
 

 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรม 
และสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และงบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและ                                      
สิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวมและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบก าไร
ขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิรวม และงบกระแสเงินสดรวม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี (กองทรัสตฯ์) และ
บริษทัยอ่ย (รวมเรียก กลุ่มกองทรัสตฯ์) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี ดว้ยเช่นกนั (รวม
เรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”)  ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดย
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ี
มีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบ
เร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

เกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป 

ก. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 และ 1.4.1 สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวมี
ผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ย โดยผูเ้ช่าสองรายท่ี
เช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรมทั้งในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามท่ีกองทรัสตฯ์และ



 

บริษทัยอ่ยแสดงรายการอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรมมีการปรับลดขนาดการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และให้
เป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางราชการของแต่ละประเทศ  
โดยสถานการณ์ดงักล่าวอาจท าใหร้ายไดค้่าเช่าส าหรับปีปัจจุบนัลดลงและอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใชจ่้ายด าเนินงานและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจะถึงก าหนดช าระในอนาคตอนัใกล ้ซ่ึง
เหตุการณ์และผลกระทบดงักล่าวขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยัซ่ึงมีความไม่แน่นอน เช่น การผ่อนคลายมาตรการการ
ป้องกนัการแพร่ระบาด การฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมโรงแรม ผลการต่อรองเก่ียวกบัเง่ือนไขการรับประกนั
ผลการด าเนินงานของสินทรัพย ์ผลการพิจารณาผ่อนปรนจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินหากมีกรณีผิดนดัช าระ
ดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียม ซ่ึงไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี 

ข. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.3 และ 1.4.3 กองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยมีความ
ไม่แน่นอนเก่ียวกบัผลการพิจารณาอนุมติัรายการการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทั้งหมดของกองทรัสตฯ์ 
และการเลิกกองทรัสตข์องท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์จะจดัขึ้นในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 ซ่ึงผลการ
พิจารณาดงักล่าวยงัไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี  

ค. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.4.2 และ 10 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่ม
กองทรัสตฯ์ ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการตามสัญญากูย้มืเงินระยะยาวได้ นอกจากน้ี 
ตามรายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินรวมวตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกองทรัสตฯ์ ท่ีถูกจดัท าขึ้นในเดือนเมษายน 2563 ผูส้อบบญัชีไม่
แสดงความเห็นเน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัหลายประการ ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นหน่ึงใน
เหตุผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว ฝ่ายบริหารของกองทรัสตฯ์ไดเ้จรจาขอผ่อนปรนกบัเจา้หน้ีสถาบนั
การเงินแลว้ ซ่ึงผลการพิจารณาของสถาบนัการเงินยงัไม่อาจเป็นท่ีทราบไดใ้นขณะน้ี 

สถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้แสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัหลายประการซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัส าคญัอยา่งมากเก่ียวกบัความสามารถของกลุ่มกองทรัสตฯ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง   

การไม่ให้ข้อสรุป 

เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุปมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมระหวา่งกาลของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี และ
บริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อ
ธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั ขา้พเจา้จึงไม่สามารถใหข้อ้สรุปต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวขา้งตน้ 



 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลดงัต่อไปน้ี  

ก. หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มกองทรัสตฯ์ไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภา
วิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั  

ข. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 มีเหตุบ่งช้ีวา่อาจมีขอ้ความในสัญญากูย้มืเงินท่ี
อาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงเร่ืองการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุน้ของผูจ้ดัการ
กองทรัสตต์ามสัญญากูย้มืเงินระยะยาว อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกองทรัสตฯ์ เช่ือวา่ไม่มีเหตุการณ์ผิด
เง่ือนไขสัญญาดงักล่าวเกิดขึ้นและไดรั้บค ายนืยนัจากสถาบนัการเงินดงักล่าวทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีสถานการณ์เหตุผิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้ 

 
ทั้งน้ี การเสนอรายงานของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้มิไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ือง
เหล่าน้ีแต่อยา่งใด 

สุชาดา ตนัติโอฬาร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 27 พฤษภาคม 2563 



งบการเงินรวม - งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม 6 117,119 130,938                3,826,404             3,948,310             

   (ราคาทุน: 119.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 3,897 ลา้นบาท

      (31 ธนัวาคม 2562: 134.1 ลา้นสหรัฐอเมริกา หรือ 4,044 ลา้นบาท))

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7 1,131 757                       36,944                  22,833                  

ลูกหนีรายไดค้่าเช่าคา้งรับ 8 1,422 1,238                    46,447 37,323                  

ลูกหนีอืน 11 104                       375 3,135                    

ภาษีมูลค่าเพมิรอเรียกคืน 6,689 8,019                    218,538 241,813                

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 9 2,409 2,629                    78,713 79,293                  

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์น 14 -                       101                       -                       3,047                    

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 485 495                       15,841 14,907                  

สินทรัพยอื์น 78 78                         2,578                    2,355                    

รวมสินทรัพย์ 129,344                144,359                4,225,840             4,353,016             

หนีสิน

เจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 558                       616                       18,237                  18,562                  

เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 14 -                           101                       -                           3,047                    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 48,695                  49,428                  1,590,929             1,490,461             

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 18 324                       324                       10,595                  9,776                    

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 571                       569                       18,666                  17,173                  

หนีสินอืน 3                           41                         73                         1,224                    

รวมหนสิีน 50,151                  51,079                  1,638,500             1,540,243             

สินทรัพย์สุทธิ 79,193                  93,280                  2,587,340             2,812,773             

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 104,356                104,356                3,414,798             3,414,798             

ขาดทุนสะสม 13 (5,465)                   (6,551)                   (162,000)               (195,983)               

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 98,891                  97,805                  3,252,798             3,218,815             

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (19,698)                 (4,525)                   (665,458)               (406,042)               

สินทรัพย์สุทธิ 79,193                  93,280                  2,587,340             2,812,773             

-                           -                           -                           -                           

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ บาท แลว้แต่กรณี) 0.2244                  0.2643                  7.3329                  7.9718                  

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลิตี และบริษัทย่อย

ณ วันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)



งบการเงนิเฉพาะกจิการ -งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 5 120,096                137,325                   3,923,695                4,140,911                

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7 422                       235                          13,797                     7,100                       

ลูกหนีอืน 25                         118                          797                          3,545                       

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 740                       740                          24,177                     22,314                     

ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 9 2,409                    2,629                       78,713                     79,293                     

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์น 14 -                            101                          -                               3,047                       

สินทรัพยอื์น 37 17                            1,193                       499                          

รวมสินทรัพย์ 123,729                141,165                   4,042,372                4,256,709                

หนีสิน

เจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 218                       243                          7,138                       7,350                       

เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 14 -                            101                          -                               3,047                       

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 11 44,315                  47,500                     1,447,821                1,432,315                

หนีสินอืน 3                           41                            73                            1,224                       

รวมหนีสิน 44,536                  47,885                     1,455,032                1,443,936                

สินทรัพย์สุทธิ 79,193                  93,280                     2,587,340                2,812,773                

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 104,356                104,356                   3,414,798                3,414,798                

ขาดทุนสะสม 13 (5,465)                  (6,551)                      (162,000)                  (195,983)                  

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 98,891                  97,805                     3,252,798                3,218,815                

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (19,698)                (4,525)                      (665,458)                  (406,042)                  

สินทรัพย์สุทธิ 79,193                  93,280                     2,587,340                2,812,773                

-                            -                               -                               -                               

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ บาท แลว้แต่กรณี) 0.2244                  0.2643                     7.3329                     7.9718                     

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี และบริษทัย่อย

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)



งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(หน่วย: พนัเหรียญสหรฐัอเมริกา)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหตุ 6)

   โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 84,218 78,596 67 99,158 92,538 71 -                          -                          -                          -                      

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 20,355 23,776 20 20,289 23,700 18 -                          -                          -                          -                      

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 14,706 14,747 13 14,659 14,700 11 -                          -                          -                          -                      

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย์ 119,279 117,119 100 134,106 130,938 100 -                          -                          -                          -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) -                          -                          -                          -                          -                          -                          120,096 100 137,325 100

รวมเงินลงทุน 119,279               117,119               100 134,106               130,938               100 120,096               100 137,325               100

-                          -                          -                          -                          

(หน่วย: พนับาท)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหตุ 6)

   โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 2,751,492 2,567,811 67 2,989,999 2,790,396 71 -                          -                          -                          -                      

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 665,008 776,788 20 611,811 714,650 18 -                          -                          -                          -                      

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 480,451 481,805 13 442,019 443,264 11 -                          -                          -                          -                      

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย์ 3,896,951 3,826,404 100 4,043,829 3,948,310 100 -                          -                          -                          -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) -                          -                          -                          -                          -                          -                          3,923,695 100 4,140,911 100

รวมเงินลงทุน 3,896,951            3,826,404            100 4,043,829            3,948,310            100 3,923,695            100 4,140,911            100

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี และบริษัทย่อย

เงินลงทุน

ณ วันที 31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 256231 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินลงทุน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากเงนิลงทุน

รายไดจ้ากการให้เช่า 1,753                    2,013                    54,844                  63,649                  

รายไดด้อกเบีย -                           1                           11                         23                         

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 926                       997                       28,957                  31,511                  

รายไดอื้น 65                         874                       2,030                    27,622                  

รวมรายได้ 2,744                    3,885                    85,842                  122,805                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 15 105                       108                       3,287                    3,422                    

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 15 108                       116                       3,384                    3,654                    

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 15 19                         22                         587                       677                       

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 108                       90                         3,355                    2,850                    

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 9 220                       218                       6,894                    6,908                    

ค่าใชจ่้ายอืน 412                       538                       12,881                  16,978                  

ตน้ทุนทางการเงิน 686                       699                       21,471                  22,094                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -                           46                         -                           1,459                    

รวมค่าใช้จ่าย 1,658                    1,837                    51,859                  58,042                  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,086                    2,048                    33,983                  64,763                  

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 1,086                    2,048                    33,983                  64,763                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม - งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากเงินลงทุน

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย 5 2,133                  1,703                  66,744                53,852                

รายไดอื้น 61                       874                     1,913                  27,600                

รวมรายได้ 2,194                  2,577                  68,657                81,452                

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 15 105                     108                     3,287                  3,422                  

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 15 108                     116                     3,384                  3,654                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 15 19                       22                       587                     677                     

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 31                       11                       976                     344                     

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 9 220                     218                     6,894                  6,908                  

ค่าใชจ่้ายอนื 14                       40                       419                     1,263                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 7                         14                       227                     421                     

ตน้ทุนทางการเงิน 604                     -                          18,900                -                          

รวมค่าใช้จ่าย 1,108                  529                     34,674                16,689                

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,086                  2,048                  33,983                64,763                

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,086                  2,048                  33,983                64,763                

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ - งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2563 2562 2563 2562

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 1,086                2,048                33,983              64,763              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (15,173)             1,189                (474,706)           37,566              

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

       ทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน -                        -                        215,290            (62,181)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด (15,173)             1,189                (259,416)           (24,615)             

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานและ

   องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (14,087)             3,237                (225,433)           40,148              

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2563 2562 2563 2562

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,086                    2,048                    33,983                  64,763                  

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (15,173)                1,189 (259,416)              -24,615

การเพมิขึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (14,087)                3,237                    (225,433)              40,148                  

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 93,280                  98,464                  2,812,773            3,195,141            

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 79,193                  101,701                2,587,340            3,235,289            

-                            -                            

2563 2562 2563 2562

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,086                    2,048                    33,983                  64,763                  

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (15,173)                1,189 (259,416)              -24,615

การเพมิขึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (14,087)                3,237                    (225,433)              40,148                  

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 93,280                  98,464                  2,812,773            3,195,141            

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 79,193                  101,701                2,587,340            3,235,289            

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,086                   2,048                   33,983                 64,763                 

ปรับกระทบรายการเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:

   การเพมิขึนในลูกหนีจากการใหเ้ช่า (412)                     (468)                     (12,883)                (14,797)                

   การลดลงในลูกหนีอืน 93                        889                      2,894                   28,100                 

   การลดลงในภาษีมูลค่าเพิมรอเรียกคืน 140                      141                      4,388                   4,440                   

   การ (เพมิขึน) ลดลงในสินทรัพยอื์น (1)                         668                      (23)                       21,109                 

   การลดลงในเจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (37)                       (223)                     (1,170)                  (7,055)                  

   การลดลงในหนีสินอืน (38)                       (172)                     (1,201)                  (5,433)                  

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายรอตดับญัชี 220                      218 6,894                   6,908                   

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (925)                     (1,011)                  (28,940)                (31,955)                

   ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

      ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 0 149 3                           4,720                   

