการเงินน้ีไดแ้สดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานในประเทศไทยอีกดว้ย ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ช่ือวา่การแสดงงบการเงินเป็นหน่วยเงินตรา
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมจากการแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียวในงบ
การเงินประจ าปีก่อนเป็นการใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน 

งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการน าเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียนท่ีประมาณขึ้นซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการ
แปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุล
เงินท่ีใชด้ าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน” ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
อ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทรัสต์ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 
“บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละของการ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ ถือหุ้น 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยกองทรัสตฯ์    
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลด้ิง ลิมเิต็ด บริษทัโฮลดิ้ง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลด้ิง 2 ลิมิเต็ด บริษทัโฮลดิ้ง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
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   อตัราร้อยละของการ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ ถือหุ้น 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษทัสตราทีจิก ฮอลพิทอลลิต้ี โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด    
บีบีดีเอม็ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด บริษทัโฮลดิ้ง สิงคโปร์ 100 100 
เอสเอชอาร์ ฟินโค พีทีอี ลิมิเต็ด ให้กูยื้มเงินแก่บริษทัในกลุ่ม หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
บีบีวีเอน็ พีทีอี ลิมิเต็ค บริษทัโฮลดิ้ง สิงคโปร์ 100 100 
เอสเอชอาร์ ไอบิส พีทีอี ลิมิเต็ด ให้กูยื้มเงินแก่บริษทัในกลุ่ม หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
เอสเอชอาร์ อินโดนีเซีย พีทีอี ลิมิเต็ด บริษทัโฮลดิ้ง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
บริษทัลูเซล เอพีที จ ากดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม 
เวียดนาม 100 100 

บริษทัเวียดฮนั โฮเทล คอร์เปอเรชัน่ ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม 

เวียดนาม 99.98 99.98 

พีที เอสเอชอาร์ โฮเทล อินโดนีเซีย                        
(เดิมช่ือ พีที เอสเอชอาร์ พูลแมน
อินโดนีเซีย) 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม 

อินโดนีเซีย 100 100 

ถือหุ้นโดยบริษทัสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลดิ้ง 2 ลิมิเต็ด    
เอสเอชอาร์-ซีเค ลิมิเต็ด บริษทัโฮลดิ้ง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
เอสเอชอาร์-เอน็ดี ลิมิเต็ด บริษทัโฮลดิ้ง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

ข) กองทรัสต์ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากกองทรัสต์ฯมีสิทธิ
ไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่ง
การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

ค)  กองทรัสต์ฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกองทรัสต์ฯ             
มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีกองทรัสตฯ์ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญเช่นเดียวกันกับของ    
กองทรัสตฯ์ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยท่ีมีสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจาก
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกองทรัสตฯ์จะแปลงค่าเป็น
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึง
เกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง
ค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ซ่ึงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยและรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  
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3.3 กองทรัสตฯ์จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึ งได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน               
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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 

 กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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 มาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯและบริษัทย่อย 
เน่ืองจากรายไดห้ลกัของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าว 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
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 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบั
ใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ี
มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิกไป ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายใน
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การออกและเสนอขายหน่วยลงทุน และรูปแบบการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของงบการเงิน
ของธุรกิจประเภททรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อา้งอิงหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

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

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ฝ่ายบริหารของกองทรัสต์ฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบับน้ี จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ย 

5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก)  รายได้ค่าเช่า 

  รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยรั์บรู้ในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือเกิดขึ้น 

ข)  รายได้ดอกเบีย้และต้นทุนทางการเงิน   

 รายไดด้อกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงิน บนัทึกเป็นรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึง
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค) รายได้อ่ืน 

 รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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5.2  การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยมีสิทธิ
ในเงินลงทุน  

ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทรัสต์ฯและ
บริษทัยอ่ยจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยแ์สดงตามมูลค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา  

กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรก
หลงัจากท่ีซ้ือเงินลงทุนมาโดยใช้ราคาทุนจากการซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยราคาทุนประกอบดว้ยรายจ่าย
ซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
และจะก าหนดราคายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมินจาก
ผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพยถื์อเป็นรายการก าไรหรือ
ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์แสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

5.4 ลูกหนี ้

ลูกหน้ีแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายหุน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ี 

5.5  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามท่ีจ่าย จริง 
ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในการรับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีจะทยอยตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 
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5.6 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกองทรัสต์ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนได้เสียของ
กองทรัสตฯ์ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
กองทรัสตฯ์ หรือถูกกองทรัสต์ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบักองทรัสตฯ์ 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตี และบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์และทรัสตี และรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทรัสต์ฯ ผูบ้ริหารส าคญัและ
กรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทรัสตฯ์ 

ความสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปได ้ดงัน้ี 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ 

สตราทีจิก พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสทเ์ตอร์ส จ ากดั ผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทรัสตี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของทรัสตี 
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี เซอร์วิส พีทีอี จ ากดั                                   

(Strategic Hospitality Services Pte. Ltd) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

พทีี เซ็นทรัล เพอร์โซนา พาเลซ (PT Central Persona Palace) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
PT Agung Pomodoro Land Tbk บริษทัท่ีลงทุนในกองทรัสตม์ากกวา่ร้อยละ 10 
PT Griya Pancaloka 31 ธนัวาคม 2561: เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ี

ลงทุนในกองทรัสตม์ากกวา่ร้อยละ 10 
31 ธนัวาคม 2562: ไม่ไดเ้ป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัท่ีลงทุนในกองทรัสตม์ากกวา่ร้อยละ 10 
แลว้ 

5.7 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้นโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศได้
แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสตฯ์จะท าการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของ
กองทรัสตฯ์หากมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนดงักล่าวอาจดอ้ยค่า กองทรัสตฯ์รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่า
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของเงินลงทุนหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่
ราคาใดจะสูงกวา่  

 กองทรัสตฯ์จะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.9 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทรัสตฯ์บนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

5.10 ภาษีเงินได้ 

กองทรัสต์ฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจากกองทรัสต์ฯได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
ประเทศไทย 

ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ            
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัย่อยจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต์หากภาษีท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
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5.11 ตราสารอนุพนัธ์  

สัญญาตราสารอนุพนัธ์แสดงไวใ้นงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.12 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี
มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละฝ่าย
บริหารของบริษทัย่อยอาจตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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ดุลยพนิิจในการก าหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานหมายถึงสกุลเงินท่ีใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกองทรัสต์ฯ
ด าเนินงานอยู่ ซ่ึงในกรณีท่ีขอ้บ่งช้ีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกัไม่เด่นชัดและมีความหลากหลาย 
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงจะตอ้งเป็นสกุลเงินท่ี
เป็นตวัแทนท่ีเท่ียงธรรมของผลกระทบทางเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ เน่ืองจาก
กิจกรรมลงทุนของกองทรัสต์ฯและรายการธุรกรรมท่ีส าคัญ เช่นการลงทุนในบริษัทย่อยและ
อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ เงินปันผลรับจากการเงินลงทุนจะอยู่ในสกุล เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้น ผูจ้ดัการกองทรัสต์ จึงก าหนดให้สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ เป็นสกุลเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 

