
 

 

 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรม 

และสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า

สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี 

การไม่แสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรม

และสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี (กองทรัสตฯ์) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกกลุ่มกองทรัสตฯ์)                    

ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิรวมและงบกระแสเงินสด

รวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี

สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อ

ธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินขา้งตน้น้ีได ้เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดง

ความเห็นมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของทรัสตเ์พื่อการลงทนุใน

อสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ีและบริษทัยอ่ย และ      

งบการเงินเฉพาะของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า                   

สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี  

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

ก. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดส่้งผลใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ

และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และเกิดผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกองทรัสตฯ์

และบริษทัยอ่ย โดยธุรกิจโรงแรมทั้งสามแห่งท่ีกลุ่มกองทรัสตฯ์ ลงทุน (แสดงอยูใ่นรายการเงินลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย)์ มีการปรับลดขนาดการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญัเพื่อตอบสนองต่อ

สถานการณ์และใหเ้ป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางราชการ

ของแต่ละประเทศ โดยสถานการณ์ดงักล่าวทาํใหร้ายไดข้องกลุ่มกองทรัสตฯ์ สาํหรับปีปัจจุบนัลดลงและ

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดทั้งในงวดปัจจุบนัและ
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งวดอนาคต รวมถึงความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ คา่ใชจ่้ายดาํเนินงานและ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ียงัคา้งชาํระในงวดปัจจุบนัและจะถึงกาํหนดชาํระในอนาคตอนัใกล ้ซ่ึงสถานการณ์และ

ผลกระทบดงักล่าวขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยัซ่ึงมีความไม่แน่นอน เช่น การผอ่นคลายมาตรการการป้องกนัการ

แพร่ระบาด การฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมโรงแรม ผลการพิจารณาผอ่นปรนจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินกรณีผิด

นดัชาํระดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียมงวดปัจจุบนัและในอนาคต ซ่ึงยงัมีความไม่แน่นอนในระดบัสูงในขณะน้ี 

ข. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3.2 และขอ้ 14 บริษทัยอ่ยและกลุ่มกองทรัสตฯ์ มีเหตุผิด

เง่ือนไขสัญญาเงินกูห้ลายประการ ไดแ้ก่ บริษทัยอ่ยไม่สามารถจ่ายชาํระดอกเบ้ียท่ีถึงกาํหนดชาํระในเดือน

ธนัวาคม 2563 ไดค้รบตามจาํนวนทั้งหมด และยงัคงไม่สามารถจ่ายชาํระไดค้รบจนถึงวนัท่ีของรายงานฉบบั

น้ี บริษทัยอ่ยไม่สามารถรักษาระดบัจาํนวนเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารภายใตข้อ้กาํหนดของสัญญาเงินกู ้

กลุ่มกองทรัสตฯ์ ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามสัญญากู ้บริษทัยอ่ยไม่ไดท้าํสัญญาตราสาร

อนุพนัธเ์พิ่มเติม และรายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินรวมวตัถุประสงคเ์ฉพาะสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกองทรัสตฯ์ ท่ีถูกจดัทาํขึ้นในเดือนเมษายน 2563 

ผูส้อบบญัชีไมแ่สดงความเห็นเน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัหลายประการ ฝ่ายบริหารของ

กองทรัสตฯ์ไดข้อผ่อนปรนเหตุผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกูย้มืบางประการกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแลว้ และ

ต่อมาฝ่ายบริหารไดรั้บหนงัสือลงวนัท่ีในเดือนกนัยายน 2563 และเดือนตุลาคม 2563 จากเจา้หน้ีสถาบนั

การเงินแจง้ขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินการต่างๆ ตามสัญญา รวมทั้งการจาํกดัการจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อ

หน่วยทรัสต ์ทั้งน้ี เจา้หน้ีสถาบนัการเงินยงัไม่ไดผ้่อนปรนเหตุผิดเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้  

ค. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3.3 และขอ้ 14 เงินกูย้มืระยาวของบริษทัยอ่ยจาํนวน

ประมาณ 45.02 ลา้นยโูรจะครบกาํหนดชาํระภายในเดือนมิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารอยู่ในระหวา่งการ

ดาํเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนในรูปของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพื่อชาํระเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าว 

รวมทั้ง หน้ีสินและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ซ่ึงผลลพัธ์ในการจดัหาแหล่งเงินกูย้มืใหมย่งัมีความไม่แน่นอนในขณะน้ี  

สถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้แสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัหลายประการซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย

อยา่งมีนยัสาํคญัอยา่งมากเก่ียวกบัความสามารถของกลุ่มกองทรัสตฯ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง   
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มกองทรัสตฯ์ ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย อยา่งไรก็ตาม เร่ืองท่ีกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีความไม่แน่นอนหลาย

สถานการณ์ แมว้า่ขา้พเจา้จะไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอสาํหรับความไม่แน่นอนแต่ละ

สถานการณ์ ก็ไม่สามารถท่ีจะสรุปผลเพื่อใหข้า้พเจา้ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวได้

ในขณะน้ีเน่ืองจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ อาจมีความสัมพนัธ์กนัและมีความเป็นไปไดท่ี้จะสะสมผลกระทบต่อ

งบการเงินดงักล่าวเพิ่มมากขึ้น  

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี  

ก. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.2 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มกองทรัสตฯ์ไดเ้ลือก

ปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการเลือกท่ีจะไม่นาํขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการจดัทาํประมาณการทางการเงินมาใชใ้นการวดัมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยแ์ละไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาลท่ี

เก่ียวขอ้งของกองทรัสตฯ์ ตามท่ีไดเ้คยเผยแพร่แลว้ ต่อมาฝ่ายบริหารไดมี้การวา่จา้งใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ

ประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดสมมติฐานต่างๆ และไดค้าํนึงถึงผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากสถานการณ์ COVID-19 

แลว้ ดงันั้น ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ในการจดัทาํงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 ฝ่ายบริหารจึงไดป้รับปรุงมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหแ้สดงตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 122.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 3,684.2 ลา้นบาท 

และมีรายการขาดทนุสุทธิท่ีเกิดจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนจาํนวน 6.9 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 210.4 ลา้นบาทแสดงในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 ทั้งน้ี ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพยสิ์นเพื่อการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงิน

ลงทุนในทรัพยสิ์น ผูป้ระเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารมีการกาํหนดสมมติฐานสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนิน

ธุรกิจซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการคาดการณ์เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนใน

ระดบัสูงกวา่ปกติ ดงันั้น ผูอ่้านงบการเงินควรทาํความเขา้ใจลกัษณะของสมมติฐานหลกัดงักลา่วและคาํนึงถึง

ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นของกลุ่มกองทรัสตฯ์ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป 
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ข. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20.4 กลุ่มกองทรัสตฯ์ ไดบ้นัทึกค่าธรรมเนียมวิชาชีพจาํนวนประมาณ 0.4 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บการแจง้หน้ีในเดือนเมษายน 2563 เป็นค่าใชจ่้ายในไตร

มาสท่ีสองของปีปัจจุบนัและแสดงเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายในงบการเงินรวมของกลุ่มกองทรัสตฯ์ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เห็นวา่ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัแผนการกูย้มืเพื่อการเขา้ซ้ือ

ทรัพยสิ์นเพิ่มเติมท่ีถูกยกเลิกไปเม่ือปลายปี 2561 ทั้งน้ี แผนการกูย้มืดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้

ถือหน่วยทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561  

ค. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 มีเหตุบ่งช้ีวา่อาจมีขอ้ความในสัญญากูย้มืเงินท่ี

อาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงเร่ืองการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุน้ของผูจ้ดัการ

กองทรัสตต์ามสัญญากูย้มืเงินระยะยาว อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกองทรัสตฯ์ เช่ือวา่ไม่มีเหตุการณ์ผิด

เง่ือนไขสัญญาดงักล่าวเกิดขึ้นและไดรั้บคาํยนืยนัจากสถาบนัการเงินดงักลา่วทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์วา่      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีสถานการณ์เหตุผิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้

ทั้งน้ี การเสนอรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินขา้งตน้มิไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ีแต่อยา่งใด 

ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ต่องบการเงิน 

ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนว

ปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ

ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบั

การควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตพ์ิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสตรั์บผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกองทรัสตฯ์ในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุม่กองทรัสตฯ์หรือ

หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของขา้พเจา้ ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนั

วา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี

สาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั

จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก

การทจุริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกองทรัสตฯ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ชแ้ละความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูจ้ดัการ

กองทรัสต ์และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบั

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่ม

กองทรัสตฯ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบ

การเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกองทรัสตฯ์ตอ้งหยดุการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้  
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกองทรัสตฯ์เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ

ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกองทรัสตฯ์ ขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อการเสนอรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคมุ

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูจ้ดัการกองทรัสตว์า่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

สุชาดา ตนัติโอฬาร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ:  1 มีนาคม 2564 



งบการเงนิรวม - งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 8 122,654,098 130,938,187          3,684,173,403       3,948,310,079       

   (ราคาทุน: 132.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 3,987 ลา้นบาท

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

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9 405,033 757,224                 12,166,009            22,833,341            

ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าคา้งรับ 10 881,668 1,237,744              26,482,756 37,322,946            

ลูกหน้ีอ่ืน 11 91,874 103,971                 2,759,639 3,135,156              

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 7,761,966 8,019,255              233,146,945 241,812,613          

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 12 1,743,353 2,629,598              52,365,268 79,292,895            

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์น 19 -                         101,058                 -                         3,047,303              

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 14 -                         494,362                 -                         14,906,988            

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 28.1 679,349                 -                             20,405,687            -                             

สินทรัพยอ่ื์น 13 77,578 78,098                   2,330,204              2,354,953              

รวมสินทรัพย์ 134,294,919          144,359,497          4,033,829,911       4,353,016,274       

หนีสิ้น

เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,157,081              615,582                 64,792,463            18,562,254            

เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 19 -                             101,058                 -                             3,047,303              

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 54,866,349            49,428,302            1,648,026,016       1,490,461,020       

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 28.1 -                             324,193                 -                             9,775,713              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 489,706                 569,504                 14,709,341            17,172,836            

หน้ีสินอ่ืน 56,415                   40,615                   1,694,541              1,224,717              

รวมหนีสิ้น 57,569,551            51,079,254            1,729,222,361       1,540,243,843       

สินทรัพย์สุทธิ 76,725,368            93,280,243            2,304,607,550       2,812,772,431       

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 16 104,356,496          104,356,496          3,414,798,033       3,414,798,033       

ขาดทุนสะสม 17 (21,585,409)           (6,550,824)             (662,175,374)         (195,983,842)         

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 82,771,087            97,805,672            2,752,622,659       3,218,814,191       

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (6,045,719)             (4,525,429)             (448,015,109)         (406,041,760)         

สินทรัพย์สุทธิ 76,725,368            93,280,243            2,304,607,550       2,812,772,431       

-                             -                             -                             -                             

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 0.2174                   0.2643                   6.5316                   7.9718                   

จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 352,836,700          352,836,700          352,836,700          352,836,700          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี ้และบริษัทย่อย

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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งบการเงินเฉพาะกจิการ - งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7 120,817,604        137,325,443           3,629,010,441        4,140,911,417        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9 4,247                   235,474                  127,561                  7,100,485               

ลูกหน้ีอ่ืน 11 16,543                 117,558                  496,915                  3,544,844               

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 740,000               740,000                  22,227,454             22,313,960             

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 12 1,743,353            2,629,598               52,365,268             79,292,895             

เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์น 19 -                          101,058                  -                             3,047,303               

สินทรัพยอ่ื์น 21,589 16,550                    648,461                  499,042                  

รวมสินทรัพย์ 123,343,336        141,165,681           3,704,876,100        4,256,709,946        

หนีสิ้น

เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 395,168               243,765                  11,869,691             7,350,495               

เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 19 -                          101,058                  -                             3,047,303               

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 46,220,562          47,500,000             1,388,331,649        1,432,315,000        

หน้ีสินอ่ืน 2,238                   40,615                    67,210                    1,224,717               

รวมหนีสิ้น 46,617,968          47,885,438             1,400,268,550        1,443,937,515        

สินทรัพย์สุทธิ 76,725,368          93,280,243             2,304,607,550        2,812,772,431        

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 16 104,356,496        104,356,496           3,414,798,033        3,414,798,033        