   ขาดทุนจากหนีสงสัยจะสูญ 61                        -                           1,912                   -                           

   ตน้ทุนทางการเงิน 686                      699 21,471                 22,094                 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -                           46 -                           1,459                   

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 873                      2,984                   27,328                 94,353                 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

   และค่าธรรมเนียมในการกูย้มื -                           (1)                         -                           (24)                       

จ่ายดอกเบีย (481)                     (426)                     (15,058)                (13,480)                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (481)                     (427)                     (15,058)                (13,504)                

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ (18)                       1                           1,841                   294                      

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพมิขึนสุทธิ 374                      2,558                   14,111                 81,143                 

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 757                      386                      22,833                 12,513                 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 7) 1,131                   2,944                   36,944                 93,656                 

-                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม - งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,086                   2,048                   33,983                 64,763                 

ปรับกระทบรายการเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   การ(เพมิขึน)ลดลงในลูกหนีอืน 92                        (352)                     2,892                   (11,120)                

   การเพมิขึนในสินทรัพยอื์น (20)                       (24)                       (624)                     (764)                     

   การลดลงในเจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (18)                       (231)                     (576)                     (7,310)                  

   การลดลงในหนีสินอืน (38)                       (172)                     (1,201)                  (5,433)                  

   เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 400                      780                      12,514                 24,657                 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,133)                  (1,703)                  (66,744)                (53,852)                

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายรอตดับญัชี 220                      218                      6,894                   6,908                   

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 10                        2                           308                      49                        

   ตน้ทุนทางการเงิน 604                      -                           18,900                 -                           

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 203                      566                      6,346                   17,898                 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

   และค่าธรรมเนียมในการกูย้มื -                           (1)                         -                           (24)                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ -                           (1)                         -                           (24)                       

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ (16)                       4                           351                      68                        

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพมิขึนสุทธิ 187                      569                      6,697                   17,942                 

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 235                      288                      7,100                   9,334                   

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 7) 422                      857                      13,797                 27,276                 

-                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ - งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก  ฮอสพทิอลลติี้
และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่า                  
สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ 

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

อสังหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล 

พาร์ค (Pullman Jakarta                 
Central Park) 

นครจาการ์ตา       
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

กรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน (Strata title) และ
กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ       
(Capri by Fraser) 

นครโฮจิมินห์
ประเทศ
เวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 
และกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและ
สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์        
(Ibis Saigon South) 

นครโฮจิมินห์
ประเทศ
เวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 
และกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและ
สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 กองทรัสตฯ์มีนโยบายท่ีจะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลงทุน โดยการให้เช่าทรัพยสิ์น
ดังกล่าวแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันของผูจ้ดัการกองทรัสต์เพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรมโดยการจ้างผูบ้ริหาร
โรงแรม ทั้ งน้ีผู ้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการบริหารทรัพย์สินและก าหนดนโยบายการจัดหา
ผลประโยชน์ดงักล่าว  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 
เป็นตน้ไป 

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

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกองทรัสตฯ์และบริษทั
ย่อย โดยผูเ้ช่าสองรายท่ีเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรมทั้ งในประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
เวียดนามท่ีกองทรัสต์ฯและบริษัทย่อยแสดงรายการอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวเป็นรายการเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม มีการปรับเปล่ียนการด าเนินงานท่ีส าคัญเพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์และให้เป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ของทางราชการของแต่ละประเทศ  เช่น การลดขนาดการให้บริการโรงแรมอย่างเป็นสาระส าคญัหรือปิด
การใหบ้ริการโรงแรมเป็นการชัว่คราวตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2563 หรือตน้เดือนเมษายน 2563  

1.3 เหตุการณ์ภายหลงัวันท่ีงบการเงินระหว่างกาล 

 ท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2563 ของผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ท่ีจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 
ไดรั้บทราบขอ้เสนอจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในการเสนอซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่งของ
กองทรัสตฯ์ โดยราคาเสนอซ้ือดงักล่าวมีมูลค่า 118.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงมูลค่าดงักล่าวจะปรับปรุง
ดว้ยเงินทุนหมุนเวียน โดยภายหลงัจากท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตรั์บทราบขอ้เสนอดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรัสต์ได้
ด าเนินการให้มีการศึกษาข้อเสนอดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ตลอดจนท่ีปรึกษาทางการเงินและท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหุ้น 
และร่วมจดัท าความเห็นเก่ียวกับค าเสนอซ้ือหุ้น เง่ือนไขและข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องเพื่อน าเสนอให้ผูถื้อ
หน่วยทรัสตพ์ิจารณารายการต่อไป ต่อมา เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้มติอนุมติัรายการการจ าหน่ายหุน้ของบริษทัยอ่ยทั้งหมดตามค าเสนอซ้ือจากบริษทัท่ี
เก่ียวข้องกันดังกล่าว และได้มีมติเสนอเร่ืองดังกล่าว รวมทั้ งการเลิกกองทรัสต์ และการเพิกถอน
หน่วยทรัสตอ์อกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อท่ีประชุมผูถื้อ
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หน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาอนุมติัรายการต่อไปโดยไดก้ าหนดวนัท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยเป็นวนัท่ี 25 
มิถุนายน 2563  

1.4 เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง 

1.4.1 ความไม่แน่นอนอันเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานและความสามารถในการช าระดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม
สัญญาตราสารอนุพันธ์ในอนาคต 

ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลใหร้ายไดค้่าเช่าส าหรับปีปัจจุบนัจากผูเ้ช่า
ทั้ งสองรายลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายด าเนินงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีอาจถึงก าหนดช าระในอนาคตอนัใกล ้ซ่ึงเหตุการณ์และ
ผลกระทบดงักล่าวขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยัซ่ึงมีความไม่แน่นอน เช่น การผ่อนคลายมาตรการการป้องกนัการ
แพร่ระบาด การฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมโรงแรม ผลการต่อรองเก่ียวกับเง่ือนไขการรับประกันผลการ
ด าเนินงานของสินทรัพย ์การพิจารณาผ่อนปรนจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินหากมีกรณีผิดนัดช าระดอกเบ้ีย
หรือค่าธรรมเนียม ซ่ึงไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี  

ทั้งน้ี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 10 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่ม
กองทรัสตฯ์ ไดช้ าระดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่เจา้หน้ีสถาบนัการเงินไดต้ามก าหนด 