 กองทรัสตฯ์วดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบดุลดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ซ่ึงมีฐานอา้งอิงจากราคาทุนในงวดบญัชีแรกหลงัจากการลงทุน โดยอา้งอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ โดยมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้วิธีการพิจารณาจากรายได้และกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด 
เน่ืองจากไม่มีราคาในตลาดท่ีสามารถใช้เทียบเคียงได้ ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยไ์ดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีบนัทึกในงบดุล ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องอ้างอิงราคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ท่ี
ประเมินโดยคู่สัญญาซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน ราคายุติธรรมดงักล่าวใชเ้ทคนิคแบบจ าลองตามทฤษฎีในการ
ประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลและสมมติฐานท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกต
ได้ในตลาดท่ีเก่ียวข้อง เช่น อัตราแลกเปล่ียนทันที อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ                                   
เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกบนัทึกส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี ซ่ึงรวมถึงขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว ในการน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรับรู้
จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ผูจ้ดัการกองทรัสต์จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (งบการเงินเฉพาะกจิการของกองทรัสต์ฯ) 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  
มูลค่าตามบญัชี                                        

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย ราคาทุน  
มูลค่าตามบญัชี                                        

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ) (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

SHH 100 100 100 100 148,622 148,622  137,634   140,755  4,481,549 4,822,756  4,150,232  4,567,479 

SHH2 100 100 100 100 0 0  (309) 2,116 3 3  (9,321) 68,645 

รวม     148,622 148,622  137,325  142,871 4,481,552 4,822,759  4,140,911  4,636,124 

7.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
บริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
SHH  (3,033) 8,683  3,616 (8,320) 3,704 8,499 
SHH2  (1,780) 2,115 - - 645 - 
รวม  (4,813) 10,798  3,616 (8,320) 4,349  8,499 

 

 (หน่วย: พนับาท)  
บริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
SHH (88,226) 280,556  111,863  (268,823) 114,163 274,609 
SHH2 (54,286) 68,348 - - 20,328 - 
รวม (142,512) 348,904 111,863 (268,823) 134,491 274,609 
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7.3 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียตน้ปี 142,871 148,892 4,636,124 4,859,910 
ลงทุนเพ่ิม - 0 - 3 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (4,813) 10,798 (142,512) 348,904 
หกั: เงินปันผลรับ (4,349) (8,499) (134,491) (274,609) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงิน  3,616 (8,320) (218,210) (298,084) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสียปลายปี  137,325  142,871  4,140,911  4,636,124 

 ทั้งน้ี กองทรัสต์ฯไดน้ าใบหุ้นของบริษทัย่อยส่วนใหญ่ไปจ าน าไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

8. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (งบการเงินรวม) 

8.1 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรม
ของกองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
     
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์                                          

กิจการประเภทโรงแรมตน้ปี 134,910 138,234 4,377,805 4,512,058 
ลงทุนเพ่ิม - 109 - 3,509 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นจาก

การปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์  (7,219) 4,190  (218,571) 135,391 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงิน  3,247  (7,623)  (210,924) (273,153) 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์                                      
กิจการประเภทโรงแรมปลายปี  130,938  134,910  3,948,310  4,377,805 
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8.2 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อย 
ประกอบดว้ย 

(1) โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 

ทรัพยสิ์นดงักล่าวประกอบดว้ยสิทธิการถือครองท่ีดินและอาคารโรงแรมในรูปแบบการถือกรรมสิทธ์ิ
ประเภท Strata Title หรือเรียกว่า HMSRS และสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องโดยสิทธิ HMSRS ของ
โครงการอยู่บนท่ีดินท่ีมี HGB Title (ซ่ึงสิทธิ HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียนั้นมีก าหนดระยะเวลา) 
ระยะเวลาส าหรับ HMSRS จะสอดคล้องกับระยะเวลาของ HGB Title ของท่ีดินโรงแรมพูลแมน 
จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ซ่ึงจะครบก าหนดระยะเวลาในวนัท่ี 17 มีนาคม 2569 ทั้งน้ี สิทธิ HGB ตาม
กฎหมายอินโดนีเซียจะมีก าหนดอายุเร่ิมแรก 30 ปี โดยผูถื้อสิทธิจะมีสิทธิในการขอขยายเวลาออกไป
อีกไม่เกิน 20 ปี โดยตอ้งด าเนินการยื่นขอขยายหรือต่ออายุต่อส านกังานท่ีดินทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 
ปีก่อนวนัหมดอายุเร่ิมแรก โดยผูจ้ดัการกองทรัสต์มีความเช่ือมั่นว่าบริษทัย่อยจะมีสิทธิขอต่อสิทธิ
ครอบครองดงักล่าวไดอี้ก  

กองทรัสต์ฯและบริษัทย่อยได้น ากรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา 
เซ็นทรัล พาร์ค ไปจ านองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนั
การเงินตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

(2) โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ และ โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์

ทรัพยสิ์นโรงแรมทั้งสองแห่งดงักล่าวประกอบดว้ยสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินระยะยาวซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี 19 
พฤษภาคม 2586 และกรรมสิทธ์ิอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัย่อยสอง
บริษทัในประเทศเวียดนามมีสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินจากบริษทัแห่งหน่ึงท่ีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเช่า
ช่วงท่ีดินดงักล่าว กรรมสิทธ์ิในอาคารจะเป็นของผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน 

8.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กองทรัสตฯ์แสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึง
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีพิจารณารายได ้  

 สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมและผลกระทบต่อมูลค่าเม่ือสมมติฐานเปล่ียนแปลงไป 
สรุปไดด้งัน้ี 
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 2562 

 
โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา 

เซ็นทรัล พาร์ค 

โรงแรมคาปรี บายเฟรเซอ 
และ โรงแรมไอบิส                  

ไซงอน เซา้ท ์

ผลกระทบต่อ                              
มูลค่ายติุธรรมเม่ืออตัรา
ตามขอ้สมมติฐานเพ่ิมขึ้น 

อตัรารายไดค้่าห้องพกัเฉล่ียตอ่จ านวน
ห้องพกัทั้งหมด (RevPAR)          
(เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อคืน) 

85-146 30-77 มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมขึ้น 

อตัราค่าใชจ้่ายต่อรายไดเ้ฉล่ีย (ร้อยละ) 64.00 44.80-50.70 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 11.99 10.00 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

(Capitalisation rate) (ร้อยละ) 
6.70 8.00 มูลค่ายติุธรรมลดลง 

 

 2561 

 
โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา 

เซ็นทรัล พาร์ค 

โรงแรมคาปรี บายเฟรเซอ 
และ โรงแรมไอบิส                  

ไซงอน เซา้ท ์

ผลกระทบต่อ                              
มูลค่ายติุธรรมเม่ืออตัรา
ตามขอ้สมมติฐานเพ่ิมขึ้น 

อตัรารายไดค้่าห้องพกัเฉล่ียต่อจ านวน
ห้องพกัทั้งหมด (RevPAR)          
(เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อคืน) 

92-182 32-70 มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมขึ้น 

อตัราค่าใชจ้่ายต่อรายไดเ้ฉล่ีย (ร้อยละ) 57.00 42.00-47.00 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 14.17 10.00 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