ขาดทุนสะสม 17 (21,585,409)         (6,550,824)              (662,175,374)          (195,983,842)          

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 82,771,087          97,805,672             2,752,622,659        3,218,814,191        

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (6,045,719)           (4,525,429)              (448,015,109)          (406,041,760)          

สินทรัพย์สุทธิ 76,725,368          93,280,243             2,304,607,550        2,812,772,431        

-                          -                             -                             -                             

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 0.2174                 0.2643                    6.5316                    7.9718                    

จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 352,836,700        352,836,700           352,836,700           352,836,700           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลติี ้และบริษทัย่อย

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลคา่ตามบญัชี ร้อยละของ มูลคา่ตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลคา่เงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลคา่เงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 8)

   โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 97,723,519 84,354,098 69                  99,157,631 92,538,187 71 -                       -                     -                       -                 

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 20,322,004 23,200,000 19                  20,289,558 23,700,000 18 -                       -                     -                       -                 

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซ้าท ์ 14,682,141 15,100,000 12                  14,658,700 14,700,000 11 -                       -                     -                       -                 

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ 132,727,664 122,654,098 100                134,105,889 130,938,187 100 -                       -                     -                       -                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) -                       -                       -                 -                       -                       -                     120,817,604 100                137,325,443 100

รวมเงินลงทุน 132,727,664     122,654,098     100                134,105,889     130,938,187     100 120,817,604     100                137,325,443     100

-                       -                       -                       -                       

(หน่วย: บาท)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลคา่ตามบญัชี ร้อยละของ มูลคา่ตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลคา่เงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลคา่เงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 8)

   โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 2,935,331,125 2,533,752,473 69                  2,989,999,202 2,790,396,479 71 -                       -                     -                       -                 

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 610,414,080 696,860,720 19                  611,811,346 714,649,800 18 -                       -                     -                       -                 

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซ้าท ์ 441,008,952 453,560,210 12                  442,018,442 443,263,800 11 -                       -                     -                       -                 

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ 3,986,754,157 3,684,173,403 100                4,043,828,990 3,948,310,079 100 -                       -                     -                       -                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) -                       -                       -                 -                       -                       -                     3,629,010,441 100                4,140,911,417 100

รวมเงินลงทุน 3,986,754,157  3,684,173,403  100                4,043,828,990  3,948,310,079  100 3,629,010,441  100                4,140,911,417  100

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี ้และบริษัทย่อย

เงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

2563 25622563 2562

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากเงนิลงทุน

รายไดจ้ากการให้เช่า 1,753,009              8,124,255              54,844,456            252,237,545          
รายไดด้อกเบ้ีย 1,457                     3,501                     45,993                   108,833                 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                             688,159                 -                             21,969,233            

รายไดอ่ื้น 19 1,451,438              2,636,157              44,896,385            82,767,878            
รวมรายได้ 3,205,904              11,452,072            99,786,834            357,083,489          
ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 20 418,322                 431,999                 13,092,173            13,413,322            
คา่ธรรมเนียมทรัสตี 20 435,275                 471,635                 13,619,745            14,640,277            
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 20 71,547                   82,217                   2,238,812              2,553,419              
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 20 844,789                 572,206                 26,746,844            17,844,311            
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 12 886,245                 882,794                 27,732,274            27,407,183            
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 22 1,229,122              3,108,828              38,750,188            95,497,502            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 4,696,609              -                             146,041,844          -                             

ตน้ทุนทางการเงิน 2,865,787              2,981,888              89,636,275            92,693,755            
คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 21 (80,203)                  196,338                 (2,293,808)             6,092,731              
รวมค่าใช้จ่าย 11,367,493            8,727,905              355,564,347          270,142,500          
ก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ (8,161,589)             2,724,167              (255,777,513)         86,940,989            
รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของ
   เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย์ 8 (6,872,996)             (7,218,836)             (210,414,019)         (218,571,198)         
รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (6,872,996)             (7,218,836)             (210,414,019)         (218,571,198)         
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (15,034,585)           (4,494,669)             (466,191,532)         (131,630,209)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลติี ้และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม - งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากเงินลงทุน

รายไดด้อกเบ้ีย 437 1,432                  13,903                44,345                
รายไดอ่ื้น 19 65,928                2,632,800            2,059,425            82,663,300          
รวมรายได้ 66,365                2,634,232            2,073,328            82,707,645          
ค่าใช้จ่าย

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 10,629,322          4,813,270            328,335,025        142,512,289        
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 20 418,322               431,999               13,092,173          13,413,322          
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 20 435,275               471,635               13,619,745          14,640,277          
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 20 71,547                82,217                2,238,812            2,553,419            
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 109,480               98,107                3,454,328            3,050,115            
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 12 886,245               882,794               27,732,274          27,407,183          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27,382                106,822               860,721               3,320,695            
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 13,586                242,057               412,183               7,440,554            
ตน้ทนุทางการเงิน 23 2,509,791            -                          78,519,599          -                          
รวมค่าใช้จ่าย 15,100,950          7,128,901            468,264,860        214,337,854        
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (15,034,585)        (4,494,669)          (466,191,532)      (131,630,209)      
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนนิงาน (15,034,585)        (4,494,669)          (466,191,532)      (131,630,209)      

-                          -                          -                      -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลิตี ้และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ - งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (15,034,585)      (4,494,669)        (466,191,532)    (131,630,209)    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,520,290)        3,616,065          (43,132,301)      111,863,128      

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินจากสกลุเงิน

       ท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน -                         -                         1,158,952          (223,200,538)    

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (1,520,290)        3,616,065          (41,973,349)      (111,337,410)    

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานและ

   องค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (16,554,875)      (878,604)           (508,164,881)    (242,967,619)    

-                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลติี ้และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี

ก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (8,161,589)           2,724,167            (255,777,513)       86,940,989          

รายการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของ

   ในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ (6,872,996)           (7,218,836)           (210,414,019)       (218,571,198)       

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (15,034,585)         (4,494,669)           (466,191,532)       (131,630,209)       

การจ่ายลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งปี 16 -                            (2,182,376)           -                            (71,407,341)         

การแบ่งปันก าไรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งปี 18 -                            (2,122,891)           -                            (67,993,445)         

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (1,520,290)           3,616,065 (41,973,349)         (111,337,410)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (16,554,875)         (5,183,871)           (508,164,881)       (382,368,405)       

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

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 76,725,368          93,280,243          2,304,607,550     2,812,772,431     

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี

ก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (15,034,585)         (4,494,669)           (466,191,532)       (131,630,209)       

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (15,034,585)         (4,494,669)           (466,191,532)       (131,630,209)       

การจ่ายลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งปี 16 -                            (2,182,376)           -                            (71,407,341)         

การแบ่งปันก าไรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งปี 18 -                            (2,122,891)           -                            (67,993,445)         

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (1,520,290)           3,616,065            (41,973,349)         (111,337,410)       

ลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (16,554,875)         (5,183,871)           (508,164,881)       (382,368,405)       

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

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 76,725,368          93,280,243          2,304,607,550     2,812,772,431     

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพิทอลลติี ้และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (15,034,585)         (4,494,669)           (466,191,532)       (131,630,209)       

ปรับกระทบรายการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานให้เป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน:

   รายการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

      และสังหาริมทรัพย์ 6,872,996            7,218,836            210,414,019        218,571,198        

   การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากการให้เช่า (89,635)                (951,688)              (2,804,991)           (29,547,617)         

   การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีอ่ืน (25,246)                1,642,159            (790,032)              50,985,066          

   การลดลงในภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 136,683               560,892               4,277,304            17,414,350          

   การลดลงในสินทรัพยอ่ื์นและเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 512,773               608,876               16,046,535          18,904,146          

   การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,074,162            (1,482,465) 33,614,458          (46,026,943)         

   การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินอ่ืน 15,721                 (138,346) 491,972               (4,295,308)           

   การตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี 886,245               882,794 27,732,274          27,407,183          

   ขาดทุนจากคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 469,047               1,437,193            14,941,671          43,515,174          

   (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,687,637            (999,425) 145,796,517        (31,562,545)         

   (ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรม

      ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน (1,003,542)           203,371 (31,404,493)         6,314,177            

   ตน้ทุนทางการเงิน 2,865,787            2,981,888 89,636,275          92,693,755          

   คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (80,203)                196,338 (2,293,808)           6,092,731            

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,287,840            7,665,754            39,466,169          238,835,158        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ -                           (317,040)              -                           (10,018,466)         

การจ่ายลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                           (2,182,376)           -                           (71,407,341)         

การแบ่งปันก าไรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                           (2,122,891)           -                           (67,993,445)         

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มื -                           (917,438)              -                           (29,322,403)         

จ่ายดอกเบ้ีย (1,664,984)           (1,816,786)           (52,339,175)         (57,007,583)         

จ่ายคา่ธรรมเนียมการจ่ายคืนเงินกูย้มืก่อนก าหนด -                           (18,876)                -                           (603,312)              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,664,984)           (7,375,407)           (52,339,175)         (236,352,550)       

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ 24,953                 81,263                 2,205,674            7,837,634            

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (352,191)              371,610               (10,667,332)         10,320,242          

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี 757,224               385,614               22,833,341          12,513,099          

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 9) 405,033               757,224               12,166,009          22,833,341          

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพิทอลลติี ้และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม - งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (15,034,585)        (4,494,669)          (466,191,532)      (131,630,209)      

ปรับกระทบรายการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน:

   การลดลงในลูกหน้ีอ่ืน 100,924               287,508               3,158,270            8,926,428            

   การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอ่ื์น (5,039)                 1,428                  (157,688)             44,336                

   การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 140,873               (1,176,819)          4,408,921            (36,537,369)        

   การลดลงในหน้ีสินอ่ืน (38,377)               (138,346)             (1,200,956)          (4,295,308)          

   เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 569,000               4,393,000            17,806,087          136,392,020        

   ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10,629,322          4,813,269            328,335,025        142,512,289        

   การตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 886,245               882,794               27,732,274          27,407,183          

   (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 13,441                (69,320)               420,623               (2,152,203)          

   ตน้ทุนทางการเงิน 2,509,791            -                          78,519,599          -                          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (228,405)             4,498,845            (7,169,377)          140,667,167        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ -                          (317,040)             -                          (10,018,466)        
การจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                          (2,182,376)          -                          (71,407,341)        

การแบ่งปันก าไรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                          (2,122,891)          -                          (67,993,445)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน -                          (4,622,307)          -                          (149,419,252)      

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (2,822)                 71,287                196,453               6,518,406            

เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (231,227)             (52,175)               (6,972,924)          (2,233,679)          

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

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 9) 4,247                  235,474               127,561               7,100,485            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลติี ้และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ - งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้

และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลักษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า                  

สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี ้

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก 

ฮอสพิทอลลิต้ี (“กองทรัสต์ฯ”) เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน                                 

พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้ งขึ้ นตามสัญญาก่อตั้ งทรัสต์ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 ระหว่างบริษัท สตราทีจิก                                

พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสทเ์ตอร์ส จาํกดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต ์และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์กองทรัสตฯ์ไดจ้ดัตั้งโดยไม่มีกาํหนดอายขุองกองทรัสต ์และ

เป็นกองทรัสตป์ระเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตจ์ากผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงินทุน

จากผูล้งทุนทัว่ไป และนําเงินท่ีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยผ์่านการซ้ือหุ้นบริษทั      

โฮลด้ิงต่างประเทศหลายบริษทัรวมทั้งการให้เงินกูย้มืแก่บริษทัโฮลด้ิงเหล่านั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัยอ่ย 3 แห่ง

ในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นกิจการท่ีลงทุนในกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดินหรือสิทธิการเช่า

ท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวข้อง โดยอสังหาริมทรัพยท่ี์เขา้ลงทุน

ประกอบดว้ยโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงัน้ี 

อสังหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองทรัพยสิ์น 

โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล 

พาร์ค (Pullman Jakarta Central 

Park) 

นครจาการ์ตา       

ประเทศอินโดนีเซีย 

กรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินและกรรมสิทธ์ิใน

อาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ       

(Capri by Fraser) 

นครโฮจิมินห์ประเทศ

เวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 

และกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและ

สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์        

(Ibis Saigon South) 