1.4.2 ความไม่แน่นอนอันเน่ืองมาจากเหตุผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวบางประการ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 10 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มกองทรัสต์ฯ 
ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีก าหนดในสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวได ้นอกจากน้ี  
ตามรายงานผูส้อบบญัชีต่องบการเงินรวมวตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของ
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกองทรัสต์ฯ ท่ีถูกจดัท าขึ้นในเดือนเมษายน 2563 ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น
เน่ืองจากความไม่แน่นอนหลายประการ ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นหน่ึงในเหตุผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกูย้ืม
ระยะยาว โดยผูจ้ดัการกองทรัสต์ได้เร่ิมการเจรจาขอผ่อนปรนกับเจ้าหน้ีสถาบนัการเงินแลว้ในประเด็น
ดังกล่าวแล้ว ซ่ึง ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายบริหารยงัไม่ทราบผลการพิจารณาจากเจา้หน้ีสถาบัน
การเงิน   

1.4.3 ความไม่แน่นอนอันเน่ืองมาจากการพิจารณาอนุมัติรายการการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยท้ังหมดของ
กองทรัสต์ฯ และการเลิกกองทรัสต์ของท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีจะจัดขึน้ในเดือนมิถนุายน 2563 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.3 ท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2563 ของผูถื้อ
หน่วยทรัสต์เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 รับทราบค าเสนอซ้ือหุ้นบริษทัย่อยสองแห่งของกองทรัสต์ฯ และ
ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563ได้มีมติอนุมัติ
รายการการจ าหน่ายหุ้นของบริษทัย่อยทั้งหมดตามค าเสนอซ้ือ และไดมี้มติเสนอเร่ืองดงักล่าวรวมทั้งการ
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เลิกกองทรัสต์ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการต่อไป และก าหนดให้มีการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยขึ้นในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 โดยหากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์อนุมติัการขาย
เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรัสต์ตอ้งด าเนินการขายเงินลงทุน  ด าเนินการขอเพิกถอน
หน่วยทรัสต์ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช าระหน้ีของ
กองทรัสต ์ช าระบญัชี และคืนทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยทรัสต ์รวมถึงการเลิกกองทรัสตฯ์ 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ฝ่ายบริหารของกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณาเหตุการณ์ความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวขา้งตน้แลว้ แต่ผลลพัธ์ของประเด็นดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและไม่อาจ
ทราบได ้ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ จึงยงัคงจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีบนสมมติฐาน
การด าเนินงานต่อเน่ืองของกองทรัสต์ฯ ต่อไปโดยไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยต์่างๆ ของกองทรัสตฯ์ในราคาท่ี
อาจขายได ้และไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีต่างๆใหม่ ซ่ึงอาจมีความ
จ าเป็นหากกองทรัสตฯ์ไม่สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง  เช่น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทั
ย่อยดังกล่าวท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะของกองทรัสต์ฯ ด้วยวิธีส่วนได้เสียมียอดคงเหลือเท่ากับ 120.1 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 5) หากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์อนุมติั
รายการการขายหุ้นในบริษัทย่อยและกองทรัสต์ฯ จ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในราคา 118.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กองทรัสตฯ์ จะตอ้งจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวออกจากบญัชีและกลบัรายการผลต่าง
ของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจ านวนประมาณ  19.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ 31 มีนาคม 
2563 ซ่ึงแสดงอยู่ในองค์ประกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์ในงบการแสดงฐานะการเงินเฉพาะของกองทรัสต์ฯ 
และจะแสดงเป็นรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทั้งส้ินประมาณ 21.8 ลา้นเหรียญ อย่างไร
ก็ตาม จ านวนผลขาดทุนดงักล่าวขา้งตน้จะเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนและยอดคงเหลือของรายการ
เงินทุนหมุนเวียน ณ ช่วงเวลาท่ีมีการขายเงินลงทุน เป็นตน้ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทรัสตฯ์เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อตามท่ีก าหนด
ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม กองทรัสตฯ์ไดแ้สดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ อย่างไรก็ดี งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดแ้สดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทยอีกดว้ย  

งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการน าเสนองบการเงินเพิ่มเติมดงัน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียนท่ีประมาณขึ้นซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการ
แปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุล
เงินท่ีใชด้ าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน” ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
อ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น                              
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ  เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                  
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

3. แนวปฏิบัติทางบัญชี 

3.1 แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเร่ิมใช้ในปีปัจจุบัน 

ก่อนปีปัจจุบนักองทรัสตฯ์และบริษทัย่อย จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนด
ในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  แต่เม่ือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลท าใหม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบัติทางบญัชี”) น้ีขึ้นเพื่อบังคบัใช้กับกองทุนรวม
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อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามประกาศของ ก.ล.ต. (“กิจการ”) 

แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กิจการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีโดยไม่อา้งอิงถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดไว ้ส่วนเร่ือง
ท่ีแนวปฏิบติัไม่ไดก้ าหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

แนวปฏิบติัทางบญัชีได้ก าหนดหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของรายการต่างๆ 
เช่น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึงเคร่ืองมือ
ทางการเงิน โดยแนวปฏิบัติทางบัญชีได้ก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินทุกประเภทแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และรายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหักออกจากส่วนของ
เจา้ของ นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้ าหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการน าเสนองบ
การเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีมีขอ้ก าหนดบางประการท่ีแตกต่าง
ไปจากขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบติัตาม โดยในการเปล่ียนมาใช้
แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดให้กิจการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
หรือ ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรกกบัก าไรสะสม                                                     
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีน้ี โดยไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ และมีการอนุโลมให้
รายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียท่ีเดิมกิจการอาจได้เคยบันทึกเป็นรายการรอตัดจ่ายไว้และ                                             
ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 โดยใหกิ้จการทยอยตดัต่อไปไดต้าม
ระยะเวลาคงเหลือ  

การน าแนวปฏิบัติทางบญัชีมาถือปฏิบติัในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯและ
บริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระส าคญั ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  

- กองทรัสตฯ์ ไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงิน เช่น อตัราส่วนทางการเงิน ตามรูปแบบท่ีเดิมก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