(Capitalisation rate) (ร้อยละ) 
7.90 8.00 มูลค่ายติุธรรมลดลง 

 ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นของโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ตามท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระ
ประเมินโดยใชว้ิธีพิจารณารายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่าเท่ากบั 1.40 ลา้นลา้นอินโดนีเซียนรูเปีย 
(หรือเทียบเท่า 100.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีพื้นฐานมาจากกระแสเงินสดของทรัพยสิ์นโครงการ
ก่อนการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การแสดงมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพยข์องทรัพยสิ์นโครงการดงักล่าวจึงแสดงดว้ยราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมิน
หักดว้ยจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนซ่ึงจะไดรั้บคืนผ่านการจดัหาผลประโยชน์ในรูปค่าเช่าจากทรัพยสิ์น
โครงการดงักล่าว 
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9. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

  2562 2561 2562 2561 

 
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 - 40 - 66 - 
เงินฝากธนาคาร         
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์         
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 30 0.38 82 0.38 910 0.38 2,665 0.38 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 205 0.05 – 0.38 206 0.05 - 0.38 6,190 0.05 – 0.38 6,669 0.05 - 0.38 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั         
Oversea-Chinese Banking Corporation 

Limited, Singapore Branch 127 - 54 - 3,833 - 1,749 - 
KEB Hana Bank, Singapore Branch 5 - 5 - 137 - 157 - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 5 1.75 14 0.50 - 1.50 136 1.75 448 0.50 - 1.50 
Industrial Bank of Korea, 

Ho Chi Minh Branch 166 0.30 3 0.30 5,018 0.30 80 0.30 
Ocean Bank - - 6 0.50 - - 204 0.50 
Baoviet Bank 113 0.60 4 0.60 3,409 0.60 144 0.60 
The Vietnam Bank for Agriculture and 

Rural Development - 0.20 1 0.20 14 0.20 40 0.20 
Malayan Banking Berhad, Singapore   105 0.10 9 0.10 3,146 0.10 291 0.10 

รวมเงินฝากธนาคาร 756  384  22,793  12,447  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 757  386  22,833  12,513  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 

 

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) 30 0.38 82 0.38 910 0.38 2,665 0.38 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 205 0.05 – 0.38 206 0.05 - 0.38 6,190 0.05 – 0.38 6,669 0.05 - 0.38 

รวมเงินฝากธนาคาร 235  288  7,100  9,334  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 235  288  7,100  9,334  
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10. ลูกหนีจ้ากการให้เช่า 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 2562 2561 
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  756  274  22,800  8,892 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน  482  -  14,523  - 
รวม  1,238  274  37,323  8,892 

11. ลูกหนีอ่ื้น  

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2561 SHR-ND (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ท าสัญญากบัผูข้ายทรัพยสิ์นเพื่อซ้ือขายหุ้นของ
บริษทัท่ีตั้งในประเทศอินโดนีเซียแบบมีเง่ือนไขเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย ต่อมา เม่ือ
รายการซ้ือขายไม่ไดเ้กิดขึ้นภายในเวลาท่ีก าหนด ท าให้สัญญาดงักล่าวส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ในวนัเดียวกนัน้ี บริษทัย่อยของผูจ้ะขายทรัพยสิ์น(ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสต์ฯ) ตกลงท่ีจะ
จ่ายเงินให้กับ SHR-ND เป็นจ านวน 2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อชดเชยต้นทุนท่ีเกิดขึ้นของกลุ่ม
กองทรัสต์ฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมการเขา้ซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าว ในระหว่างปีปัจจุบนับริษทัดงักล่าวได้
จ่ายช าระเงินมาแลว้รวมทั้งส้ิน 1.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
เป็นจ านวน 1.15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

 ทั้งน้ี ในเดือน มีนาคม 2562 บริษทัผูจ้ะขายทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสตฯ์ ไดจ้ าหน่าย
บริษทัย่อยซ่ึงเป็นลูกหน้ีของกองทรัสตฯ์ ไปยงับุคคลท่ีสามแลว้ จึงท าให้ลูกหน้ีรายดงักล่าวไม่ไดมี้สถานะ
เป็นบริษทัย่อยของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกต่อไป ในระหว่างปีผูจ้ดักองทรัสตไ์ดติ้ดตามทวงถามหน้ีส่วนท่ี
เหลือ และไดพ้ิจารณาตามหลกัความระมดัระวงัจึงได้ตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 1.15 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวในงวดปีปัจจุบนั 

12.  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 2562 2561 

     
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตน้ปี 3,512 3,995 113,976 130,423 
บวก: เพิ่มขึ้น - 409 - 13,274 
หกั: ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (882) (892) (27,407) (28,834) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงค่างบการเงิน - - (7,276) (887) 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีปลายปี 2,630 3,512 79,293 113,976 
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13. เงินจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน 

ในระหว่างปี 2561 SHR-CK (บริษทัย่อย) ได้เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทัท่ีตั้งในประเทศมาเลเซีย
แบบมีเง่ือนไขกบัผูข้ายทรัพยสิ์นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นในประเทศมาเลเซีย ภายใตส้ัญญาดงักล่าว SHR-
CK ไดจ่้ายเงินมดัจ าการท ารายการเป็นจ านวนรวม 3.87 ลา้นริงกิตมาเลเซียโดยตอ้งจ่ายช าระเป็นภาษีให้กบั
หน่วยจัดเก็บภาษีในประเทศมาเลเซียจ านวน 1.16 ล้านริงกิต และวางเงินมัดจ าเป็นจ านวน 2.71 ล้าน                
ริงกิตซ่ึงถูกเก็บรักษาไวใ้นบญัชีดูแลผลประโยชน์ (Escrow account) ซ่ึงจะโอนให้กบัผูข้ายเพื่อช าระค่าซ้ือ
ขายหุ้นเม่ือเกิดรายการซ้ือขายขึ้น ทั้งน้ี หากรายการซ้ือขายไม่ไดเ้กิดขึ้นภายในเวลาท่ีก าหนด (14 มกราคม 
2562) หรือตามท่ีตกลงร่วมกันโดยท่ีไม่ใช่กรณีท่ี SHR-CK ผิดเง่ือนไขสัญญาบางประการ SHR-CK จะ
ไดรั้บเงินจ่ายล่วงหนา้คืนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบ้ียรับในบญัชีดูแลผลประโยชน์  

ต่อมาเม่ือรายการซ้ือขายหุ้นไม่ไดเ้กิดขึ้นภายในเวลาท่ีก าหนด ผูจ้ดัการกองทรัสต์จึงไดด้ าเนินการเพื่อขอ
เงินมดัจ าคืนทั้งจ านวน ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 SHR-CK ไดรั้บเงินมดัจ าคืนเป็นจ านวน 2.71 ลา้นริง
กิตจากบญัชีดูแลผลประโยชน์ (Escrow account) พร้อมดอกเบ้ียและปัจจุบนั SHR-CK อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการเพื่อขอคืนเงินมดัจ าส่วนท่ีเหลือจ านวน 1.16 ลา้นริงกิตจากหน่วยจดัเก็บภาษี ยอดคงเหลือของ
เงินมดัจ าดงักล่าวแสดงอยู่ในรายการสินทรัพยอ่ื์นในงบดุลรวม แต่อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทรัสต์ได้
พิจารณาตามหลกัความระมดัระวงัในการตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 1.16 ลา้นริงกิต ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวในงวดปีปัจจุบนั 

 14.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2562 

ปรับปรุง/                
ตดัจ าหน่าย การจ่ายช าระ 

(ก าไร) ขาดทุน               
จากอตัราแลกเปลี่ยน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 52,425 - (917) (1,020) 50,488 
หกั:ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายในการกูย้ืม            
รอตดับญัชี (2,427) 859 187 69 (1,312) 

บวก: รายการปรับปรุง
เน่ืองจากวิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง  133 128 (5) (4) 252 

สุทธิ 50,131 987 (735) (955) 49,428 
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   (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 

31 ธันวาคม 2562 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 1,701,200 - (29,322) (32,233) (117,230) 1,522,415 
หกั:ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายในการกูย้ืม            
รอตดับญัชี (78,768) 26,688 

 
 

5,915 2,167 4,445 (39,553) 
บวก: รายการปรับปรุง

เน่ืองจากวิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง  4,310 4,043 

 
 

(164) (114) (476) 7,599 
สุทธิ 1,626,742 30,731 (23,571) (30,180) (113,261) 1,490,461 

 สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี ้โฮลดิง้ ลมิิเต็ด (SHH) 

 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 SHH ไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้มืเงินในวงเงินจ านวน 44.67 ลา้นยโูรกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมเดิมของกองทรัสต์ฯ รวมถึง
ค่าใชจ่้ายและยอดคา้งช าระท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้ืมดงักล่าว เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของ SHH ดงักล่าว                
มีก าหนดช าระคืนเงินต้นเม่ือครบปีท่ี 3 และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกสามเดือนในอัตราดอกเบ้ีย 
EURIBOR บวกร้อยละ 3.25 ต่อปีส าหรับปี ท่ี  1 EURIBOR บวกร้อยละ 3.75 ต่อปีส าหรับปี ท่ี  2                            
และ EURIBOR บวกร้อยละ 4.25 ต่อปีตั้งแต่ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ีย EURIBOR                    
ต ่ากวา่ศูนย ์ให ้EURIBOR ดงักล่าวมีค่าเท่ากบัศูนย ์

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 SHH เบิกใชเ้งินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวเต็มจ านวนวงเงินทั้งส้ิน 44.67 ลา้นยูโร 
หรือเทียบเท่า 51.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึง
เงินกูย้ืมจ านวน 2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาโดย SHH น าเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้ืมดงักล่าวให้กองทรัสตฯ์
กูย้ืมเป็นจ านวน 47.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 และ
ไดจ่้ายเงินปันผลจ านวน 1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาให้แก่กองทรัสตฯ์ในวนัเดียวกนั ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไข
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของ SHH ก าหนดว่า หาก SHH ไดรั้บช าระคืนเงินกูย้ืมจากกองทรัสต์ฯ SHH 
จะตอ้งจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืใหก้บัสถาบนัการเงินดงักล่าวดว้ยจ านวนเดียวกนั 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 SHH ไดเ้ขา้ท าสัญญาแกไ้ขวงเงินกูย้ืมเงินเพิ่มเติมจ านวน 1.5 ลา้นยูโรจาก
เดิมจ านวน 44.67 ลา้นยูโรเป็น 46.17 ลา้นยูโรจากสถาบนัการเงินเดิมตามท่ีได้กล่าวในย่อหน้าก่อน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการเข้าท ารายการซ้ือเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศมาเลเซีย เงินกู้ยืม
เพิ่มเติมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้และมีอตัราดอกเบ้ียเช่นเดียวกบัเงินกูย้ืมเดิม อย่างไรก็ตาม เงินกูย้ืม
เพิ่มเติมน้ีมีเง่ือนไขการครบก าหนดช าระทนัทีหากกลุ่มกองทรัสตฯ์ไดรั้บเงินคืนหรือเงินชดเชยท่ีเก่ียวกบั
การเขา้ซ้ือเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศมาเลเซีย หรือเม่ือกลุ่มกองทรัสตฯ์ไดรั้บเงินสินเช่ืออ่ืน
ใดเพื่อการซ้ือเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศมาเลเซีย  



 

38 

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 SHH เบิกใชเ้งินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวเป็นจ านวน 1.165 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่า 
1.32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงเงินกูย้ืมจ านวน
เทียบเท่า 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

 ต่อมา กลุ่มกองทรัสต์ฯ ได้รับคืนเงินมดัจ าบางส่วนภายใตส้ัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทัท่ีตั้งในประเทศ
มาเลเซียในระหว่างไตรมาสแรกของปี 2562 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และต่อมา
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 SHH ไดจ่้ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 0.815 ลา้นยูโรให้แก่สถาบนั
การเงิน โดยถือเป็นการจ่ายช าระเงินกูย้ืมคืนก่อนก าหนด SHH มีภาระค่าธรรมเนียมการจ่ายช าระคืนก่อน
ก าหนดจ านวนร้อยละ 2 ของจ านวนเงินท่ีคืน และส่วนขาดของดอกเบ้ียจากการท่ีสถาบนัการเงินไดรั้บ
จ านวนเงินตน้คืนก่อนถึงก าหนดการจ่ายช าระดอกเบ้ียคร้ังถดัไป (ซ่ึงมีก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน) กลุ่ม
กองทรัสต์ฯ บนัทึกขาดทุนจากการจ่ายช าระคืนก่อนก าหนด พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมและส่วนขาดของ
ดอกเบ้ียเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในระหว่างไตรมาสสองปี  2562 จ านวน 0.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 6.35 ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืระยะยาวมียอดเงินตน้คงเหลือเท่ากบั 45.02 ลา้นยโูร 

 วงเงินสินเช่ือทั้งหมดดังกล่าวมีหลกัประกันเป็นการจ าน าหุ้นของบริษทัย่อยของกองทรัสต์ฯทุกบริษทั 
ยกเวน้ SHH2 SHR-CK และ SHR-ND และค ้ าประกันโดยบริษทัย่อยของกองทรัสต์ฯทุกบริษทั ยกเวน้ 
SHH2 SHR-CK และ SHR-ND และบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม การจ านองทรัพย์สินในประเทศ
อินโดนีเซีย การโอนสิทธิในลูกหน้ีตามสัญญาการจดัการโรงแรมในประเทศอินโดนีเซีย สิทธิในการเป็น                     
ผูไ้ด้รับผลประโยชน์จากการประกันภัยในทรัพย์สินโรงแรมในประเทศอินโดนีเซียตามเง่ือนไขบาง
ประการ สิทธิในลูกหน้ีของ SHH ตามสัญญาเงินให้กูย้ืมระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกู้
ส่วนเพิ่มเพื่อรายการซ้ือเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศมาเลเซีย และมีการจ ากดัการเบิกถอนเงิน
ในบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อการกูย้มืเงินของ SHH 