นครโฮจิมินห์ประเทศ

เวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 

และกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและ

สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 กองทรัสตฯ์มีนโยบายท่ีจะดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลงทุน โดยการให้เช่าทรัพยสิ์น

ดังกล่าวแก่บริษทัท่ีเก่ียวข้องกันของผูจ้ดัการกองทรัสต์เพื่อดาํเนินธุรกิจโรงแรมโดยการจ้างผูบ้ริหาร

โรงแรม ทั้ งน้ีผู ้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการบริหารทรัพย์สินและกําหนดนโยบายการจัดหา

ผลประโยชน์ดงักล่าว  
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 การยกเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่าในประเทศเวียดนาม 

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัยอ่ยสองแห่งในประเทศเวียดนามซ่ึงเป็นกิจการท่ีลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดิน

และกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งของโรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ และโรงแรม

ไอบิส ไซงอน เซ้าท์ ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผูเ้ช่าท่ีเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง เน่ืองจากผูเ้ช่าผิด

เง่ือนไขสัญญาเช่าหลัก ภายหลงัการยกเลิกสัญญาเช่าบริษทัย่อยทั้งสองแห่งดังกล่าวได้ดาํเนินการจ้าง

ผูบ้ริหารโรงแรม จา้งพนักงานโรงแรม และดาํเนินการต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผูเ้ขา้พกัเป็นการชัว่คราว

จนกว่าจะสามารถดาํเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่ได้ ทั้งน้ี กลุ่มกองทรัสต์ฯ สามารถดาํเนินการในลกัษณะ

ดงักล่าวไดต้ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 3/2564 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2564  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 

เป็นตน้ไป 

 กองทรัสต์ฯมีบริษทั สตราทีจิก พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสท์เตอร์ส จาํกัดทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์     

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ทาํหนา้ท่ีเป็นทรัสตี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดส่้งผลให้เกิดการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และมีผลกระทบโดยตรงต่อ

สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกองทรัสตฯ์และบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มกองทรัสตฯ์”) โดย

ธุรกิจโรงแรมทั้งสามแห่งในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามท่ีกลุ่มกองทรัสตฯ์ ลงทุน (แสดงอยู่

ในรายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย)์ มีการปรับเปล่ียนการดาํเนินงานท่ีสาํคญัเพื่อ

ตอบสนองต่อสถานการณ์และให้เป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ของทางราชการของแต่ละประเทศ  เช่น การลดขนาดการให้บริการโรงแรมอย่างเป็นสาระสําคญัหรือปิด

การให้บริการโรงแรมเป็นการชัว่คราว โดยเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลต่อการดาํเนินกิจการโรงแรมอย่างมี

นยัสําคญัและต่อเน่ืองมาตลอดตั้งแต่ตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี เหตุการณ์การลดลงของการดาํเนินงาน

ของโรงแรมอยา่งมีนยัสาํคญัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกั  

ส่งผลใหบ้ริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นผูใ้หเ้ช่าอสังหาริมทรัพยต์อ้งยนิยอมให้มีการชะลอการจ่ายชาํระค่าเช่าคงคา้งหรือ

การยกเวน้ค่าเช่าใหก้บัผูเ้ช่า (แลว้แต่กรณี) และส่งผลใหก้ลุ่มกองทรัสตฯ์ ไม่มีรายไดค้่าเช่าตั้งแต่ไตรมาส 2 

ปี 2563 เป็นตน้มา 

นอกจากน้ี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.1 บริษทัย่อยสองแห่งในประเทศเวียดนามได้

ยกเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกั และไดด้าํเนินการต่างๆ เพื่อใหบ้ริการแก่ผูเ้ขา้พกัเป็นการชัว่คราวในระหว่าง

การหาผูเ้ช่ารายใหม่ซ่ึงอาจมีอุปสรรคในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฝ่ายบริหารจะมีการ

ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินต่อไป 
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1.3 เกณฑ์การดําเนินงานต่อเน่ือง 

1.3.1 ความไม่แน่นอนอันเน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานและความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม

สัญญาตราสารอนุพันธ์ท่ีถึงกาํหนดชาํระแล้วรวมถึงท่ีจะครบกาํหนดในอนาคต 

ตามท่ีได้กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รายได้ของกลุ่มกองทรัสต์ฯ สําหรับปีปัจจุบนัลดลงอย่างเป็น

สาระสําคญั และส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดทั้งใน

งวดปัจจุบนัและงวดอนาคต รวมถึงความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่าย

ดาํเนินงาน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งท่ียงัคา้งชาํระในปีปัจจุบนัและจะถึงกาํหนดชาํระในอนาคตอนัใกล ้ซ่ึง

สถานการณ์และผลกระทบดังกล่าวขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยซ่ึงยงัมีความไม่แน่นอน เช่น การผ่อนคลาย

มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาด การฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมโรงแรม ผลการพิจารณาผ่อนปรนจาก

เจา้หน้ีสถาบนัการเงินกรณีผิดนดัชาํระดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียมท่ีผ่านมาหรือท่ีจะครบกาํหนดในอนาคต 

ซ่ึงผลลพัธย์งัมีความไม่แน่นอนสูงในขณะน้ี  

1.3.2 ความไม่แน่นอนอันเน่ืองมาจากเหตุผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ยืม 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประงบการเงินขอ้ 14 กลุ่มกองทรัสต์ฯ มีเหตุผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมระยะ

ยาวหลายประการท่ียงัไม่ไดรั้บการผอ่นปรนจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินดงัต่อไปน้ี  

ก) บริษทัย่อยไม่สามารถจ่ายชาํระดอกเบ้ียท่ีถึงกาํหนดชาํระในเดือนธันวาคม 2563 ไดค้รบตามจาํนวน

ทั้งหมด โดยต่อมาบริษทัย่อยได้ทยอยชาํระดอกเบ้ียคา้งชาํระจาํนวนดังกล่าว ซ่ึง ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 

2564 บริษทัยอ่ยยงัคงมีภาระท่ีจะตอ้งชาํระดอกเบ้ียคา้งจ่ายดงักล่าวจาํนวน 0.17 ลา้นยโูร 

ข) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไม่สามารถรักษาระดบัจาํนวนเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารภายใตข้อ้กาํหนดของ

สัญญากูย้ืมเงินและไม่สามารถแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึง ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 บริษทัย่อย

ยงัอยู่ในระหว่างการจดัหาเงินเพื่อนาํฝากเพิ่มเติมในบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัดงักล่าวอีกเป็น 

จาํนวนประมาณ 0.49 ลา้นยโูร 

ค) กลุ่มกองทรัสต์ฯ ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีกาํหนดในสัญญากูย้มืเงินได ้
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ง) กลุ่มกองทรัสตฯ์ มีอตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ท่ีเขา้เง่ือนไขภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมท่ีทาํให้บริษทัย่อยตอ้งทาํสัญญาตราสารอนุพนัธ์ท่ี

เก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติม แต่บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  

จ) ตามรายงานผูส้อบบญัชีต่องบการเงินรวมวตัถุประสงค์เฉพาะสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกองทรัสต์ฯ ท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํขึ้นในเดือนเมษายน 2563 ผูส้อบบญัชีไม่

แสดงความเห็นเน่ืองจากความไม่แน่นอนหลายประการ 

ฝ่ายบริหารไดด้าํเนินการแจง้ขอผ่อนปรนเหตุผิดเง่ือนไขบางประการแลว้และต่อมาไดรั้บหนังสือลงวนัท่ี   

3 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 จากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินการต่างๆ

ตามสญัญาและใหบ้ริษทัยอ่ยดาํเนินการแกไ้ขการผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกู ้รวมทั้งไดร้ะบุถึงการจาํกดัการจ่าย

ปันผลให้กับผูถื้อหน่วยทรัสต์และการจ่ายชําระเจ้าหน้ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกองทรัสต์ฯหากไม่ได้รับการ

ยินยอมจากสถาบนัการเงินจนกว่าจะสามารถแกไ้ขการผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกูห้รือไดรั้บการผ่อนปรนเหตุ

ผิดเง่ือนไขทุกกรณี ทั้งน้ี เจา้หน้ีสถาบนัการเงินยงัไม่ไดผ้อ่นปรนเหตุผิดเง่ือนไขขา้งตน้  

1.3.3 ความไม่แน่นอนในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือชาํระเงินกู้ระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชําระภายในเดือนมิถุนายน 

2564 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยจาํนวนประมาณ 45.02 

ลา้นยูโรจะครบกาํหนดชาํระภายในเดือนมิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการดาํเนินการจดัหาแหล่ง

เงินทุนในรูปของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพื่อชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวซ่ึงมีความคืบหนา้แลว้ใน

ระดบัหน่ึง โดยฝ่ายบริหารคาดว่าอาจจะสามารถดาํเนินการให้เสร็จส้ินภายในปลายไตรมาสแรกหรือตน้

ไตรมาสท่ีสองของปี 2564 อยา่งไรก็ตาม ผลลพัธ์ยงัมีความไม่แน่นอนในขณะน้ี 

 ในการจดัทาํงบการเงินน้ี ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาเหตุการณ์ความไม่แน่นอนและผลกระทบของเหตุการณ์

ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ แต่ผลลพัธ์ของประเด็นต่างๆดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและไม่อาจทราบได ้ณ วนัท่ี 

1 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารจึงยงัคงจดัทาํงบการเงินน้ีตามสมมติฐานการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกองทรัสตฯ์ 

ต่อไปโดยไม่ได้ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ ของกองทรัสต์ฯในราคาสุทธิท่ีอาจขายได้ และไม่ได้

ปรับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนท่ีจะต้องจ่ายคืนและจัดประเภทบัญชีต่างๆใหม่ ซ่ึงอาจมีความจาํเป็นหาก

กองทรัสตฯ์ไม่สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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2.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 กองทรัสตฯ์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัน้ี  

(1) ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาํไร

สุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้นแบ่งเป็น 

ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชี และ ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้งน้ี ผูจ้ดัการ

กองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี เวน้แต่กรณีท่ี

กองทรัสตฯ์มีการเพิ่มทุนกองทรัสตฯ์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี

ไดเ้พื่อเป็นประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต์เดิม ทั้งน้ีกองทรัสต์ฯจะเร่ิมจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบ

ระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรัสตฯ์ หากกองทรัสตฯ์มีกาํไรเพียงพอท่ีจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบ

ระยะเวลาบญัชีดงักล่าว 

 กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้หมายถึงกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การหักกาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของ

กองทรัสต์ฯ รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(ข)  การหักดว้ยรายการเงินสํารองเพื่อการชาํระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของ

กองทรัสต์ฯตามวงเงินท่ีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวน หรือแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่        

ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อ

หน่วยทรัสตร์ะหวา่งรอบไตรมาสใดมีมูลค่าตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสตข์อสงวนสิทธิท่ี

จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อนาํไปจ่ายรวมกบั

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 

ทั้งน้ี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3.2 และขอ้ 14 เน่ืองจากกลุ่มกองทรัสต์ฯ มีเหตุผิด

นดัตามสัญญาเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดรั้บการผ่อนปรนจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีสถาบนัการเงินไดแ้จง้

ต่อฝ่ายบริหารของกลุ่มกองทรัสต์ฯ ในการสงวนสิทธิต่างๆ ของเจา้หน้ีภายใตส้ัญญาเงินกู ้ซ่ึงรวมถึงการ

จาํกดัการจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ ดว้ย 

 

  



15 

3. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

3.1  งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีกาํหนดโดย

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ 

งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ

กองทรัสตฯ์ อย่างไรก็ดี งบการเงินน้ีไดแ้สดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

ของหน่วยงานในประเทศไทยอีกดว้ย 

งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท

ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการนําเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียนท่ีประมาณขึ้นซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการ

แปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุล

เงินท่ีใชด้าํเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน” ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ

อ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทรัสต์ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 

“บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละของการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ ถือหุ้น 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยกองทรัสตฯ์    

สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลดิ้ง ลิมเิต็ด บริษทัโฮลดิ้ง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลดิ้ง 2 ลิมิเต็ด บริษทัโฮลดิ้ง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
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   อตัราร้อยละของการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ ถือหุ้น 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษทัสตราทีจิก ฮอลพิทอลลต้ีิ 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 จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพยเ์พ่ือธุรกิจโรงแรม 

และดาํเนินธุรกิจโรงแรมเป็น

การชัว่คราว 

เวียดนาม 100 100 

บริษทัเวียดฮนั โฮเทล คอร์เปอเรชัน่ ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพยเ์พ่ือธุรกิจโรงแรม

และดาํเนินธุรกิจโรงแรมเป็น

การชัว่คราว 

เวียดนาม 99.98 99.98 

พีที เอสเอชอาร์ โฮเทล อินโดนีเซีย                        

(เดิมช่ือ พีที เอสเอชอาร์ พูลแมน

อินโดนีเซีย) 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพยเ์พ่ือธุรกิจโรงแรม 

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) กองทรัสตฯ์จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากกองทรัสต์ฯมีสิทธิ

ไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั่ง

การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

ค)  กองทรัสตฯ์นาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกองทรัสต์ฯ             

มีอาํนาจในการควบคมุบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีกองทรัสตฯ์ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเช่นเดียวกันกับของ    

กองทรัสตฯ์ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยท่ีมีสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจาก

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกองทรัสตฯ์จะแปลงค่าเป็น

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละ

ค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึง

เกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง

ค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ซ่ึงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   
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ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยและรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

3.3 กองทรัสตฯ์จดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

4. แนวปฏิบัติทางบัญชี 

4.1 แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเร่ิมใช้ในปีปัจจุบัน 

ก่อนปีปัจจุบนักองทรัสตฯ์และบริษทัย่อย จดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนด

ในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึ้นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน แต่เม่ือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลทาํใหม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจ

เฉพาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) น้ีขึ้นเพื่อบงัคบัใช้กับกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามประกาศของ ก.ล.ต.  