- กองทรัสต์ฯ เลือกตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้ นก่อนวนัท่ี              
1 มกราคม 2563 ต่อไป โดยมียอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียรอตดับัญชี  ณ วนัท่ี                                       
1 มกราคม 2563 จ านวน 2.63 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 79.29 ลา้นบาท) และมีอายุคงเหลือ
อีก 2 ปี 11 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียส าหรับรายการท่ี
เกิดขึ้นหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กองทรัสต์ฯ จะแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวหักออกจาก                                                     
ส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย 
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- การวดัมูลค่าของเงินกูย้มืท่ีไม่คิดดอกเบ้ียระหวา่งกองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงเดิมรายการดงักล่าววดั
มูลค่าตามกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บตามสัญญา แต่ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีรายการเหล่าน้ีจะถูก
วดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และส าหรับสินทรัพยท์างการเงินจะวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมและส าหรับหน้ีสินทางการเงินจะวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ในการปรับใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นคร้ังแรก กองทรัสต์ฯปรับปรุงผลกระทบ
สะสมท่ีเกิดจากส่วนต่างของดอกเบ้ียวนัแรก (Day - 1 Difference) ของเงินกู้ยืมระหว่างกันระหว่าง
กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยจ านวนสุทธิทั้งส้ิน 3.79 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 114.26 
ลา้นบาท) กบับญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์ โดยไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่มีการ
ปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ ทั้ งน้ี ในงบการเงินรวมของกลุ่มกองทรัสต์ฯ ไม่มีผลกระทบจาก
ประเด็นดงักล่าวเน่ืองจากเป็นรายการท่ีตอ้งตดัทิ้งเน่ืองจากเป็นรายการระหวา่งกนัในกลุ่มกิจการ 

3.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของกองทรัสตแ์ละบริษทัยอ่ยท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กองทรัสตแ์ละบริษทัย่อยเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในประเด็น
การเลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการจดัท าประมาณการทาง
การเงินเพื่อใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย  ์
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4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงัต่อไปน้ีเพื่อการปรับใช้
แนวปฏิบติัทางบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 ขา้งตน้   

ก. ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 

 ค่าใช่จ่ายในการออกส่วนได้เสียส าหรับรายการท่ีเกิดหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะถูกแสดงใน                               
งบการเงินโดยการหกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยและรายการเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จะแสดงรายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตดับัญชีและ                                          
ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเป็นเวลา 5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกและจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

ข. การวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน 

 หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัด
จ าหน่าย  

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (งบการเงินเฉพาะกจิการของกองทรัสต์ฯ) 

5.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนัหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  

มูลค่าตามบญัชี                                        
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน  

มูลค่าตามบญัชี                                        
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ)   

 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562  

SHH 100 100 100 100 148,622 148,622 120,417  137,634  4,855,660 4,481,549 3,934,194  4,150,232  

SHH2 100 100 100 100 - - (321)  (309) 3 3 (10,499)  (9,321) 

รวม     148,622 148,622 120,096  137,325  4,855,663 4,481,552 3,923,695  4,140,911  
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5.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการและมีเงินปันผลรับดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา)  
 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
SHH 2,145 1,695 (15,173) 1,189 400 500 
SHH2 (12) 8 - - - 235 

รวม 2,133 1,703 (15,173) 1,189 400 735 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
SHH 67,127 53,592 (156,391) 37,566 12,514 15,805 
SHH2 (383) 260 (795) - - 7,429 

รวม 66,744 53,852 (157,186) 37,566 12,514 23,234 

5.3 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียตน้งวด  137,325 4,140,911 
ปรับปรุงผลกระทบสะสมเร่ืองการรับรู้ผลต่างดอกเบ้ียวนัแรก (Day - 1 

Difference) ของเงินให้กูย้ืมระหวา่งกองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ย (3,789) (114,260) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียตน้งวด - ปรับปรุงใหม ่ 133,536 4,026,651 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,133 66,744 
หกั: เงินปันผลรับ (400) (12,514) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (15,173) (157,186) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียปลายงวด 120,096 3,923,695 

 กองทรัสตฯ์ไดน้ าใบหุ้นของบริษทัย่อยส่วนใหญ่ไปจ าน าไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ขอ้ 10 
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 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมหมายเหตุขอ้ 1.4.3 กองทรัสตฯ์ มีความไม่แน่นอนเก่ียวกบั
มติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยท่ีจะจดัขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563 เก่ียวกบัการอนุมติัรายการการจ าหน่ายหุ้น
ของบริษทัยอ่ยทั้งหมดของกองทรัสตฯ์  

6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (งบการเงินรวม) 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์กิจการประเภทโรงแรมของ
กองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์                                    

กิจการประเภทโรงแรมตน้งวด 131 3,948 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (14) (122) 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์                                      

กิจการประเภทโรงแรมปลายงวด 117 3,826 

 กองทรัสต์ฯวดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ ณ วนัท่ีในงบดุลด้วยมูลค่า 117                                  
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมตามรายงานของผู ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วนัท่ี                                                
31 ธันวาคม 2562 และปรับดว้ยผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ทั้งน้ี กองทรัสต์ฯ
เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการจดัท าประมาณการทาง
การเงินเพื่อใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยต์ามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3.2 

 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยได้น ากรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยข์องโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็ นทรัล 
พาร์ค ไปจ านองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ี
ไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 10 
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7. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย                
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย               
ต่อปี 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
เงินสด - - 1 - 16 - 40 - 
เงินฝากธนาคาร         
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์         
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 40 0.38 30 0.38 1,310 0.38 910 0.38 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 382 0.05 - 0.38 205 0.05 - 0.38 12,487 0.05 - 0.38 6,190 0.05 - 0.38 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั         
Oversea-Chinese Banking Corporation 

Limited, Singapore Branch 93 - 127 - 3,042 - 3,833 - 
KEB Hana Bank, Singapore Branch 5 - 5 - 144 - 137 - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 211 1.75 5 1.75 6,896 1.75 136 1.75 
Industrial Bank of Korea, 

Ho Chi Minh Branch 170 0.05 166 0.30 5,554 0.05 5,018 0.30 
Baoviet Bank 125 0.60 113 0.60 4,077 0.60 3,409 0.60 
The Vietnam Bank for Agriculture 

and Rural Development - 0.20 - 0.20 12 0.20 14 0.20 
Malayan Banking Berhad, Singapore   105 0.10 105 0.10 3,406 0.10 3,146 0.10 

รวมเงินฝากธนาคาร 1,131  756  36,928  22,793  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,131  757  36,944  22,833  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย                
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัรา
ดอกเบ้ีย               
ต่อปี 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
เงินฝากธนาคาร         
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์         
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 40 0.38 30 0.38 1,310 0.38 910 0.38 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 382 0.05 - 0.38 205 0.05 - 0.38 12,487 0.05 - 0.38 6,190 0.05 - 0.38 