 ภายใตส้ัญญาสินเช่ือจากสถาบนัการเงินดังกล่าวขา้งตน้ กลุ่มกองทรัสต์ฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบาง
ประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และ Loan to Value Ratio 
ตามท่ีก าหนดในสัญญา การด ารงให้กองทรัสตฯ์เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การจ ากดัการ
ท ารายการธุรกรรมของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยบางประการ การด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างการถือหุ้นบาง
ประการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ การท าสัญญาเคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเส่ียงด้านอตัรา
แลกเปล่ียนตามเง่ือนไขบางประการ เป็นตน้ ทั้งน้ี ในการค านวณอตัราส่วนทางการเงินส าหรับปี 2560 มี
นิยามของอัตราส่วนทางการเงินบางประการท่ีระบุในสัญญาเงินกู้มีความไม่ชัดเจนในการตีความ แต่
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้รับค ายืนยนัจากทางสถาบันการเงินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่าการค านวณ
อตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวของกองทรัสตฯ์เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญาเงินกู ้อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
เกิดความชัดเจน ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้ด าเนินการหารือกับทางสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา
ด าเนินการใหไ้ดข้อ้สรุปอยา่งเป็นทางการ 
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ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 มีเหตุให้พบว่าอาจมีขอ้ความในสัญญากูย้ืมเงินท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงเร่ือง
การไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้นของผูจ้ดัการกองทรัสต์ตามสัญญากูย้ืมเงิน
ระยะยาว ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการหารือกบัทางสถาบนัการเงินต่อไปเพื่อให้เกิดความชดัเจนและ
ปราศจากขอ้โตแ้ยง้ 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563  ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดรั้บค ายืนยนัจากทางสถาบนัการเงินทาง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีเหตุผิดนดัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาเงินกู ้

15. เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 กองทรัสต์ฯได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจาก SHH วงเงินจ านวน 47.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินมาจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมเดิมกบัสถาบันการเงินในประเทศไทย
ซ่ึงรวมถึงดอกเบ้ียคงคา้งและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 กองทรัสตฯ์เบิกใชเ้งินกู้
ระหวา่งกนัจ านวน 47.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เงินกูย้ืมระหว่างกนัน้ีเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั ไม่มีดอกเบ้ียและมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ทั้งน้ี 
SHH จะคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีหากกองทรัสตฯ์ไม่จ่ายช าระเงินตามท่ี SHH ทวงถาม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมยงัคงจ านวนเดิมไม่เปล่ียนแปลง และ SHH ยงัไม่มีก าหนด
ทวงถามเพื่อใหก้องทรัสตฯ์จ่ายช าระคืนเงินกู ้

16. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตฯ์มีหน่วยทรัสตจ์ านวน 352.84 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 9.6781 
บาท ทั้งน้ี ผูข้ายทรัพยสิ์นโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ และ โรงแรม
ไอบิส ไซงอน เซ้าท์ ให้แก่กองทรัสต์ฯจ านวนสองรายตกลงกลบัมาถือหน่วยทรัสต์เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 
68,345,300 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 19.37 ของหน่วยทรัสต์ทั้งหมดท่ีกองทรัสต์ฯออกและเสนอขาย โดย
ผูข้ายตกลงจะไม่จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ดงักล่าวเป็นเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมมีการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพย ์และในช่วงเวลา 2 ปีดงักล่าวผูข้ายยินยอมไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนทุนจาก
การลดทุนของกองทรัสตฯ์ โดยการลดทุนท่ีผูข้ายยอมสละสิทธิดังกล่าวให้จ ากดัเฉพาะแต่เพียงเท่ากบัจ านวน
การตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือ ไม่รวมกรณีการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นของกองทรัสตฯ์ 
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 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยทรัสตแ์ละทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

 
จ านวนหน่วย 

จ านวนเงิน               
ต่อหน่วย จ านวนเงิน จ านวนหน่วย 

จ านวนเงิน                
ต่อหน่วย จ านวนเงิน 

 (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) 
ยอดตน้ปี 352,836.7 9.8805 3,486,205 352,836.7 10.0000 3,528,367 
การลดทุน - (0.2024) (71,407)                     - (0.1195) (42,162) 
ยอดปลายปี 352,836.7 9.6781 3,414,798 352,836.7 9.8805 3,486,205 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั กองทรัสตฯ์ไดป้ระกาศลดทุนของกองทรัสตฯ์จ านวนรวม 71.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
จ านวน 0.2024 บาทต่อหน่วย โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยจดทะเบียน เพื่อเป็นการลดสภาพ
คล่องส่วนเกิน ซ่ึงรวมทั้งกรณีท่ีกองทรัสต์ฯมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด ทั้งน้ี ณ วนัท่ีปิดสมุดมีหน่วยทรัสต์
จ านวน 68,345,300 หน่วย จากหน่วยทรัสตท์ั้งส้ิน 352,836,700 หน่วย ท่ีถือโดยผูข้ายทรัพยสิ์นสองรายท่ีจะ
ไม่ได้รับส่วนแบ่งการลดทุนดังกล่าว โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาผูกพนัในการลงทุนระหว่าง
กองทรัสต์ฯกบัผูข้ายทรัพยสิ์นนั้น จึงท าให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์รายอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูข้ายทรัพยสิ์นดงักล่าวไดรั้บ
ส่วนแบ่งการคร้ังท่ี 1/2562 ถึง 3/2562 รวมเป็นอตัราหน่วยละ 0.2509 บาท 

17. ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

 รายการเคล่ือนไหวของก าไร (ขาดทุน) สะสมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (161) (292) (3,303) (9,532) 
ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 4,190 - 135,391 - 
หกั: การแบ่งปันก าไรให้ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

สะสม (3,962) - (128,448) - 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมตน้ปี 67 (292) 3,640 (9,532) 
บวก: การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิ

จากการด าเนินงาน (4,495) 4,321 (131,630) 141,620 
หกั: การแบ่งปันก าไรให้ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์น

ระหว่างปี (หมายเหตุ 18) (2,123) (3,962) (67,993) (128,448) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี (6,551) 67 (195,983) 3,640 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 

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

สะสม (3,962) - (128,448) - 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมตน้ปี 67 (292) 3,640 (9,532) 
บวก: การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิ

จากการด าเนินงาน (4,495) 4,321 (131,630) 141,620 
หกั: การแบ่งปันก าไรให้ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์น

ระหว่างปี (หมายเหตุ ) (2,123) (3,962) (67,993) (128,448) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี (6,551) 67 (195,983) 3,640 

18. การแบ่งปันก าไรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี 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 
13 พฤศจิกายน 2562 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 0.0285 8.11  

0.2390 67.99 

    
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 
19 พฤศจิกายน 2561 1สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 0.2212 62.93  

0.4515 128.45 

*ค านวณจากจ านวนหน่วยท่ีได้รับเงินปันผล 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ีปิดสมุด มีหน่วยทรัสตจ์ านวน 68,345,300 หน่วยจากหน่วยทรัสตท์ั้งส้ิน 352,836,700 หน่วย                                            
ท่ีถือโดยผูข้ายทรัพยสิ์นสองรายท่ีจะไม่ไดรั้บส่วนแบ่งก าไรดงักล่าว โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญา
ผกูพนัในการลงทุนระหว่างกองทรัสตฯ์กบัผูข้ายทรัพยสิ์นนั้น 
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19. รายได้เงินชดเชยจากจ านวนก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ีได้รับการประกนั 

 ภายใตส้ัญญาซ้ือทรัพยสิ์นจากผูข้ายโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ผูข้ายไดใ้ห้การประกนัก าไร
สุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี     
1 มกราคม 2561 โดยจ านวนก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมท่ีไดรั้บการประกนัต่อปีเท่ากบั 8.25 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ผูข้ายจะรับผิดชอบส่วนขาดจ านวนไม่เกิน 2.50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อปี โดยมีก าหนดช าระเป็นรายปีและจ่ายช าระให้กบักองทรัสตฯ์โดยตรง ทั้งน้ี กองทรัสตฯ์
ไดรั้บเงินสดจากผูข้ายเป็นจ านวน 2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบัติตาม
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 