แนวปฏิบติัทางบญัชีกาํหนดให้กิจการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีโดยไม่อา้งอิงถึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีกาํหนดไว ้ส่วนเร่ืองท่ี

แนวปฏิบติัไม่ไดก้าํหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้าํหนดหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของรายการต่างๆ เช่น 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึงเคร่ืองมือทาง

การเงิน โดยแนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้าํหนดให้สินทรัพยท์างการเงินทุกประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน และรายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหักออกจากส่วนของเจา้ของ 

นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้าํหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการนาํเสนองบการเงิน 

รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีมีขอ้กาํหนดบางประการท่ีแตกต่างไปจาก

ขอ้กาํหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบติัตาม โดยในการเปล่ียนมาใช้แนว

ปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้าํหนดให้กิจการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั หรือ 

ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นคร้ังแรกกับกําไรสะสม                                                     

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีน้ี โดยไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ และมีการอนุโลมให้
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รายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียท่ีเดิมกิจการอาจได้เคยบันทึกเป็นรายการรอตัดจ่ายไว้และ                                            

ตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ่้ายไมเ่กิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 โดยใหกิ้จการทยอยตดัต่อไปไดต้าม

ระยะเวลาคงเหลือ  

การนําแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯและ

บริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญั ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  

- กองทรัสตฯ์ ไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงินบางประการ เช่น อตัราส่วนทางการเงินตามรูปแบบท่ีเดิม

กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

- กองทรัสต์ฯ เลือกตัดจาํหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียสําหรับรายการท่ีเกิดขึ้ นก่อนวันท่ี              

1 มกราคม 2563 ต่อไป โดยมียอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียรอตัดบญัชี ณ วนัท่ี                                       

1 มกราคม 2563 จาํนวน 2.63 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 79.29 ลา้นบาท) และมีอายุคงเหลือ

อีก 2 ปี 11 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียสําหรับรายการท่ี

เกิดขึ้นหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กองทรัสต์ฯ จะบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวหักออกจาก                                                     

ส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย  

- การวดัมูลค่าของเงินกูย้มืท่ีไม่คิดดอกเบ้ียระหวา่งกองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงเดิมรายการดงักล่าววดั

มูลค่าตามกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บตามสัญญา แต่ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีรายการเหล่าน้ีจะถูก

วดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม และสําหรับสินทรัพยท์างการเงินจะวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่า

ยุติธรรมและสําหรับหน้ีสินทางการเงินจะวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการปรับใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก กองทรัสต์ฯปรับปรุงผลกระทบ

สะสมท่ีเกิดจากส่วนต่างของดอกเบ้ียวนัแรก (Day - 1 Difference) ของเงินกูย้ืมระหว่างกันระหว่าง

กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยจาํนวนสุทธิทั้งส้ิน 3.79 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 114.26 

ลา้นบาท) กบับญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์ โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่มีการ

ปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ ทั้งน้ี ในงบการเงินรวมของกลุ่มกองทรัสต์ฯ ไม่มีผลกระทบจาก

ประเด็นดงักล่าวเน่ืองจากเป็นรายการท่ีตอ้งตดัท้ิงเน่ืองจากเป็นรายการระหวา่งกนัในกลุ่มกิจการ 

4.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือก

เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน

เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักลา่ว 



19 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล

บงัคบัและใหใ้ชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี               

1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 สํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้ว่าให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยส์ามารถ

นาํแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยสภา

วิชาชีพบญัชีได ้

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มกองทรัสตฯ์ ไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

สําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการเลือกท่ีจะไม่นาํขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ี

อาจจะกระทบต่อการจัดทําประมาณการทางการเงินมาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยแ์ละไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลของกองทรัสต์ฯ ตามท่ีได้

เคยเผยแพร่แลว้ ต่อมาฝ่ายบริหารไดมี้การว่าจา้งให้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยผูป้ระเมินและฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการกาํหนดสมมติฐานต่างๆ และไดค้าํนึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 แลว้ และ

ในการจดัทาํงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ฝ่ายบริหารไดป้รับปรุงมูลค่าของเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แลว้ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก)  รายได้ค่าเช่า 

  รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยรั์บรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือเกิดขึ้น 

ข)  รายได้ดอกเบีย้และต้นทุนทางการเงิน   

 รายไดด้อกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงิน บนัทึกเป็นรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึง

อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค) รายได้อ่ืน 

 รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค้่าบริการอ่ืน  บนัทึกเป็นรายได้

เม่ือแขกเขา้พกัในหอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 

 รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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5.2  การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยรั์บรู้ดว้ยตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสต์ ฯและ

บริษทัย่อยมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย

โดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น และต่อมาเงินลงทุนจะแสดง

ตามมูลค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา  

กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยกาํหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรก

หลงัจากท่ีซ้ือเงินลงทุนมาโดยใชร้าคาทุนจากการซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าว และจะกาํหนดราคายติุธรรมของเงิน

ลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไปโดยอา้งอิงราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีเป็นไป

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยถื์อเป็นรายการกาํไรหรือ

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์แสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

5.4 ลูกหนี ้

ลูกหน้ีแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ภายหลงัหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของ

ลูกหน้ี  (ซ่ึงมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับใน

อนาคต) 

5.5  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามท่ีจ่ายจริง 

ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในการรับประกนัการจดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีสําหรับรายการท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะแสดงเป็นรายการค่าใช้จ่ายรอ

การตดับญัชีซ่ึงจะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีออก
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และจาํหน่ายหน่วยลงทุน และค่าใช่จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียสําหรับรายการท่ีเกิดหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2563 จะถูกบนัทึกเป็นรายการหกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย 

5.6 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกองทรัสต์ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนได้เสียของ

กองทรัสตฯ์ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม

กองทรัสตฯ์ หรือถูกกองทรัสต์ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบักองทรัสตฯ์ 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตี และบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์และทรัสตี และรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกองทรัสต์ฯ ผูบ้ริหารสําคญัและ

กรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกองทรัสตฯ์ 

ความสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปได ้ดงัน้ี 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ 

สตราทีจิก พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสทเ์ตอร์ส จาํกดั ผูจ้ดัการกองทรัสต ์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ทรัสตี 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของทรัสตี 

สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี เซอร์วิส พีทีอี จาํกดั                                   

(Strategic Hospitality Services Pte. Ltd) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์

พีที เซ็นทรัล เพอร์โซนา พาเลซ (PT Central Persona Palace) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์

PT Agung Pomodoro Land Tbk บริษทัท่ีลงทุนในกองทรัสตม์ากกวา่ร้อยละ 10 

5.7 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้นโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศได้

แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสตฯ์จะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของ

กองทรัสตฯ์หากมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนดงักล่าวอาจดอ้ยค่า กองทรัสตฯ์รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่า

ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของเงินลงทุนหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่

ราคาใดจะสูงกวา่  

 กองทรัสตฯ์จะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.9 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทรัสตฯ์บนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

5.10 ภาษีเงินได้ 

กองทรัสต์ฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจากกองทรัสต์ฯได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลใน

ประเทศไทย 

ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ            

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไร

ทางภาษเีพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต์หากภาษีท่ีเกิดขึ้น

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์  
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5.11 ตราสารอนุพนัธ์  

สัญญาตราสารอนุพนัธ์แสดงไวใ้นงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

สัญญาตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.12 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยจะ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้

ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี

มีการวดัมูลคา่ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ในบางสถานการณ์ ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละฝ่ายบริหารของ

บริษทัย่อยอาจตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการดงักล่าวน้ี ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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การดําเนินงานต่อเน่ือง 

 ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาเหตุการณ์ความไม่แน่นอนและผลกระทบของเหตุการณ์ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบขอ้ 1.3 แต่ผลลพัธ์ของประเด็นต่างๆดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและไม่อาจทราบได ้ณ วนัท่ี  

1 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารจึงยงัคงจดัทาํงบการเงินน้ีตามสมมติฐานการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกองทรัสตฯ์ 

ต่อไปโดยไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจดัประเภทบญัชีต่างๆใหม่ ซ่ึงอาจมีความจาํเป็น

หากกองทรัสตฯ์ไม่สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ดุลยพนิิจในการกาํหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน 

สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานหมายถึงสกุลเงินท่ีใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกองทรัสต์ฯ

ดาํเนินงานอยู่ ซ่ึงในกรณีท่ีขอ้บ่งช้ีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกัไม่เด่นชัดและมีความหลากหลาย 

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ซ่ึงจะตอ้งเป็นสกุลเงินท่ี

เป็นตวัแทนท่ีเท่ียงธรรมของผลกระทบทางเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ เน่ืองจาก

กิจกรรมลงทุนของกองทรัสต์ฯและรายการธุรกรรมท่ีสําคัญ เช่นการลงทุนในบริษัทย่อยและ

อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ เงินปันผลรับจากการเงินลงทุนจะอยู่ในสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ดังนั้น ผูจ้ดัการกองทรัสต์ จึงกาํหนดให้สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของกองทรัสต์ฯ เป็นสกุลเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 

 กองทรัสตฯ์วดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย

มูลค่ายุติธรรมซ่ึงมีฐานอา้งอิงจากราคาทุนในงวดบญัชีแรกหลงัจากการลงทุน และหลงัจากนั้นอา้งอิงจาก

ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารอาจสอบทานและปรับปรุงสมมติฐานบางประการ

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้วิธีการพิจารณาจากรายได้และ

กระแสเงินสดในอนาคตคิดลด เน่ืองจากไม่มีราคาในตลาดท่ีสามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานท่ีสําคญั

ท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยไ์ด้อธิบายไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ทั้งน้ี สมมติฐานสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั

การคาดการณ์เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนในระดบัสูงกวา่ปกติ 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายใน

ตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งอา้งอิงราคายุติธรรมของตราสาร

อนุพนัธ์ท่ีประเมินโดยคู่สัญญาซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน ราคายุติธรรมดังกล่าวใช้เทคนิคแบบจาํลองตาม

ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลและสมมติฐานท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ี

สามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตรา

ต่างประเทศ เป็นต้น การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีใช้ในการคาํนวณ อาจมี
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ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดับชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกบนัทึกสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี ซ่ึงรวมถึงขาดทุนทาง

ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว ในการน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรับรู้

จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่

จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ผูจ้ดัการกองทรัสต์จาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ีใน

อนาคต ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็น

ตน้ 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (งบการเงินเฉพาะกจิการของกองทรัสต์ฯ) 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  

มูลค่าตามบญัชี                                        

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย ราคาทุน  

มูลค่าตามบญัชี                                        

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

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

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

SHH 100 100 100 100 148,622 148,622 121,614  137,634  4,464,175 4,481,549 3,652,936  4,150,232  

SHH2 100 100 100 100 0 0 (796)  (309) 3 3 (23,926)  (9,321) 