รวมเงินฝากธนาคาร 422  235  13,797  7,100  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 422  235  13,797  7,100  
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8. ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าค้างรับ 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 409 756 13,364 22,800 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 1,068 482 34,883 14,523 
รวม 1,477 1,238 48,247 37,323 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (55) - (1,800) - 
ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าคา้งรับ - สุทธิ 1,422 1,238 46,447  37,323  

9.  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตน้งวด 2,629 79,293 
หกั: ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (220) (6,894) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการ

แปลงค่างบการเงิน - 6,314 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีปลายงวด 2,409 78,713 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กองทรัสตฯ์ มีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีแสดง
เป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีคงเหลือ 2.41 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 78.71 ล้านบาท) หาก
กองทรัสต์ฯ ตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั้งจ านวนไปหักกบัส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย มูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิจะเท่ากับ 76.78 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 2,508.60 ลา้นบาท) และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ                                
ต่อหน่วยจะเท่ากบั 0.2175 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหน่วย หรือ 7.1092 บาทต่อหน่วย 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมหมายเหตุขอ้ 1.4.3 กองทรัสตฯ์ มีความไม่แน่นอนเก่ียวกบั
มติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยท่ีจะจดัขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563 เก่ียวกบัการอนุมติัรายการการจ าหน่ายหุ้น
ของบริษทัย่อยทั้งหมดของกองทรัสต์ฯ และการเลิกกองทรัสตฯ์ โดยหากมีการเลิกกองทรัสต์ฯ  ค่าใช้จ่าย
รอการตดับญัชีคงเหลือดังกล่าวขา้งตน้จะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีและแสดงเป็นรายการขาดทุนทั้ง
จ านวน  
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10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลด้ิง ลิมิเตด็ (SHH) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยจากสถาบนัการเงินในประเทศสิงคโปร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 
ปรับปรุง/                
ตดัจ าหน่าย 

ก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 50,488 - (969) 49,519 
หกั: ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการกูย้ืม            

รอตดับญัชี (1,312) 215 25 (1,072) 
บวก: รายการปรับปรุงเน่ืองจากวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง  252 1 (5) 248 

สุทธิ 49,428 216 (949) 48,695 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 
ปรับปรุง/                
ตดัจ าหน่าย 

ก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

ผลกระทบของอตัรา
แลกเปลี่ยน                  

จากการแปลงค่า                                
งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 1,522,415 - (30,310) 125,746 1,617,851 

หกั: ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ่้ายในการกูย้ืม            
รอตดับญัชี (39,553) 6,727 772 (2,970) (35,024) 

บวก: รายการปรับปรุง
เน่ืองจากวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  7,599 25 (151) 629 8,102 

สุทธิ 1,490,461 6,752 (29,689) 123,405 1,590,929 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวมียอดเงินตน้คงเหลือเท่ากบั 45.02 ลา้นยโูร  

 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของ SHH ดังกล่าว มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือครบปีท่ี 3 (ครบก าหนดใน
เดือนมิถุนายน 2564) และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกสามเดือนในอตัราดอกเบ้ีย EURIBOR บวกร้อยละ 
3.25 ต่อปีส าหรับปีท่ี 1 EURIBOR บวกร้อยละ 3.75 ต่อปีส าหรับปีท่ี 2 และ EURIBOR บวกร้อยละ 4.25 
ต่อปีตั้งแต่ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ีย EURIBOR ต ่ากว่าศูนย ์ให้ EURIBOR ดงักล่าวมี
ค่าเท่ากบัศูนย ์ 
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 ทั้งน้ี ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 1.2 อาจส่งผลให้กลุ่มกองทรัสต์ฯ
มีความไม่แน่นอนเก่ียวกับความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมตามสัญญาตราสาร
อนุพนัธ์ท่ีถึงก าหนดช าระในระยะเวลาอนัใกล ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มกองทรัสตฯ์ช าระดอกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไดต้ามก าหนด 

 วงเงินสินเช่ือทั้งหมดดังกล่าวมีหลักประกันเป็นการจ าน าหุ้นของบริษทัย่อยของกองทรัสต์ฯทุกบริษทั 
ยกเวน้ SHH2 SHR-CK และ SHR-ND และค ้ าประกันโดยบริษทัย่อยของกองทรัสต์ฯทุกบริษทั ยกเวน้ 
SHH2 SHR-CK และ SHR-ND และบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม การจ านองทรัพย์สินในประเทศ
อินโดนีเซีย การโอนสิทธิในลูกหน้ีตามสัญญาการจดัการโรงแรมในประเทศอินโดนีเซีย สิทธิในการเป็นผู ้
ไดรั้บผลประโยชน์จากการประกนัภยัในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศอินโดนีเซียตามเง่ือนไขบางประการ 
สิทธิในลูกหน้ีของ SHH ตามสัญญาเงินให้กูย้ืมระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูส่้วนเพิ่ม
เพื่อรายการซ้ือเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศมาเลเซีย และมีการจ ากดัการเบิกถอนเงินในบญัชี
เงินฝากธนาคารเพื่อการกูย้มืเงินของ 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 2561 มีนิยามของอตัราส่วนทางการเงินบางประการท่ีระบุใน
สัญญาเงินกูมี้ความไม่ชดัเจนในการตีความ แต่ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดรั้บค ายืนยนัจากทางสถาบนัการเงิน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่าการค านวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวของกองทรัสต์ฯเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในสัญญาเงินกู ้อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชดัเจน ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดด้ าเนินการหารือกบั
ทางสถาบนัการเงินเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาด าเนินการใหไ้ดข้อ้สรุปอยา่งเป็นทางการ 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 มีเหตุให้พบว่าอาจมีขอ้ความในสัญญากูย้ืมเงินท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงเร่ือง
การไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้นของผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามสัญญากูย้ืมเงิน
ระยะยาว โดยผูจ้ัดการกองทรัสต์ฯ เช่ือว่ากองทรัสต์ฯ ไม่ได้มีการผิดเง่ือนไขในประเด็นดังกล่าว ซ่ึง
ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะด าเนินการหารือกบัทางสถาบนัการเงินต่อไปเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและปราศจากขอ้
โต้แยง้ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ได้รับค ายืนยนัจากทางสถาบัน
การเงินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีเหตุผิดนัดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
สัญญาเงินกู ้
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มกองทรัสตฯ์ ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีก าหนด
ในสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวได้ โดยผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้เร่ิมการเจรจาขอผ่อนปรนกับเจ้าหน้ีสถาบัน
การเงินแลว้ในประเด็นดงักล่าวแลว้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ผลการพิจารณาของสถาบนัการเงินยงั
ไม่อาจเป็นท่ีทราบได ้ 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกองทรัสตฯ์ ไดจ้ดัท างบการเงินรวมเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และไดน้ าส่งให้กบัสถาบนั
การเงินตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว โดยตามหน้ารายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั
ย่อยดงักล่าว ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นเน่ืองจากกลุ่มบริษัทย่อยมีความไม่แน่นอนหลายเหตุการณ์ซ่ึง
อาจมีความสัมพนัธ์กนัและอาจกระทบการด าเนินงานต่อเน่ือง โดยเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นหน่ึงในเหตุผิด
เง่ือนไขสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว ผูบ้ริหารกองทรัสตฯ์ไดมี้การเจรจาขอผ่อนปรนการผิดเง่ือนไขน้ีกบัทาง
สถาบนัการเงิน ซ่ึงผลการพิจารณาของสถาบนัการเงินยงัไม่อาจเป็นท่ีทราบได ้ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 

11. เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 กองทรัสต์ฯได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจาก SHH วงเงินจ านวน 47.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเงินมาจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมเดิมกับสถาบนัการเงินในประเทศไทย
ซ่ึงรวมถึงดอกเบ้ียคงคา้งและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 กองทรัสตฯ์เบิกใชเ้งินกู้
ระหวา่งกนัจ านวน 47.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ยงัไม่ได้ช าระคืนเงินต้นและ SHH ไม่มีแผนท่ีจะเรียกช าระคืนเงินกู ้                                                   
ยอดคงคา้งของเงินกู้ยืมระหว่างกันซ่ึงปรับตามผลของวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงคิดเป็นจ านวน 44.31 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่: 43.71 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3.1 เร่ืองแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับการวดัมูลค่า
ของเงินกู้ยืมท่ีไม่คิดดอกเบ้ียระหว่างกองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อย รายการเหล่าน้ีจะถูกวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการปรับ
ใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก กองทรัสตฯ์ปรับปรุงผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากส่วนต่างของดอกเบ้ียวนั
แรก (Day - 1 Difference) ของเงินกูย้ืมระหว่างกนัระหว่างกองทรัสตฯ์ และบริษทัย่อยจ านวนสุทธิทั้งส้ิน 3.79 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 114.26 ลา้นบาท) กบับญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์ และส่วนต่างดงักล่าวจะถูกปรับปรุงตาม
วิธีตน้ทุนตดัจ าหน่ายและแสดงเป็นดอกเบ้ียจ่ายในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะของกองทรัสต์ฯ ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย:พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (หน่วย:พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 47,500 1,432,315 
ปรับปรุงผลกระทบสะสมเร่ืองการรับรู้ผลต่างดอกเบ้ีย     

วนัแรก (Day - 1 Difference) (3,789) (114,260) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 43,711 1,318,055 
บวก: รายการปรับปรุงตามวิธีตน้ทุนตดัจ าหน่าย 604 18,900 
ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน - 110,866 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 44,315 1,447,821 

12. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

รายการเคล่ือนไหวของทุนจดทะเบียน หน่วยทรัสตแ์ละทุนจากผูถื้อหน่วยทรัสตแ์สดงไดด้งัน้ี  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 

ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 
 

จ านวนหน่วย 
จ านวนเงิน               
ต่อหน่วย จ านวนเงิน จ านวนหน่วย 

จ านวนเงิน                
ต่อหน่วย จ านวนเงิน 

 (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) 
ยอดตน้งวด/ปี 352,836.7 9.6781 3,414,798 352,836.7 9.8805 3,486,205 
การลดทุน - - - - (0.2024) (71,407) 
ยอดปลายงวด/ปี 352,836.7 9.6781 3,414,798 352,836.7 9.6781 3,414,798 
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13. ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

 รายการเคล่ือนไหวของก าไร(ขาดทุน)สะสมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการลงทนุสุทธิสะสม 2,791 (161) 90,581 (3,303) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงิน

ลงทุนสะสม (7,219) 4,190 (218,571) 
 

135,391 
หกั: การแบ่งปันก าไรใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์

สะสม (2,123) (3,962) (67,993) (128,448) 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมตน้งวด/ปี (6,551) 67 (195,983) 3,640 
บวก: การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ด าเนินงาน 1,086 (4,495) 33,983 (131,630) 
หกั: การแบ่งปันก าไรใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตใ์น

ระหว่างงวด/ปี - (2,123) - (67,993) 

ขาดทนุสะสมปลายงวด/ปี (5,465) (6,551) (162,000) (195,983) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการลงทนุสุทธิสะสม (4,428) 4,029 (127,990) 132,088 
หกั: การแบ่งปันก าไรใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์

สะสม (2,123) (3,962) (67,993) 
 

(128,448) 
ก าไร(ขาดทุน)สะสมตน้งวด/ปี  (6,551) 67 (195,983) 3,640 
บวก: การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ด าเนินงาน 1,086 (4,495) 33,983 (131,630) 
หกั: การแบ่งปันก าไรใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตใ์น

ระหว่างงวด/ปี - (2,123) - (67,993) 
ขาดทนุสะสมปลายงวด/ปี (5,465) (6,551) (162,000) (195,983) 
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14. รายได้เงินชดเชยจากจ านวนก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ีได้รับการประกนั 

 ภายใตส้ัญญาซ้ือทรัพยสิ์นจากผูข้ายโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ผูข้ายไดใ้หก้ารประกนัก าไร
สุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี                                             
1 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการประกนัก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมไม่รวมถึง
ระยะเวลากรณีท่ีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมต ่ากว่าท่ีคาดหมายอนัเน่ืองจากเหตุการณ์พิเศษ 
เช่น ภยัพิบติัธรรมชาติ การจลาจล เป็นตน้ โดยจ านวนก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมท่ีไดรั้บการ
ประกันต่อปีเท่ากับ 8.25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ผูข้ายจะรับผิดชอบส่วนขาดจ านวน                                           
ไม่เกิน 2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี โดยมีก าหนดช าระเป็นรายปีและจ่ายช าระให้กบักองทรัสต์ฯ
โดยตรง ทั้ งน้ี กองทรัสต์ฯได้รับเงินสดจากผูข้ายเป็นจ านวน 2.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็น
หลกัประกันในการปฏิบัติตามสัญญาการรับประกันก าไรสุทธิดังกล่าว โดยรายการดังกล่าวแสดงเป็น
รายการเงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์นและเงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 
(หน้ีสิน) โดยผูข้ายอาจน าหนงัสือค ้าประกนัธนาคารมาวางเป็นหลกัประกนัแทนไดใ้นภายหลงั ในการเบิก
เงินชดเชยจากบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีเป็นหลกัประกนัดงักล่าวให้ทรัสต์แจง้จ านวนเงินชดเชยส าหรับงวด
แก่ผูข้ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

 ส าหรับงวดสามเดือนตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ฯมีรายได้เงินชดเชย
จ านวน 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยในวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ฯไดเ้บิกเงินชดเชยจากบญัชี
เงินฝากธนาคารซ่ึงเป็นเงินประกันรายได้จากผูข้ายทรัพย์สินแล้วเป็นจ านวนทั้ งส้ิน 0.10 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ท าให้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มียอดคงเหลือในบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อการประกนัรายได้
เป็นศูนย ์

 อย่างไรก็ตาม ส าหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ฯไม่มีรับ
รายได้เงินชดเชย เน่ืองจากระยะเวลาการประกันก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมไม่รวมถึง
ระยะเวลากรณีท่ีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมต ่ากว่าท่ีคาดหมายอนัเน่ืองจากเหตุการณ์พิเศษ 
ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 

15. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน มีรายละเอียดตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 ในงบการเงินส าหรับปีล่าสุด 
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16. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบั
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลง
กนัระหว่างกองทรัสต์ฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
รายไดจ้ากการให้เช่า 1,753 2,013 54,844 63,649 อตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า 
รายไดเ้งินชดเชยจากจ านวนก าไร

สุทธิท่ีไดรั้บการประกนั - 740 - 23,403 
 
หมายเหตุ 14 

รายไดอ้ื่น 1 1 23 22 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 105 108 3,287 3,422 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 108 116 3,385 3,654 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าใชจ่้ายอื่น 2 3 69 96 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

 

เงินปันผลรับ 400 735 12,514 23,234 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนทางการเงิน 604 - 18,900 - หมายเหตุ 11 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
รายไดเ้งินชดเชยจากจ านวนก าไร

สุทธิท่ีไดรั้บการประกนั - 740 - 23,403 
 
หมายเหตุ 14 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 105 108 3,287 3,422 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 108 116 3,385 3,654 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าใชจ่้ายอื่น 2 3 69 96 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญั
กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า 1,422 1,238 46,447 37,323 
ลูกหน้ีอ่ืน 1 101 21 3,050 
เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 277 263 9,064 7,918 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น - 101 - 3,047 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ลูกหน้ีอ่ืน 17 17 539 498 
เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 0 0 3 3 
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 740 740 24,177 22,314 
เงินกูย้ืมระยะยาว 44,315 47,500 1,447,821 1,432,315 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีอ่ืน - 101 - 3,047 
เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 140 115 4,590 3,470 
เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น - 101 - 3,047 

17. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 324 9,776 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด 0 819 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 324 10,595 

18. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

  ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กองทรัสต์ฯไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและกลุ่มกองทรัสตฯ์ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ 
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19. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

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

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัในเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รายได้
จากลูกคา้ภายนอกส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน
จ าแนกตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 2563 2562 
ประเทศอินโดนีเซีย 1.4 1.4 44 45 
ประเทศเวียดนาม 0.4 0.6 11 19 
รวม 1.8 2.0 55 64 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี) ท่ีแสดงอยู่ใน  
งบการเงินจ าแนกตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ประเทศอินโดนีเซีย 79 93 2,568 2,790 
ประเทศเวียดนาม 39 38 1,259 1,158 
ประเทศไทย 2 3 79 79 
รวม 120 134 3,906 4,027 
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยมีรายได้ค่าเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จากลูกค้า
จ านวนสองรายเป็นจ านวน 1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 55 ลา้นบาท (ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 64 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานให้
เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม 

20. ภาระผูกพนัและค่าเช่ารับในอนาคต 

20.1 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต์ ทรัสตีและนายทะเบียน
ตามสัญญาบริการตามหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 20 ในงบการเงินส าหรับปีล่าสุด 

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

20.3 บริษทัยอ่ยจ านวน 3 รายเขา้ท าสัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมโดย
สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี สัญญาให้เช่าก าหนดให้มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงขึ้นอยู่กับการด าเนินงานของผูเ้ช่า                                                
(ค่าเช่าผนัแปร) เน่ืองมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุข้อ 1.2                             
ซ่ึงส่งผลต่อผลการด าเนินงานของผูเ้ช่า ท าให้ไม่มีรายได้ค่าเช่าผนัแปรในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด                                  
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562: ค่าเช่าผนัแปร 0.08 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 2.43 ลา้นบาท)  

 จ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีจะได้รับในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ ณ วันท่ี                    
31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
รับช าระภายใน 1 ปี 6 8 181 240 

20.4 สิทธิในการปฏิเสธก่อน  

ในเดือนมิถุนายน 2561 กองทรัสตฯ์ไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงก่อนก าหนด 
โดยกองทรัสต์ฯไดต้กลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) แก่สถาบนัการเงินดังกล่าวใน
การเป็นผู ้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้หรือเป็นผู ้จัดหาสินเช่ือหากกลุ่มกองทรัสต์ฯออกหุ้นกู้หรือกู้ยืมเงินเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการช าระคืนเงินกู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยในวงเงิน 47.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ทั้ งน้ี เง่ือนไขการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหุ้นกู้และผูจ้ดัหาสินเช่ือท่ีน าเสนอโดยสถาบัน
การเงินจะตอ้งเป็นเง่ือนไขท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 
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21. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพย์ท่ีส าคญัท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

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

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม         

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพย ์ - - 117.1 117.1 - - 130.9 130.9 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม         

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

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

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม         

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพย ์ - - 3,826.4 3,826.4 - - 3,948.3 3,948.3 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม         

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 10.6 - 10.6 - 9.8 - 9.8 

ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ทั้งน้ี กองทรัสต์ฯเลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการจัดท า
ประมาณการทางการเงินเพื่อใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3.2 

22. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงิน น้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู ้จัดการกองทรัสต์เม่ือวัน ท่ี                               
27 พฤษภาคม 2563 
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