ท่ีผา่นมากองทรัสตฯ์ไดเ้บิกเงินชดเชยจากบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงเป็นเงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์นแลว้
เป็นจ านวนทั้งส้ิน 4.55 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และผูข้ายไดน้ าเงินประกนัรายไดม้าวางเพิ่มจ านวน 2.15 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงเหลือในบญัชีเงินฝากธนาคารดงักล่าว
เท่ากบั 0.10 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                         

 (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 
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 รายได้เงินชดเชยจากจ านวนก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมท่ีได้รับประกันส าหรับงวดวนัท่ี        
1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 งวดวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 งวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2562 ถึง 30 กันยายน 2562 และ งวดวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 คือ 0.74 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 1.21 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.45 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.10 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตฯ์ไดเ้บิกเงินชดเชยดงักล่าวจากบญัชีเงินฝาก
ธนาคารซ่ึงเป็นเงินประกนัรายได้แลว้ 2.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และคงเหลือส่วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกเป็น
จ านวน 0.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงแสดงเป็นลูกหน้ีอ่ืนในงบดุล โดยกองทรัสตฯ์จะเบิกจากบญัชีเงิน
ฝากธนาคารในเดือนมีนาคม 2563  

20. ค่าใช้จ่าย 

20.1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์เป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลงทุนทั้งหมด แต่จะไม่
เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน อย่างไรก็ดี ในช่วง 5 ปีแรกของการบริหารจดัการ
กองทรัสต์ฯ ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพื้นฐานในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.30 ของ       
มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลงทุนคร้ังแรก แต่จะไม่เกิน 21 ลา้นบาทต่อปี 

(2) ค่าธรรมเนียมอตัราพิเศษ (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของรายได้ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของกองทรัสต์ฯส าหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ฯเขา้ลงทุนคร้ังแรก โดยแบ่งจ่ายเป็น                      
รายเดือน อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 ปีแรกของการบริหารจดัการกองทรัสต์ฯ ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไม่
เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการบริหารพิเศษน้ี 

นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดรั้บค่าธรรมเนียมจากการด าเนินธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการไดม้าหรือ
การขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯในอัตราร้อยละ 1.0 และร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินตามล าดับ                          
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยค่าธรรมเนียมในส่วนน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ฯเขา้ลงทุนจะถูก
บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเงินลงทุน  

20.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตี 

 ค่าธรรมเนียมทรัสตีมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนโดยมีอตัราดงัต่อไปน้ี  
(1) ร้อยละ 0.30 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ ส าหรับมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสตไ์ม่เกิน 4 พนัลา้นบาท  
(2) ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ ส าหรับมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสตส่์วนท่ีเกิน 4 พนัลา้นบาท แต่ไม่เกิน 8 พนัลา้นบาท 
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(3) ร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ ส าหรับมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสตฯ์ ส่วนท่ีเกิน 8 พนัลา้นบาท 

แต่ทั้งน้ีไม่ต ่ากวา่ 4 ลา้นบาทต่อปี 

20.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ คิดเป็นรายเดือนไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตฯ์ 

21. ต้นทุนทางการเงิน 

 ตน้ทุนทางการเงินส าหรับปี 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
ดอกเบ้ียเงินกูยื้มตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 2,781 3,180 86,347 101,742 
ค่าธรรมเนียมและผลขาดทุนจากการจ่ายคืน                                     

เงินกูยื้มก่อนก าหนด 201 1,304 6,347 41,367 

ตน้ทุนทางการเงิน 2,982 4,484 92,694 143,109 

  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

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

กูยื้มก่อนก าหนด - 1,304 - 41,367 

ตน้ทุนทางการเงิน - 3,033 - 96,220 
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22. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 196 989 6,093 31,947 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 196 989 6,093 31,947 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (4,298) 5,310 (125,537) 173,567 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ               
อตัราภาษี * 421 947 13,033 30,591 

รายการตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (225) 21 (6,940) 685 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับค่าใชจ้า่ยตอ้งห้าม - 21 - 671 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 196 989 6,093 31,947 

* กองทรัสตฯ์ไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อตัราภาษีของบริษทัยอ่ยอยูใ่นระหว่างร้อยละ 0 ถึง 20 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     
ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 121 267 3,644 8,659 
รวม 121 267 3,644 8,659 
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 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุน (690) (647) (20,817) (20,993) 

รวม (690) (647) (20,817) (20,993) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ (569) (380) (17,173) (12,334) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ านวน 0.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 12 ลา้นบาท (2561: 1.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 35.5 ลา้นบาท)            
ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

23. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนส าหรับปี 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
ขาดทนุจากการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,437 - 43,515 - 
ภาษีธุรกิจเฉพาะของประเทศอินโดนีเซียจากรายได้

ค่าเช่า 568 564 17,631 18,226 
ค่าธรรมเนียมและผลขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์

ทางการเงิน 720 409 22,456 13,219 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือทรัพยใ์หม่ - 1,354 - 43,747 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียรับจากบริษทัในกลุ่ม 175 150 5,438 4,864 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 209 337 6,458 10,858 

 3,109 2,814 95,498 90,914 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือทรัพยใ์หม่ - 3,267 - 105,556 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 107 146 3,321 4,717 

 107 3,413 3,321 110,273 

24. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 กองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
รายไดค้่าเช่า 8,124 8,104 252,238 261,837 อตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า 
รายไดเ้งินชดเชยจากจ านวนก าไร

สุทธิท่ีไดรั้บการประกนั 2,500 2,152 78,465 69,779 หมายเหตุขอ้ 19 
เงินสนบัสนุนค่าใชจ่้ายแผนการซ้ือ                     

เงินลงทุนเพ่ิมเติม - 2,500 - 80,777 หมายเหตุขอ้ 11 
รายไดอ้ื่น 3 - 88 - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 432 420 13,413 13,576 หมายเหตุขอ้ 20.1 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 472 471 14,640 15,222 หมายเหตุขอ้ 20.2 
ค่าใชจ่้ายอื่น 15 28 475 919 อตัราท่ีระบุในสัญญาบริการ 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

 

รายไดเ้งินปันผล 4,349 8,499 134,491 274,609 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ให้กูย้ืมเงิน - 1,390 - 46,165 ไม่มีดอกเบ้ีย 

รับคืนเงินกู ้ - 650 - 21,174 ไม่มีดอกเบ้ีย 

กูย้ืมเงิน - 47,500 - 1,521,173 ไม่มีดอกเบ้ีย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
รายไดเ้งินชดเชยจากจ านวนก าไร