รวม     148,622 148,622 120,818  137,325  4,464,178 4,481,552 3,629,010  4,140,911  

7.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน

เฉพาะกิจการและมีเงินปันผลรับดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

บริษทั ส่วนแบ่งขาดทุน                               ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

SHH (10,142)  (3,033) (1,520)  3,616 569 3,704 

SHH2 (487)  (1,780) - - - 645 

รวม (10,629)  (4,813) (1,520)  3,616 569 4,349  
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 (หน่วย: พนับาท)  

บริษทั ส่วนแบ่งขาดทุน                               ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

SHH (312,803) (88,226) (43,132)  111,863  17,710 114,163 

SHH2 (15,532) (54,286) - - - 20,328 

รวม (328,335) (142,512) (43,132) 111,863 17,710 134,491 

7.3 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย: พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

    

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

ปรับปรุงผลกระทบสะสมเร่ืองการรับรู้ผลต่างดอกเบ้ียวนัแรก 

(Day 1 Difference) ของเงินให้กูยื้มระหว่างกองทรัสตฯ์และ

บริษทัยอ่ย (3,789) - (114,260) - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียตน้ปี - ปรับปรุงใหม่ 133,536 142,871 4,026,651 4,636,124 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (10,629)  (4,813) (328,335) (142,512) 

หกั: เงินปันผลรับ (569) (4,349) (17,710) (134,491) 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,520)  3,616 (51,596) (218,210) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสียปลายปี 120,818  137,325  3,629,010  4,140,911  

 ทั้งน้ี กองทรัสต์ฯไดน้าํใบหุ้นของบริษทัย่อยส่วนใหญ่ไปจาํนาํไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนั

วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
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8. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (งบการเงินรวม) 

8.1 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรม

ของกองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

     

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์                                          

ตน้ปี 130,938 134,910 3,948,310 4,377,805 

รายการขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

อสังหาริมทรัพย ์ (6,873)  (7,219) (210,414)  (218,571) 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน (1,411)  3,247  (53,723)  (210,924) 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์                                      

ปลายปี 122,654  130,938  3,684,173  3,948,310  

8.2 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อย 

ประกอบดว้ย 

(1) โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 

ทรัพยสิ์นดงักล่าวประกอบดว้ยสิทธิการถือครองท่ีดินและอาคารโรงแรมในรูปแบบการถือกรรมสิทธ์ิ

ประเภท Strata Title หรือเรียกว่า HMSRS และสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องโดยสิทธิ HMSRS ของ

โครงการอยู่บนท่ีดินท่ีมี HGB Title (ซ่ึงสิทธิ HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียนั้นมีกาํหนดระยะเวลา) 

ระยะเวลาสําหรับ HMSRS จะสอดคล้องกับระยะเวลาของ HGB Title ของท่ีดินโรงแรมพูลแมน 

จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ซ่ึงจะครบกาํหนดระยะเวลาในวนัท่ี 17 มีนาคม 2569 ทั้งน้ี สิทธิ HGB ตาม

กฎหมายอินโดนีเซียจะมีกาํหนดอายุเร่ิมแรก 30 ปี โดยผูถื้อสิทธิจะมีสิทธิในการขอขยายเวลาออกไป

อีกไม่เกิน 20 ปี โดยตอ้งดาํเนินการยื่นขอขยายหรือต่ออายุต่อสาํนกังานท่ีดินทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 

ปีก่อนวนัหมดอายุเร่ิมแรก โดยผูจ้ดัการกองทรัสต์มีความเช่ือมั่นว่าบริษทัย่อยจะมีสิทธิขอต่อสิทธิ

ครอบครองดงักล่าวไดอี้ก  

กองทรัสต์ฯและบริษัทย่อยได้นํากรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา 

เซ็นทรัล พาร์ค ไปจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนั

การเงินตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
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(2) โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ และ โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์

ทรัพยสิ์นโรงแรมทั้งสองแห่งดังกล่าวประกอบด้วยสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินระยะยาวซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี                

19 พฤษภาคม 2586 และกรรมสิทธ์ิอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัย่อยสอง

บริษทัในประเทศเวียดนามมีสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินจากบริษทัแห่งหน่ึงท่ีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเช่า

ช่วงท่ีดินดงักล่าว กรรมสิทธ์ิในอาคารจะเป็นของผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน 

8.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสต์ฯแสดงรายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีอา้งอิงจากรายงานการประเมินราคายติุธรรมท่ีใชวิ้ธีพิจารณารายไดโ้ดย

ผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงฝ่ายบริหารไดส้อบทานและปรับปรุงสมมติฐานบางประการเพื่อให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั ทั้งน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการกาํหนดสมมติฐาน

ต่างๆ และได้คาํนึงถึงผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากสถานการณ์ COVID-19 แล้ว อย่างไรก็ตาม ในการ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อการประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว สมมติฐานสําคญัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินธุรกิจ เช่น อตัราการเขา้พกั อตัราค่าบริการห้องพกั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการคาดการณ์เก่ียวกบั

สถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนในระดบัสูงกวา่ปกติ ดงันั้น ผูอ่้านงบการเงินควรทาํความ

เขา้ใจลกัษณะของสมมติฐานหลกัและคาํนึงถึงผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สิน

ดงักล่าวของกลุ่มกองทรัสตฯ์ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 สําหรับปีอนาคตท่ีอาจยงัมีผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ฝ่ายบริหารมีสมมติฐานว่ากระแส

เงินสดสุทธิท่ีได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมของโรงแรมทั้งสามแห่ง กลุ่มกองทรัสต์ฯ จะสามารถ

ดาํเนินการให้ผูเ้ช่าทุกราย (ซ่ึงปัจจุบนัมีหน่ึงรายและเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสตฯ์ และผูจ้ดัการ

กองทรัสตฯ์) ยินยอมนาํกระแสเงินสดสุทธิดงักล่าวทั้งหมดมาชาํระเป็นค่าเช่าให้แก่กลุ่มกองทรัสต์ฯ ได ้

โดยผูเ้ช่าจะไม่นาํเง่ือนไขเหตุสุดวิสัยท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่าปัจจุบนัหรืออนาคตขึ้นอา้งในการยกเวน้ค่า

เช่า 

 สมมติฐานหลักท่ีเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมและผลกระทบต่อมูลค่า

ยติุธรรมเม่ือสมมติฐานเปล่ียนแปลงไปในกรณีแยกต่างหากและสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี สรุปไดด้งัน้ี  

 
โรงแรมพูลแมน 

จาการ์ตา  
เซ็นทรัล พาร์ค 

โรงแรมคาปรี  
บายเฟรเซอ และ 
โรงแรมไอบิส                  
ไซงอน เซา้ท ์

ผลกระทบต่อ                              
มูลค่ายติุธรรมเม่ือ

อตัราตามขอ้
สมมติฐานเพ่ิมขึ้น 

31 ธันวาคม 2563    

จาํนวนห้องพกัท่ีใหบ้ริการไดท้ั้งหมด (ห้อง) 317 160ก และ 175  เพ่ิมขึ้น 

อตัรารายไดค้่าห้องพกัเฉล่ียตอ่จาํนวนห้องพกัท่ี

ให้บริการไดท้ั้งหมด (‘RevPAR’) สาํหรับปี 2564     

ถึงปี 2573 (เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อคืน) 

45 - 122 19 - 69 เพ่ิมขึ้น 
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โรงแรมพูลแมน 

จาการ์ตา  
เซ็นทรัล พาร์ค 

โรงแรมคาปรี  
บายเฟรเซอ และ 
โรงแรมไอบิส                  
ไซงอน เซา้ท ์

ผลกระทบต่อ                              
มูลค่ายติุธรรมเม่ือ

อตัราตามขอ้
สมมติฐานเพ่ิมขึ้น 

อตัราค่าใชจ้่ายรวมต่อรายไดเ้ฉล่ียสาํหรับปี 2564          

ถึงปี 2573  (ร้อยละ) 

60.0 – 63.9  42.1 – 57.6 ลดลง 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 12.17 10.00 และ 10.50 ลดลง 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalisation rate) 

(ร้อยละต่อปี) 

6.31 - ลดลง 

    

31 ธันวาคม 2562    

จาํนวนห้องพกัท่ีใหบ้ริการไดท้ั้งหมด (ห้อง) 317 160ก และ 175  เพ่ิมขึ้น 

อตัรารายไดค้่าห้องพกัเฉล่ียต่อจาํนวนห้องพกัท่ี

ให้บริการไดท้ั้งหมด (‘RevPAR’) สาํหรับปี 2563        

ถึงปี 2572 (เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อคืน) 

85 - 146 30 - 77 เพ่ิมขึ้น 

อตัราค่าใชจ้่ายรวมต่อรายไดเ้ฉล่ียระหว่างปี 2563                    

ถึงปี 2572 (ร้อยละ) 

61.0 – 64.0 44.0 – 50.8 ลดลง 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 11.99 10.00 ลดลง 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalisation rate) 

(ร้อยละต่อปี) 

6.70 8.00 ลดลง 

ก. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 โรงแรมคาปรี บายเฟรเซอมีจาํนวนห้องพักท่ีให้บริการได้จาํนวน 140 ห้อง โดย

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของทรัพย์สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระได้เคยมี

สมมติฐานเร่ืองมีการตกแต่งห้องพักของโรงแรมคาปรี บายเฟรเซอเพ่ือให้บริการเพ่ิมเติมจาํนวน 20 ห้อง รวมเป็น 160 

ห้องตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป แต่เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2563 ฝ่ายบริหารจึงยังไม่ได้

ดาํเนินการเพ่ือเพ่ิมจาํนวนห้องพักท่ีให้บริการได้ดังกล่าว และต่อมาในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของทรัพย์สิน ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหารและผู้ประเมินราคาได้กาํหนดให้มีสมมติฐานว่า ฝ่ายบริหารได้นาํเงินท่ีได้จากการ

ประกอบการในระหว่างปี 2564 จาํนวนประมาณ 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หักจากประมาณการกระแสเงินสด

สุทธิของโครงการแล้ว) ไปตกแต่งห้องพักเพ่ือให้บริการเพ่ิมเติมได้จาํนวน 20 ห้อง รวมเป็นห้องท่ีให้บริการได้ 160 

ห้องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  

ทั้งน้ี มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นของโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

มีมูลค่าเท่ากบั 1.30 ลา้นลา้นอินโดนีเซียนรูเปีย (หรือเทียบเท่า 92 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 1.40 ล้านล้านอินโดนีเซียนรูเปีย (หรือเทียบเท่า 100.6 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) โดยมีพื้นฐานมาจากกระแสเงินสดของทรัพยสิ์นโครงการก่อนการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม ดงันั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 การแสดงมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยข์อง

ทรัพย์สินโครงการดังกล่าวจึงแสดงด้วยราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู ้ประเมินหักด้วยจํานวน

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนซ่ึงจะได้รับคืนผ่านการจัดหาผลประโยชน์ในรูปค่าเช่าจากทรัพยสิ์นโครงการ

ดงักล่าว 
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9. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

  2563 2562  2563 2562 

 

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 2 - 1 - 71 - 40 - 

เงินฝากธนาคาร         

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์         

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0 0.05 - 0.13 30 0.38 3 0.05 - 0.13 910 0.38 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 4 0.05 - 0.13 205 0.05 - 0.38 125 0.05 - 0.13 6,190 0.05 – 0.38 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั         

Oversea-Chinese Banking Corporation 

Limited, Singapore Branch 3 - 127 - 101 - 3,833 - 

KEB Hana Bank, Singapore Branch 4 - 5 - 127 - 137 - 

PT Bank CIMB Niaga Tbk 2 0.05 - 1.75 5 1.75 55 0.05 - 1.75 136 1.75 

Industrial Bank of Korea, 

Ho Chi Minh Branch 46 0.05 166 0.30 1,367 0.05 5,018 0.30 

Baoviet Bank - - 113 0.60 - - 3,409 0.60 

The Vietnam Bank for Agriculture and 

Rural Development 125 0.20 - 0.20 3,753 0.20 14 0.20 

VeitCom Bank 215 0.20 - - 6,440 0.20 - - 

Malayan Banking Berhad, Singapore   4 0.10 105 0.10 124 0.10 3,146 0.10 

รวมเงินฝากธนาคาร 403  756  12,095  22,793  

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 405  757  12,166  22,833  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