สุทธิท่ีไดรั้บการประกนั 2,500 2,152 78,465 69,779 หมายเหตุขอ้ 19 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 432 420 13,413 13,576 หมายเหตุขอ้ 20.1 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 472 471 14,640 15,222 หมายเหตุขอ้ 20.2 
ค่าใชจ่้ายอื่น 15 28 475 919 อตัราท่ีระบุในสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า 1,238 274 37,323 8,892 
ลูกหน้ีอ่ืน* 101 2,889 3,050 93,733 
เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 263 411 7,918 13,333 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 101 736 3,047 23,889 
* สุทธิจากการตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 2562 2561 
บริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ลูกหน้ีเงินปันผล - 45 - 1,460 
ลูกหน้ีอ่ืน 17 17 498 535 
เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 0 0 3 3 
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 740 740 22,314 24,013 
เงินกูย้ืมระยะยาว 47,500 47,500 1,432,315 1,541,366 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีอ่ืน 101 388 3,047 12,609 
เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 115 248 3,470 8,046 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 101 736 3,047 23,889 
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25. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาตราสารอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (EUR/USD Call Spread) ท่ีครบก าหนดช าระ 3 ปีนบัจากวนัท่ีท าสัญญาจ านวน 21.2 
ลา้นยโูรเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นจากเงินกูย้มืในสกุลเงินยูโร
จากสถาบนัการเงินในสิงคโปร์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 บริษทัย่อยมีภาระ
ผูกพนัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมจ านวนร้อยละ 1.9 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีท าสัญญา ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาดงักล่าวเต็มจ านวน และมีผลขาดทุนสะสมจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายุติธรรมส าหรับปี 2562 จ านวน 0.32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2561: ผลขาดทุน 0.12 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

26. ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

ในระหว่างปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ฯ ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกลุ่ม
กองทรัสตฯ์ ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย
เป็นจ านวน 100 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 3 พนับาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด และกลุ่มกองทรัสต์ฯ ได้ซ้ือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย ์(โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน) เป็นจ านวน 
0.11 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 4 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.1049 ต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปีในงบการเงินรวมในสกุลบาท 

27. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ                 
การให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์กองทรัสต์ฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานแลว้ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัในเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รายได ้                      
ค่าเช่าจากลูกคา้ภายนอกท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจ าแนกตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 2562 2561 
ประเทศอินโดนีเซีย 5.7 5.6 176 182 
ประเทศเวียดนาม 2.4 2.5 76 80 
รวม 8.1 8.1 252 262 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) ท่ีแสดงอยู่ใน           
งบการเงินจ าแนกตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 2562 2561 
ประเทศอินโดนีเซีย 93 96 2,790 3,119 
ประเทศเวียดนาม 38 39 1,158 1,259 
ประเทศไทย 3 4 79 114 
รวม 134 139 4,027 4,492 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

กองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยมีรายไดค้่าเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จากลูกคา้จ านวนสองราย
เป็นจ านวน 8.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 252 ลา้นบาท (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561: 8.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 262 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม 

28. ภาระผูกพนั 

28.1 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต์ ทรัสตีและนายทะเบียน
ตามสัญญาบริการตามหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 20 

28.2 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาตราสารอนุพนัธ์จ านวนร้อยละ 1.9 ต่อ
ปีของมูลค่าสัญญาจ านวน 21.2 ลา้นยโูร เป็นระยะเวลา 3 ปีส้ินสุดวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 
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28.3 บริษทัย่อยจ านวน 3 รายเขา้ท าสัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมโดย
สัญญาเช่ามีอาย ุ3 ปี สัญญาใหเ้ช่าก าหนดใหมี้ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงขึ้นอยูก่บัการด าเนินงานของผูเ้ช่าท่ีรับรู้
ในระหว่างปี 2562 เท่ากบั 0.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 12.07 ลา้นบาท (2561: 0.36 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 11.71 ลา้นบาท) 

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

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 2562 2561 
รับช าระ     
ภายใน 1 ปี 8 8 240 250 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี - 8 - 250 

รวม 8 16 240 500 

28.4 สิทธิในการปฏิเสธก่อน  

ในเดือนมิถุนายน 2561 กองทรัสตฯ์ไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงก่อนก าหนด โดย
กองทรัสตฯ์ไดต้กลงใหสิ้ทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) แก่สถาบนัการเงินดงักล่าวในการเป็นผูจ้ดั
จ าหน่ายหุ้นกูห้รือเป็นผูจ้ดัหาสินเช่ือหากกลุ่มกองทรัสตฯ์ออกหุ้นกูห้รือกูย้ืมเงินเพื่อวตัถุประสงคใ์นการช าระ
คืนเงินกูท่ี้มีอยูใ่นปัจจุบนัของกองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยในวงเงิน 47.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี เง่ือนไข
การเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหุ้นกูแ้ละผูจ้ดัหาสินเช่ือท่ีน าเสนอโดยสถาบนัการเงินจะตอ้งเป็นเง่ือนไขท่ีสามารถแข่งขนั
ไดใ้นตลาด 

29. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
อสังหาริมทรัพย ์ - - 130.9 130.9 - - 134.9 134.9 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 0.3 - 0.3 - 0.1 - 0.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
อสังหาริมทรัพย ์ - - 3,948.3 3,948.3 - - 4,377.8 4,377.8 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 9.8 - 9.8 - 3.9 - 3.9 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ีจากการให้เช่า ลูกหน้ีอ่ืนๆ เจา้หน้ีจากดอกเบ้ีย เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้าย
ทรัพยสิ์นเงินกูย้ืมระยะยาว เป็นตน้ กองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอันเก่ียวเน่ืองกับเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร และเงินกูย้ืมระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาดหรือมีระยะเวลาครบก าหนดระยะสั้น 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 0.76 0.00 0.76 0.1 - 1.75 
ลูกหน้ีจากการให้เช่า - - 1.24 1.24 - 
ลูกหน้ีอื่น - - 0.10 0.10 - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน - - 8.02 8.02 - 
เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายได้
จากผูข้ายทรัพยสิ์น - - 0.10 0.10 - 

เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการใช ้ - - 0.49 0.49 - 
สินทรัพยอ์ื่น - - 0.00 0.00 - 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 0.62 0.62 - 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้าย
ทรัพยสิ์น - - 0.10 0.10 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 49.43 - 49.43 EURIBOR + อตัราคงท่ี 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - 0.32 0.32 - 
หน้ีสินอื่น - - 0.04 0.04 - 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 23 0 23 0.1 - 1.75 
ลูกหน้ีจากการให้เช่า - - 37 37 - 
ลูกหน้ีอื่น - - 3 3 - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน - - 242 242 - 
เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายได้
จากผูข้ายทรัพยสิ์น - - 3 3 - 

เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการใช ้ - - 15 15 - 
สินทรัพยอ์ื่น - - 0 0 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 19 19 - 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้าย   
ทรัพยสิ์น - - 3 3 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,490 - 1,490 EURIBOR + อตัราคงท่ี 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - 10 10 - 
หน้ีสินอื่น - - 1 1 - 

 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 0.38 0.01 0.39 0.05 - 1.50 
ลูกหน้ีจากการให้เช่า - - 0.27 0.27 - 
ลูกหน้ีอื่น - - 2.90 2.90 - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน - - 8.25 8.25 - 
เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายได้
จากผูข้ายทรัพยสิ์น - - 0.74 0.74 - 

เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการใช ้ - - 0.43 0.43 - 
สินทรัพยอ์ื่น - - 0.96 0.96 - 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 2.43 2.43 - 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้าย   
ทรัพยสิ์น - - 0.74 0.74 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 50.13 - 50.13 EURIBOR + อตัราคงท่ี 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - 0.12 0.12 - 
หน้ีสินอื่น - - 0.18 0.18 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 11 2 13 0.05 - 1.50 
ลูกหน้ีจากการให้เช่า - - 9 9 - 
ลูกหน้ีอื่น - - 94 94 - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน - - 268 268 - 
เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายได้
จากผูข้ายทรัพยสิ์น - - 24 24 - 

เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการใช ้ - - 14 14 - 
สินทรัพยอ์ื่น - - 31 31 - 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 79 79 - 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้าย  
ทรัพยสิ์น - - 24 24 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,627 - 1,627 EURIBOR + อตัราคงท่ี 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - 4 4 - 
หน้ีสินอื่น - - 6 6 - 

 
 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 0.24 - 0.24 0.05 - 0.38 
ลูกหน้ีอื่น - - 0.12 0.12 - 
เงินกูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ี  
เก่ียวขอ้งกนั - - 0.74 0.74 - 

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายได้
จากผูข้ายทรัพยสิ์น - - 0.10 0.10 - 
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 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 0.24 0.24 - 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้าย
ทรัพยสิ์น - - 0.10 0.10 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - 47.50 47.50 - 

หน้ีสินอื่น - - 0.04 0.04 - 
 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ีภายใน        
1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 7 - 7 0.05 - 0.38 
ลูกหน้ีอื่น - - 4 4 - 
เงินกูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ี             
เก่ียวขอ้งกนั - - 22 22 - 

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายได้
จากผูข้ายทรัพยสิ์น - - 3 3 - 

หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 7 7 - 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้าย   
ทรัพยสิ์น - - 3 3 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - 1,432 1,432 - 

หน้ีสินอื่น - - 1 1 - 
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 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ีภายใน        
1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 0.29 - 0.29 0.05 - 0.38 
ลูกหน้ีเงินปันผล - - 0.05 0.05 - 
ลูกหน้ีอื่น - - 0.41 0.41 - 
เงินกูยื้มระยะสั้นแก่กิจการ                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 0.74 0.74 - 

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนั 
    รายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์น - - 0.74 0.74 - 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 1.74 1.74 - 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้าย 
   ทรัพยสิ์น - - 0.74 0.74 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการ                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 47.50 47.50 - 

หน้ีสินอื่น - - 0.18 0.18 - 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ีภายใน        
1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 9 - 9 0.05 - 0.38 
ลูกหน้ีเงินปันผล - - 1 1 - 
ลูกหน้ีอื่น - - 13 13 - 
เงินกูยื้มระยะสั้นแก่กิจการ                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24 24 - 

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนั 
    รายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์น - - 24 24 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ีภายใน        
1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
(ร้อยละต่อปี) 

หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 56 56 - 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้าย 
   ทรัพยสิ์น - - 24 24 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการ                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,541 1,541 - 

หน้ีสินอื่น - - 6 6 - 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีจากการให้เช่า ลูกหน้ีอ่ืน และ
เงินจ่ายล่วงหนา้ภายใตส้ัญญาซ้ือขายสินทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้
บริษัท ผูเ้ช่าทรัพย์สินช าระค่าเช่าคงท่ีโดยมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่า  และ
ก าหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ย จึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคัญจากการให้สินเช่ือ อย่างไรก็ตาม ตามหลักความระมัดระวงั
ผูบ้ริหารกองทรัสตฯ์ไดต้ั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเตม็จ านวนของลูกหน้ีอ่ืนและเงินจ่ายล่วงหนา้ภายใต้
สัญญาซ้ือขายสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันั้นจ านวนเงินสูงสุดท่ีกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อย อาจ
ตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีจากการให้เช่าซ่ึงแสดงอยูใ่นงบดุล  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีส าคญั เน่ืองจากรายไดท่ี้กองทรัสต์ฯจะไดรั้บ
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา รายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัย่อยท่ีเป็นผูใ้ห้เช่าทรัพยสิ์นและบริษทัโฮลด้ิง
ต่างประเทศจะเป็นสกุลเงินของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งนั้นๆและมีเงินกูย้ืมระยะยาวรวมทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเป็น
สกุลเงินยูโร ในขณะท่ีเงินท่ีไดรั้บจากการระดมทุนและการจ่ายผลประโยชน์ให้กบัผูถื้อหน่วยทรัสต์จะเป็น
สกุลเงินบาท ท าใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งรับความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะ
บริหารจดัการความเส่ียงน้ีโดยพิจารณาด าเนินการให้กองทรัสตฯ์เขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง หรือเขา้ท า
สัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินส าหรับอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ 

ภายใต้สัญญาสินเช่ือจากสถาบันการเงินตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 กลุ่ม
กองทรัสตฯ์จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อสินทรัพยร์วม และ Loan to Value Ratio ตามท่ีก าหนดในสัญญา การด ารงให้กองทรัสตฯ์เป็นกิจการจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การจ ากดัการท ารายการธุรกรรมของกองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยบางประการ 
การด ารงโครงสร้างการถือหุ้นของผูจ้ดัการกองทรัสต์ การท าสัญญาเคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกัน
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามเง่ือนไขบางประการ เป็นตน้ ทั้งน้ี หากกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบติั
ตามเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู ้จะท าใหก้องทรัสตฯ์มีความเส่ียงท่ีสถาบนัการเงินผูใ้หกู้จ้ะเรียกคืนเงินกูไ้ด ้ 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 มีเหตุให้พบว่าอาจมีขอ้ความในสัญญากูย้ืมเงินท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงเร่ือง
การไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้นของผูจ้ดัการกองทรัสต์ตามสัญญากูย้ืมเงิน
ระยะยาว ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการหารือกบัทางสถาบนัการเงินต่อไปเพื่อให้เกิดความชดัเจนและ
ปราศจากขอ้โตแ้ยง้ 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563  ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดรั้บค ายืนยนัจากทางสถาบนัการเงินทาง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีเหตุผิดนดัเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาเงินกู ้

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคา
ตลาดล่าสุด หรือก าหนดขึ้นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือจดัอยู่
ในประเภทระยะสั้ น หรือมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด กองทรัสต์ฯ จึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล 

31. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของกองทรัสต์ฯ  คือ การด ารงไว้ซ่ึงความสามารถใน                   
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทรัสตฯ์ 
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32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คร้ังท่ี 4/2563 ไดมี้มติไม่จ่ายเงินปัน
ผลและการลดทุนของกองทรัสต์ฯ เน่ืองจากผลขาดทุนของไตรมาสท่ี 4 ของปีปัจจุบนัท าให้เกิดผลขาดทุน
สะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยผลขาดทุนดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากรายการขาดทุนสุทธิท่ีย ังไม่
เกิดขึ้นจากการตีราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ ณ ส้ินปี 2562 และการตั้งค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีอ่ืนและเงินจ่ายล่วงหนา้ภายใตส้ัญญาซ้ือขายสินทรัพย ์นอกจากน้ี ดว้ยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงในทางลบกับธุรกิจโรงแรม ท าให้
กองทรัสตฯ์จ าเป็นตอ้งเก็บส ารองเงินสดไวใ้ชใ้นการด าเนินงานในปี 2563 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู ้จัดการกองทรัสต์เ ม่ือวันท่ี                                
2 มีนาคม 2563 
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