 

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 ์จาํกดั (มหาชน) 0 0.05 - 0.13 30 0.38 3 0.05 - 0.13 910 0.38 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 4 0.05 - 0.13 205 0.05 – 0.38 125 0.05 - 0.13 6,190 0.05 – 0.38 

รวมเงินฝากธนาคาร 4  235  128  7,100  

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 4  235  128  7,100  
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10. ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าค้างรับ 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  756  -  22,800  

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน -  482  -  14,523  

6 - 9 เดือน   475 - 14,257 - 

9 - 12 เดือน   838 - 25,179 - 

รวม 1,313 1,238 39,436 37,323 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (431) - (12,953) - 

ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าคา้งรับ - สุทธิ 882  1,238  26,483  37,323  

11. ลูกหนีอ่ื้น  

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2561 SHR-ND (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัผูข้ายทรัพยสิ์นเพื่อซ้ือขายหุ้นของ

บริษทัท่ีตั้งในประเทศอินโดนีเซียแบบมีเง่ือนไขเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย ต่อมา เม่ือ

รายการซ้ือขายไม่ไดเ้กิดขึ้นภายในเวลาท่ีกาํหนด ทาํให้สัญญาดงักล่าวส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ในวนัเดียวกนัน้ี บริษทัย่อยของผูจ้ะขายทรัพยสิ์น(ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสต์ฯ) ตกลงท่ีจะ

จ่ายเงินให้กับ SHR-ND เป็นจาํนวน 2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อชดเชยต้นทุนท่ีเกิดขึ้นของกลุ่ม

กองทรัสตฯ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมการเขา้ซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าว กลุ่มกองทรัสต์ฯ ไดแ้สดงจาํนวนเงิน

ดงักล่าวเป็นลูกหน้ีอ่ืน ต่อมาในระหว่างปี 2562 บริษทัดงักล่าวไดจ่้ายชาํระเงินมาแลว้รวมทั้งส้ิน 1.35 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา และมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจาํนวน 1.15 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัผูจ้ะขายทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั

กองทรัสตฯ์ ไดจ้าํหน่ายบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นลูกหน้ีของกองทรัสตฯ์ ไปยงับุคคลท่ีสามแลว้ จึงทาํใหลู้กหน้ีราย

ดังกล่าวไม่ได้มีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันอีกต่อไป ผูจ้ดักองทรัสต์ได้พิจารณาตั้ง

สํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจาํนวน 1.15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวในปี 

2562 แลว้ 
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12.  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตน้ปี 2,630 3,512 79,293 113,976 

หกั: ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (887) (882) (27,732) (27,407) 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการ

แปลงค่างบการเงิน - - 804 (7,276) 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีปลายปี 1,743 2,630 52,365 79,293 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กองทรัสตฯ์ มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีแสดง

เป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีคงเหลือ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 52.37 ล้านบาท) หาก

กองทรัสตฯ์ ตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั้งจาํนวนไปหักกบัส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย มูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิจะเท่ากบั 74.98 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 2,252.2 ลา้นบาท) และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ

หน่วยจะเท่ากบั 0.2125 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหน่วย หรือ 6.3832 บาทต่อหน่วย 

13. เงินจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน 

ในระหว่างปี 2561 SHR-CK (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทัท่ีตั้งในประเทศมาเลเซีย

แบบมีเง่ือนไขกบัผูข้ายทรัพยสิ์นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นในประเทศมาเลเซีย ภายใตส้ัญญาดงักล่าว SHR-

CK ไดจ่้ายเงินมดัจาํการทาํรายการเป็นจาํนวนรวม 3.87 ลา้นริงกิตมาเลเซียโดยตอ้งจ่ายชาํระเป็นภาษีให้กบั

หน่วยจัดเก็บภาษีในประเทศมาเลเซียจาํนวน 1.16 ล้านริงกิต และวางเงินมัดจาํเป็นจาํนวน 2.71 ล้าน                

ริงกิตซ่ึงถูกเก็บรักษาไวใ้นบญัชีดูแลผลประโยชน์ (Escrow account) ซ่ึงจะโอนให้กบัผูข้ายเพื่อชาํระค่าซ้ือ

ขายหุ้นเม่ือเกิดรายการซ้ือขายขึ้น ทั้งน้ี หากรายการซ้ือขายไม่ไดเ้กิดขึ้นภายในเวลาท่ีกาํหนด (14 มกราคม 

2562) หรือตามท่ีตกลงร่วมกันโดยท่ีไม่ใช่กรณีท่ี SHR-CK ผิดเง่ือนไขสัญญาบางประการ SHR-CK จะ

ไดรั้บเงินจ่ายล่วงหนา้คืนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบ้ียรับในบญัชีดูแลผลประโยชน์  

ต่อมาเม่ือรายการซ้ือขายหุ้นไม่ไดเ้กิดขึ้นภายในเวลาท่ีกาํหนด ผูจ้ดัการกองทรัสตจึ์งไดด้าํเนินการเพื่อขอ

เงินมดัจาํคืนทั้งจาํนวน ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 SHR-CK ไดรั้บเงินมดัจาํคืนเป็นจาํนวน 2.71 ลา้นริง

กิตจากบญัชีดูแลผลประโยชน์ (Escrow account) พร้อมดอกเบ้ียและ SHR-CK ไดด้าํเนินการเพื่อขอคืนเงิน

มดัจาํส่วนท่ีเหลือจาํนวน 1.16 ลา้นริงกิตจากหน่วยจดัเก็บภาษีแต่ยงัไม่ไดรั้บคืน ยอดคงเหลือของเงินมดัจาํ

ดงักล่าวแสดงอยูใ่นรายการสินทรัพยอ่ื์นในงบแสดงฐานะการเงินรวม แต่อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทรัสต์

ไดพ้ิจารณาตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 1.16 ลา้นริงกิต และรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวในงวดปี 

2562 
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14.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยาวจากสถาบนัการเงินมียอดเงินตน้คงเหลือเท่ากบั 45.02 ลา้นยูโร 

โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 

ปรับปรุง/                

ตดัจาํหน่าย 

(กาํไร) ขาดทุน               

จากอตัราแลกเปลี่ยน 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 50,488 - 4,722 55,210 

หกั: ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการกูยื้ม            

รอตดับญัชี (1,312) 893 (61) (480) 

บวก: รายการปรับปรุงเน่ืองจากวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง  252 (135) 19 136 

สุทธิ 49,428 758 4,680 54,866 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 

ปรับปรุง/                

ตดัจาํหน่าย 

(กาํไร) ขาดทุน

จากอตัรา

แลกเปลี่ยน 

ผลกระทบของ

อตัราแลกเปลี่ยน                  

จากการแปลงค่า                                

งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,522,415 - 146,889 (10,940) 1,658,364 

หกั:ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการกูยื้ม            

รอตดับญัชี (39,553) 27,921 (1,917) (878) (14,427) 

บวก: รายการปรับปรุงเน่ืองจากวิธีอตัราดอกเบ้ีย      

ท่ีแทจ้ริง  7,599 (4,189) 605 74 4,089 

สุทธิ 1,490,461 23,732 145,577 (11,744) 1,648,026 

 สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี ้โฮลดิง้ ลมิิเต็ด (SHH) 

 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของ SHH ดังกล่าว มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือครบปีท่ี 3 (ครบกาํหนดใน

เดือนมิถุนายน 2564) และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกสามเดือนในอตัราดอกเบ้ีย EURIBOR บวกร้อยละ 

3.25 ต่อปีสําหรับปีท่ี 1 EURIBOR บวกร้อยละ 3.75 ต่อปีสําหรับปีท่ี 2 และ EURIBOR บวกร้อยละ 4.25 

ต่อปีสําหรับปีท่ี 3 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ีย EURIBOR ตํ่ากว่าศูนย ์ให้ EURIBOR ดงักล่าวมีค่าเท่ากบั

ศูนย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 SHH ไม่สามารถจ่ายชาํระดอกเบ้ียท่ีถึงกาํหนดชาํระในเดือนธันวาคม 2563 ได้

ครบตามจาํนวน และไม่สามารถรักษาระดับจาํนวนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารภายใตข้้อกาํหนดของ

สัญญากูย้ืมและไม่สามารถแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการจดัหาเงินเพื่อจ่าย

ชาํระดอกเบ้ียและนาํฝากเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในสัญญาเงินกู ้ทั้งน้ี  ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทัย่อย
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ยงัคงมีภาระท่ีจะจ่ายชาํระดอกเบ้ียท่ีคงคา้งจาํนวน 0.17 ลา้นยโูร และตอ้งนาํฝากเงินเพิ่มเติมในบญัชีเงินฝาก

ธนาคารดงักล่าวจาํนวน 0.49 ลา้นยโูร 

 ภายใตส้ัญญาสินเช่ือจากสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกองทรัสต์ฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบาง

ประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และ Loan to Value Ratio 

ตามท่ีกาํหนดในสัญญา การดาํรงใหก้องทรัสตฯ์เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การจาํกดัการ

ทาํรายการธุรกรรมของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยบางประการ การดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างการถือหุ้นบาง

ประการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ การทาํสัญญาเคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเส่ียงด้านอตัรา

แลกเปล่ียนตามเง่ือนไขบางประการ การรักษาเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกัดให้มีจาํนวนเท่ากับดอกเบ้ีย

สาํหรับไตรมาสถดัไป เป็นตน้  

 ในการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินสาํหรับปี 2561 มีนิยามของอตัราส่วนทางการเงินบางประการท่ีระบุใน

สัญญาเงินกูมี้ความไม่ชดัเจนในการตีความ แต่ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดรั้บคาํยืนยนัจากทางสถาบนัการเงิน

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่าการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินดังกล่าวของกองทรัสต์ฯเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในสัญญาเงินกู ้อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชดัเจน ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดด้าํเนินการหารือกบั

ทางสถาบนัการเงินเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาดาํเนินการใหไ้ดข้อ้สรุปอยา่งเป็นทางการ 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 มีเหตุให้พบว่าอาจมีขอ้ความในสัญญากูย้ืมเงินท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงเร่ือง

การไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้นของผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามสัญญากูย้ืมเงิน

ระยะยาว โดยผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯ เช่ือว่ากองทรัสต์ฯ ไม่ได้มีการผิดเง่ือนไขในประเด็นดังกล่าว ซ่ึง

ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะดาํเนินการหารือกบัทางสถาบนัการเงินต่อไปเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและปราศจากขอ้

โต้แยง้ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้รับคาํยืนยนัจากทางสถาบนั

การเงินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีเหตุผิดนัดตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน

สัญญาเงินกู ้

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่ม

กองทรัสต์ฯ ไม่สามารถดาํรงอัตราส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดในสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวได้ โดย

ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดข้อผ่อนปรนประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสําหรับอตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2563 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  กบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแลว้ 

  



35 

กลุ่มกองทรัสต์ฯ มีอตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ท่ีเข้าเง่ือนไขภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมท่ีทาํให้บริษทัย่อยต้องทาํสัญญาตราสารอนุพันธ์ท่ี

เก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติม แต่บริษทัย่อยไม่ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวโดย

ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดข้อผ่อนปรนประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํสัญญาตราสารอนุพนัธ์เพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบั

อตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแลว้ 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกองทรัสตฯ์ ไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และไดน้าํส่งใหก้บัสถาบนั

การเงินตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว ตามท่ีปรากฎในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั

ย่อยดงักล่าว ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นเน่ืองจากกลุ่มบริษทัย่อยมีความไม่แน่นอนหลายเหตุการณ์ซ่ึง

อาจมีความสัมพนัธ์กนัและอาจกระทบการดาํเนินงานต่อเน่ือง โดยเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นหน่ึงในเหตุผิด

เง่ือนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ผูบ้ริหารกองทรัสต์ฯได้ขอผ่อนปรนการผิดเง่ือนไขน้ีกับทางสถาบัน

การเงินแลว้ 

ทั้งน้ี ภายหลงัการขอผ่อนปรนเหตุผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกู้หลายประการท่ีระบุขา้งตน้กบัเจา้หน้ีสถาบนั

การเงิน ฝ่ายบริหารไดรั้บหนังสือลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 จากเจา้หน้ีสถาบนั

การเงินขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินการต่างๆตามสัญญา และแจ้งให้บริษทัย่อยดาํเนินการแก้ไขการผิด

เง่ือนไขสัญญาเงินกู ้รวมทั้งระบุถึงการจาํกดัการจ่ายปันผลให้กบัผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละการจ่ายชาํระเจา้หน้ี

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทรัสตฯ์หากไม่ไดรั้บการยินยอมจากสถาบนัการเงินจนกว่าจะสามารถแกไ้ขการผิด

เง่ือนไขสัญญาเงินกูห้รือได้รับการผ่อนปรนเหตุผิดเง่ือนไขสัญญาทุกกรณี ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

เจา้หน้ีสถาบนัการเงินยงัไม่ไดผ้อ่นปรนเหตุผิดเง่ือนไขสัญญาดงักลา่ว 

วงเงินสินเช่ือทั้งหมดดังกล่าวมีหลกัประกันเป็นการจาํนําหุ้นของบริษทัย่อยของกองทรัสต์ฯทุกบริษทั 

ยกเวน้ SHH2 SHR-CK และ SHR-ND และคํ้ าประกันโดยบริษทัย่อยของกองทรัสต์ฯทุกบริษทั ยกเวน้ 

SHH2 SHR-CK และ SHR-ND และบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม การจํานองทรัพย์สินในประเทศ

อินโดนีเซีย การโอนสิทธิในลูกหน้ีตามสัญญาการจดัการโรงแรมในประเทศอินโดนีเซีย สิทธิในการเป็น                     

ผูไ้ด้รับผลประโยชน์จากการประกันภัยในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศอินโดนีเซียตามเง่ือนไขบาง

ประการ สิทธิในลูกหน้ีของ SHH ตามสัญญาเงินให้กูย้ืมระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกู้

ส่วนเพิ่มเพื่อรายการซ้ือเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศมาเลเซีย และมีการจาํกดัการเบิกถอนเงิน

ในบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อการกูย้มืเงินของ SHH 
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15. เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 กองทรัสต์ฯไดท้าํสัญญากู้ยืมเงินจาก SHH วงเงินจาํนวน 47.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํเงินมาจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมเดิมกบัสถาบนัการเงินในประเทศไทย

ซ่ึงรวมถึงดอกเบ้ียคงคา้งและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 กองทรัสตฯ์เบิกใชเ้งินกู้

ระหวา่งกนัจาํนวน 47.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เงินกูย้ืมระหว่างกนัน้ีเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั ไม่มีดอกเบ้ียและมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม ทั้งน้ี 

SHH จะคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีหากกองทรัสตฯ์ไม่จ่ายชาํระเงินตามท่ี SHH ทวงถาม 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯ ย ังไม่ได้ชําระคืนเงินต้นและ SHH ยังไม่ เรียกชําระคืนเงินกู้                                                    

ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระหว่างกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 46.22 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา           

(1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่: 43.71 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) แสดงดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใช้

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 เร่ืองแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับการวดัมูลค่าของเงินกูย้มื

ท่ีไม่คิดดอกเบ้ียระหว่างกองทรัสตฯ์ และบริษทัย่อย รายการเหล่าน้ีจะถูกวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม

และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (ใกลเ้คียงมูลคา่ยติุธรรม) ใน

การปรับใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก กองทรัสต์ฯปรับปรุงผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากส่วนต่างของ

ดอกเบ้ียวนัแรก (Day - 1 Difference) ของเงินกูย้ืมระหว่างกนัระหว่างกองทรัสตฯ์ และบริษทัย่อยจาํนวนสุทธิ

ทั้งส้ิน 3.79 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 114.26 ลา้นบาท) กบับญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสต์ฯ และส่วนต่างดงักล่าวจะถูก

ปรับปรุงตามวิธีตน้ทุนตดัจาํหน่ายและแสดงเป็นดอกเบ้ียจ่ายในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะของกองทรัสตฯ์ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 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: รายการปรับปรุงตามวิธีตน้ทุนตดัจาํหน่าย 2,510 78,520 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน - (8,243) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 46,221 1,388,332 
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16. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยทรัสตแ์ละทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์มีดงัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

 

จาํนวนหน่วย 

จาํนวนเงิน               

ต่อหน่วย จาํนวนเงิน จาํนวนหน่วย 

จาํนวนเงิน                

ต่อหน่วย จาํนวนเงิน 

 (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) 

ยอดตน้ปี 352,836.7 9.6781 3,414,798 352,836.7 9.8805 3,486,205 

การลดทุน - - - - (0.2024) (71,407) 

ยอดปลายปี 352,836.7 9.6781 3,414,798 352,836.7 9.6781 3,414,798 

17. กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

 รายการเคล่ือนไหวของกาํไร (ขาดทุน) สะสมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี (6,551) 67 (195,983) 3,640 

กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (7,850) 2,724 (246,240) 86,941 

ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่

ยติุธรรมของเงินลงทนุใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ (8,439) (7,219) (258,369) (218,571) 

การแบ่งปันกาํไรให้ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ - (2,123) - (67,993) 

ยอดคงเหลือปลายปี (22,840) (6,551) (700,592) (195,983) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี (6,551) 67 (195,983) 3,640 

ขาดทนุจากการลงทุนสุทธิ (16,289) (4,495) (504,609) (131,630) 

การแบ่งปันกาํไรให้ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ - (2,123) - (67,993) 

ยอดคงเหลือปลายปี (22,840) (6,551) (700,592) (195,983) 
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18. การแบ่งปันกาํไรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี 2563 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา 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 

*คาํนวณจากจาํนวนหน่วยท่ีได้รับเงินปันผล (หน่วยทรัสต์จาํนวน 68,345,300 หน่วยจากหน่วยทรัสต์ท้ังส้ิน 352,836,700 

หน่วย ท่ีถือโดยผู้ขายทรัพย์สินสองรายท่ีไม่ได้รับส่วนแบ่งกาํไรซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาผกูพันในการลงทุน

ระหว่างกองทรัสต์ฯกับผู้ขายทรัพย์สิน) 

19. รายได้เงินชดเชยจากจํานวนกาํไรสุทธิจากการดําเนินงานท่ีได้รับการประกนั 

 ภายใตส้ัญญาซ้ือทรัพยสิ์นจากผูข้ายโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ผูข้ายไดใ้ห้การประกนักาํไร

สุทธิจากการดาํเนินงานของโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี     

1 มกราคม 2561 โดยจาํนวนกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของโรงแรมท่ีไดรั้บการประกนัต่อปีเท่ากบั 8.25 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ผูข้ายจะรับผิดชอบส่วนขาดจาํนวนไม่เกิน 2.50 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกาต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระเป็นรายปีและจ่ายชาํระให้กบักองทรัสตฯ์โดยตรง ทั้งน้ี กองทรัสตฯ์

ไดรั้บเงินสดจากผูข้ายเป็นจาํนวน 2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบัติตาม

สัญญาการรับประกันกาํไรสุทธิดังกล่าว โดยรายการดังกล่าวแสดงเป็นรายการเงินฝากธนาคาร - เงิน

ประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์นและเงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น (หน้ีสิน) โดยผูข้ายอาจนาํ

หนงัสือคํ้าประกนัธนาคารมาวางเป็นหลกัประกนัแทนไดใ้นภายหลงั อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการประกนั

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของโรงแรมไม่รวมถึงระยะเวลากรณีท่ีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของ

โรงแรมตํ่ากว่าท่ีคาดหมายอนัเน่ืองจากเหตุการณ์พิเศษ เช่น ภยัพิบติัธรรมชาติ การจลาจล เป็นตน้ ในการ

เบิกเงินชดเชยจากบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีเป็นหลกัประกนัดงักล่าวให้ทรัสตีแจง้จาํนวนเงินชดเชยสําหรับ

งวดแก่ผูข้ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

 วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 กองทรัสตฯ์ไดเ้บิกเงินรายไดช้ดเชยสําหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 

ถึง 31 ธันวาคม 2562 จากบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงเป็นเงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์นท่ีคงเหลืออยู่

ทั้งหมดเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 0.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ผูข้ายยงัมิไดน้าํเงินประกนัรายไดม้าวางเพิ่มเติม 

จึงทาํให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือในบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อการประกนัรายไดด้งักล่าว

เป็นศูนย ์
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 กองทรัสตฯ์ไม่ไดบ้นัทึกรายไดเ้งินชดเชยสาํหรับปี 2563 (2562: 2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 

78.47 ล้านบาท) เน่ืองจากระยะเวลาการประกันกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของโรงแรมไม่รวมถึง

ระยะเวลากรณีท่ีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของโรงแรมตํ่ากว่าท่ีคาดหมายอนัเน่ืองจากเหตุการณ์พิเศษ 

ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 

20. ค่าใช้จ่าย 

20.1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์เป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลงทุนทั้งหมด แต่จะไม่

เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน อย่างไรก็ดี ในช่วง 5 ปีแรกของการบริหารจดัการ

กองทรัสตฯ์ ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพื้นฐานในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.30 ของ       

มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลงทุนคร้ังแรก แต่จะไม่เกิน 21 ลา้นบาทต่อปี 

(2) ค่าธรรมเนียมอตัราพิเศษ (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของรายได้ตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของกองทรัสต์ฯสําหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ฯเขา้ลงทุนคร้ังแรก โดยแบ่งจ่ายเป็น                      

รายเดือน อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 ปีแรกของการบริหารจดัการกองทรัสตฯ์ ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไม่

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารพิเศษน้ี 

นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดรั้บค่าธรรมเนียมจากการดาํเนินธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการไดม้าหรือ

การขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯในอัตราร้อยละ 1.0 และร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินตามลาํดับ                          

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยค่าธรรมเนียมในส่วนน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ฯเขา้ลงทุนจะถูก

บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเงินลงทุน  

20.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตี 

 ค่าธรรมเนียมทรัสตีมีกาํหนดชาํระเป็นรายเดือนโดยมีอตัราดงัต่อไปน้ี  

(1) ร้อยละ 0.30 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ สําหรับมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสตไ์ม่เกิน 4 พนัลา้นบาท  

(2) ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ สําหรับมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสตส่์วนท่ีเกิน 4 พนัลา้นบาท แต่ไม่เกิน 8 พนัลา้นบาท 

(3) ร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ สําหรับมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสตฯ์ ส่วนท่ีเกิน 8 พนัลา้นบาท 

แต่ทั้งน้ีไม่ตํ่ากวา่ 4 ลา้นบาทต่อปี 
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20.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ คิดเป็นรายเดือนไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตฯ์ 

20.4  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายให้แก่ผูใ้หบ้ริการวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  ท่ีปรึกษา

ในการดาํเนินงานในประเทศเวียดนาม ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี ผูป้ระเมินราคาอิสระ เป็นตน้ นอกจากน้ี 

กลุ่มกองทรัสตฯ์ ไดบ้นัทึกค่าธรรมเนียมวิชาชีพจาํนวน 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึง

ไดรั้บการแจง้หน้ีในเดือนเมษายน 2563 เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบนัและแสดงเป็น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายในงบการเงินรวมของกลุ่มกองทรัตส์ฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้

เห็นว่าค่าธรรมเนียมดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัแผนการกูย้ืมเพื่อการเขา้ซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่มเติมท่ีถูกยกเลิกไปเม่ือ

ปลายปี 2561 ทั้งน้ี แผนการกูย้ืมดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 

2561 

21. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับปี - - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (80) 196 (2,294) 6,093 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน (80) 196 (2,294) 6,093 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (15,115) (4,298) (468,485) (125,537) 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ               

อตัราภาษี * (50) 421 (1,436) 13,033 

รายการตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (32) (225) (929) (6,940) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ้า่ยตอ้งห้าม 2 - 71 - 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุ (80) 196 (2,294) 6,093 

* กองทรัสตฯ์ไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อตัราภาษีของบริษทัยอ่ยอยูใ่นระหว่างร้อยละ 0 ถึง 20 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการ

ดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     

ผลแตกต่างชัว่คราว 133 - 3,989 - 

ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 36 121 1,101 3,644 

รวม 169 121 5,090 3,644 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุน (659) (690) (19,799) (20,817) 

รวม (659) (690) (19,799) (20,817) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ (490) (569) (14,709) (17,173) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจาํนวนท่ีไม่มีสาระสําคญั

(2562: 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 12 ลา้นบาท) ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุน

ทางภาษมีาใชป้ระโยชน์ได ้
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22. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนสาํหรับปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

ขาดทนุจากการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 470 1,437 14,942 43,515 

ภาษีธุรกิจเฉพาะของประเทศอินโดนีเซียจากรายได้

ค่าเช่า 141 568 4,415 17,631 

ค่าธรรมเนียมและผล(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากตรา

สารอนุพนัธ์ทางการเงิน (470) 720 (14,421) 22,456 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียรับจากบริษทัในกลุ่ม 61 175 1,935 5,438 

เงินเดือนและผลประโยชน์พนกังาน 375 61 11,653 1,897 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการธุรกิจโรงแรม  346 - 10,698 - 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 306 148 9,528 4,561 

 1,229 3,109 38,750 95,498 

23. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 กองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสต์ฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

รายไดค้่าเช่า 1,753 8,124 54,844 252,238 อตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า 

รายไดเ้งินชดเชยจากจาํนวนกาํไร

สุทธิท่ีไดรั้บการประกนั - 2,500 - 78,465 หมายเหตุขอ้ 19 

รายไดอ้ื่น 2 3 50 88 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 418 432 13,092 13,413 หมายเหตุขอ้ 20.1 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 435 472 13,620 14,640 หมายเหตุขอ้ 20.2 

ค่าใชจ่้ายอื่น 3 15 89 475 อตัราท่ีระบุในสัญญาบริการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

    

 

เงินปันผลรับ 569 4,349 17,710 134,491 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ตน้ทุนทางการเงิน 2,510 - 78,520 - ไม่มีดอกเบ้ีย (ตน้ทุน          

ทางการเงินคาํนวณตามวิธี

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      

รายไดเ้งินชดเชยจากจาํนวนกาํไร

สุทธิท่ีไดรั้บการประกนั 

- 2,500 - 78,465 

หมายเหตุขอ้ 19 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 418 432 13,092 13,413 หมายเหตุขอ้ 20.1 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 435 472 13,620 14,640 หมายเหตุขอ้ 20.2 

ค่าใชจ่้ายอื่น 3 15 89 475 อตัราท่ีระบุในสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญักบับุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     

ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า* 882 1,238 26,483 37,323 

ลูกหน้ีอ่ืน* 0 101 10 3,050 

เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 335 263 10,073 7,918 

เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น - 101 - 3,047 

* สุทธิจากการตั้งสํารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อย 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ลูกหน้ีอ่ืน 17 17 496 498 

เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 0 0 8 3 

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 740 740 22,227 22,314 

เงินกูยื้มระยะยาว 46,221 47,500 1,388,332 1,432,315 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2563 2562 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     

ลูกหน้ีอ่ืน* 0 101 1 3,047 

เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 251 115 7,535 3,470 

เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น - 101 - 3,047 

* สุทธิจากการตั้งสํารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

24. ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

ในระหว่างปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสตฯ์ ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ

กลุ่มกองทรัสตฯ์ ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ                 

การใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรมและการดาํเนินการเพื่อให้บริการแก่ผูเ้ขา้

พกัเป็นการชัว่คราว กองทรัสตฯ์ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุน

จากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานใน

งบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการ

รายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแลว้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัในเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รายได ้                      

ค่าเช่าและรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมจากลูกคา้ภายนอกท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจาํแนกตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 2562 2563 2562 

ประเทศอินโดนีเซีย 1.4 5.7 44 176 

ประเทศเวียดนาม 1.7 2.4 53 76 

รวม 3.1 8.1 97 252 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) ท่ีแสดงอยู่ใน           

งบการเงินจาํแนกตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 2562 2563 2562 

ประเทศอินโดนีเซีย 92 101 2,767 3,032 

ประเทศเวียดนาม 38 38 1,150 1,158 

ประเทศไทย 2 3 52 79 

รวม 132 142 3,969 4,269 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

กองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยมีรายไดค้่าเช่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จากลูกคา้จาํนวนสองราย

เป็นจาํนวน 1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 55 ลา้นบาท (สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562: 8.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 252 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

และสังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม 

26. ภาระผูกพนั 

26.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต์ ทรัสตีและนายทะเบียน

ตามสัญญาบริการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 

26.2 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาตราสารอนุพนัธ์จาํนวนร้อยละ 1.9 ต่อ

ปีของมูลค่าสัญญาจาํนวน 21.2 ลา้นยโูร เป็นระยะเวลา 3 ปีส้ินสุดวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 

26.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระท่ีจะตอ้งนาํเงินจาํนวน 0.49 ลา้นยูโรฝากเพิ่มเติมใน

บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญาเงินกู ้

26.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีบริษทัย่อยจาํนวน 1 ราย (2562: บริษทัย่อยจาํนวน 3 ราย) มีสัญญาให้เช่า

อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรม โดยสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี (ซ่ึงจะมีการต่ออายุ

ออกไปอีก 3 ปีโดยอตัโนมติัหากไม่มีฝ่ายใดบอกยกเลิกสัญญา) สัญญาเช่ากาํหนดใหมี้ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึง

ขึ้นอยูก่บัการดาํเนินงานของผูเ้ช่า (ค่าเช่าผนัแปร) เน่ืองมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามท่ี

กล่าวในหมายเหตุขอ้ 1.2 จึงทาํให้ไม่มีรายไดค้่าเช่าผนัแปรในงบกาํไรขาดทุนในปี  2563 (2562: 0.40 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 12.07 ลา้นบาท) 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะได้รับในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 โดยไม่คาํนึงผลกระทบจากเง่ือนไขท่ีถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่า

ท่ีทาํใหต้อ้งมีการยกเวน้ค่าเช่าใหก้บัผูเ้ช่า มีดงัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 2562 2563 2562 

รับชาํระ     

ภายใน 1 ปี 6 8 172 240 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 11 - 345 - 

รวม 17 8 517 240 

26.5 สิทธิในการปฏิเสธก่อน  

ในเดือนมิถุนายน 2561 กองทรัสตฯ์ไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงก่อนกาํหนด 

โดยกองทรัสตฯ์ไดต้กลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) แก่สถาบนัการเงินดงักล่าวในการ

เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหุ้นกูห้รือเป็นผูจ้ดัหาสินเช่ือหากกลุ่มกองทรัสตฯ์ออกหุ้นกูห้รือกูย้ืมเงินเพื่อวตัถุประสงค์

ในการชําระคืนเงินกู้ ท่ี มีอยู่ในปัจจุบันของกองทรัสต์ฯและบริษัทย่อยในวงเงิน 47.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี เง่ือนไขการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหุ้นกูแ้ละผูจ้ ัดหาสินเช่ือท่ีนําเสนอโดยสถาบนัการเงิน

จะตอ้งเป็นเง่ือนไขท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 

27. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

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

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

อสังหาริมทรัพย ์ - - 122.7 122.7 - - 130.9 130.9 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 0.7 - 0.7 - - - - 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

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

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

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

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

อสังหาริมทรัพย ์ - - 3,684.2 3,684.2 - - 3,948.3 3,948.3 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 20.4 - 20.4 - - - - 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - - - - 9.8 - 9.8 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาตราสารอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (EUR/USD Call Spread) ท่ีครบกาํหนดชาํระ 3 ปีนบัจากวนัท่ีทาํสัญญาจาํนวน 21.2 

ลา้นยโูรเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นจากเงินกูย้มืในสกุลเงินยูโร

จากสถาบนัการเงินในสิงคโปร์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 บริษทัย่อยมีภาระ

ผูกพนัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมจาํนวนร้อยละ 1.9 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีทาํสัญญา ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาดงักล่าวเต็มจาํนวน และมีผลกาํไรสะสมจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่ายุ ติธรรมจํานวน 0.68 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  (2562: ผลขาดทุนสะสม  0.32 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

28.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกองทรัสต์ฯและบริษทัย่อย ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี

จากการให้เช่า ลูกหน้ีอ่ืน ดอกเบ้ียคา้งจ่าย เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น 

เงินกู้ยืมระยะยาว และตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอันเก่ียวเน่ืองกับเงินสดและเงินฝาก

ธนาคารและเงินกูย้ืมระยะยาวซ่ึงอตัราดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9

และขอ้ 14 แลว้ตามลาํดบั ส่วนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืน (เช่น ลูกหน้ีและเจา้หน้ี)ไม่มีดอกเบ้ีย  
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ในการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีอาจเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้ นอย่าง

สมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เฉพาะส่วนท่ีปรับขึ้นลงตามอตัรา

ตลาด (EURIBOR) โดยกาํหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี พบว่าผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่ม

กองทรัสตฯ์ จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีจาํนวนท่ีไม่เป็นสาระสาํคญัความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มกองทรัสต์ฯ มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจากการให้เช่า 

ลูกหน้ีอ่ืน ตราสารอนุพนัธ์ และเงินจ่ายล่วงหนา้ภายใตส้ัญญาซ้ือขายสินทรัพย ์โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่ม

บริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มกองทรัสตฯ์ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญั เน่ืองจากรายได ้และรายจ่ายของบริษทัย่อยท่ีเป็น

ผูใ้ห้เช่าทรัพยสิ์นและบริษทัโฮลด้ิงต่างประเทศจะเป็นสกุลเงินของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งนั้นๆและมีเงินกู้ยืม

ระยะยาวรวมทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเป็นสกุลเงินยูโร ในขณะท่ีเงินท่ีได้รับจากการระดมทุนและการจ่าย

ผลประโยชน์ใหก้บัผูถื้อหน่วยทรัสตจ์ะเป็นสกุลเงินบาท ทาํใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งรับความเส่ียงจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียน ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะบริหารจดัการความเส่ียงน้ีโดยพิจารณาดาํเนินการให้กองทรัสต์ฯ

เขา้ทาํธุรกรรมป้องกันความเส่ียง หรือเขา้ทาํสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินสําหรับอตัราแลกเปล่ียนตามความ

เหมาะสม  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีท่ีมีสาระสําคญัของกลุ่มกองทรัสต์ฯ จากการ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ

ทางการเงินของกลุ่มกองทรัสตฯ์ โดยกาํหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีน้ี

เกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 การ

วิเคราะห์น้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต ดังนั้น จึงควรใช้ขอ้มูลน้ีด้วยความ

ระมดัระวงั 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

สกุลเงินยโูร +5.9 (1,451) 

 -5.9 2,392 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่องและการไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ 

ในการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ฝ่ายบริหารมีวตัถุประสงค์หลกัคือการจดัการเพื่อให้กลุ่ม

กองทรัสต์ฯ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ฯ และชําระหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม

กองทรัสตฯ์ มีรายการเจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีถึงกาํหนดชาํระแลว้ตามท่ีแสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ี กลุ่มกองทรัสตฯ์ ยงัมีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจะถึงกาํหนด

ชาํระภายในเดือนมิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารจึงตอ้งดาํเนินการติดตามทวงถามการชาํระเงินจากลูกหน้ีค่าเช่า 

ลูกหน้ีอ่ืน เจรจาผอ่นผนัการชาํระหน้ีต่างๆ รวมถึงขอผอ่นผนักรณีผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ี

กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารกาํลงัดาํเนินการเพื่อจดัหาแหล่งเงินกูอ่ื้นเพื่อ

ชาํระหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจะถึงกาํหนดชาํระดังกล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มกองทรัสต์ฯ ผิดเง่ือนไขตาม

สัญญากูเ้งินหลายประการท่ียงัไม่ไดรั้บการผ่อนผนัโดยเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน กลุ่มกองทรัสตฯ์ จึงมีความ

เส่ียงท่ีสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้จะเรียกคืนเงินกูไ้ด้ ประกอบกบัสถานการณ์ COVID-19 ได้ส่งผลเชิงลบต่อ

อุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมโดยตรง และฝ่ายบริหารยงัอยู่ในระหว่างการดาํเนินการต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหา

สภาพคล่อง ผลลพัธ์จึงยงัมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี 

28.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคา

ตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ้นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือจดัอยู่

ในประเภทระยะสั้ น หรือมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด กองทรัสต์ฯ จึงประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้กรณี

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจถูกเรียกชาํระคืนก่อนกาํหนดเน่ืองจากการผิดนดัตามสัญญาเงินกูย้ืม

กบัสถาบนัการเงิน 

29.  การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
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