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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุไดเ้พ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า                  
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกองทรัสตฯ์) และงบการเงินเฉพาะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
แบบต่ออายไุดเ้พ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี (กองทรัสตฯ์) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและเฉพาะกองทรัสตฯ์ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวมและเฉพาะกองทรัสตฯ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไร
ขาดทุนรวมและเฉพาะกองทรัสตฯ์ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกองทรัสตฯ์ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ
รวมและเฉพาะกองทรัสตฯ์ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกองทรัสตฯ์ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์
สุทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบ
ต่ออายุไดเ้พ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ีและบริษทัย่อย และเฉพาะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกองทรัสตฯ์ ตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัเกีย่วกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

1) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3.1 เก่ียวกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย เม่ือวนัท่ี                
11 พฤษภาคม 2564 บริษทัยอ่ยท าสญัญา Amendment and Restatement กบัสถาบนัการเงินแห่งเดิม เพื่อกูเ้งินมาช าระคืนเงิน
กูย้ืมและดอกเบ้ียคงคา้งของเงินกูเ้ดิมรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนจากสัญญา Amendment and 
Restatement รวมเป็นหน้ีสินใหม่ตามสัญญาจ านวน 61.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะครบก าหนดช าระคืนภายใน 12 
เดือนนบัจากวนัท่ีสญัญามีผลบงัคบั อยา่งไรก็ตามการขยายเวลาช าระคืนเงินกูห้รือความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนใหม่
เพ่ือช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้นเม่ือครบก าหนดข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และแผนในอนาคต ซ่ึงฝ่ายบริหารพิจารณาว่าความไม่
แน่นอนดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อความสามารถในการด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มกองทรัสตฯ์ 

2) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3.2 ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
วตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษทัย่อยดงักล่าว ตามรายงานลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนหลายประการ ซ่ึงถือเป็นเหตุผดิเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้Amendment and Restatement ซ่ึงผูใ้ห้กู ้
สามารถเรียกช าระคืนเงินกูย้ืมทั้งจ านวนไดท้นัที แต่อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารกองทรัสต์ฯ เช่ือว่าการไม่แสดงความเห็นของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยต่องบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นขอ้มูลในอดีตซ่ึงไม่ถือเป็นสาระส าคญัในการพิจารณา
ว่าเป็นเหตุผิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้ปัจจุบนัผูบ้ริหารกองทรัสต์ฯ ยงัไม่ไดรั้บการแจง้ให้ช าระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวจาก
สถาบนัการเงิน 

ทั้งน้ี ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินขา้งตน้มิไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ีแต่อยา่งใด 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไดส่้งผลให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และมีผลกระทบ
โดยตรงต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มกองทรัสต์ฯ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์และผลกระทบดงักล่าวข้ึนอยู่กบั
หลายปัจจยัซ่ึงมีความไม่แน่นอน ฝ่ายบริหารจะมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินต่อไป 

ทั้งน้ี ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินขา้งตน้มิไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์และเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ความเส่ียง 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยของกองทรัสต์ฯ มีเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยซ่ึ์งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมตามมูลค่ายติุธรรมจ านวน 125 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือเทียบเท่า 4,160 ลา้นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของสินทรัพยร์วม เงินลงทุนดงักล่าวไม่มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
และไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงไดส้ าหรับเงินลงทุนอย่างเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ผูจ้ดัการกองทรัสต์จึงก าหนดมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวโดยอา้งอิงจากราคาท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัเก่ียวกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการ
บริหารเงินลงทุนดงักล่าวรวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีส าคญั นอกจากน้ี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กองทรัสตฯ์ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์ ซ่ึงแสดงตามวิธีส่วน
ไดเ้สียจ านวน 119 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 3,968 ลา้นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของสินทรัพยร์วม การพิจารณา
ขอ้บ่งช้ีว่ามีการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวหรือไม่ เป็นดุลยพินิจท่ีส าคญัของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการพิจารณาถึง
มูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงมีพ้ืนฐานส่วนใหญ่มาจากมูลค่าของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพยข์องบริษทั
ยอ่ยเหล่านั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบการวดัมูลค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัการค านวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์และพิจารณาการ
ประเมินดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยวิธีการดงัต่อไปน้ี  

• สอบถามและพิจารณาขอบเขตและวตัถุประสงคใ์นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระและแบบจ าลองท่ีผู ้
ประเมินราคาเลือกใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ  

• พิจารณาความสม ่าเสมอของการใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองดงักล่าวรวมถึงประเมิน ความรู้ความสามารถและความเป็น
อิสระของผูป้ระเมินราคาอิสระโดยการตรวจสอบกบัขอ้มูลสาธารณะ  

• สอบทานขอ้มูลท่ีจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน โดย
การเปรียบเทียบขอ้มูลประมาณการผลการด าเนินงานกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมินการใชดุ้ลยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ในการประมาณผลการด าเนินการดงักล่าว รวมถึงทดสอบการค านวณมูลค่ายุติธรรมตามแบบจ าลอง
และขอ้สมมติดงักล่าว 

• สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว  

• พิจารณาการประเมินท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ชใ้นการพิจารณาขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอาจเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ 
และสอบทานขอ้มูลท่ีจ าเป็นและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินดงักล่าว 
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เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของกลุ่มกองทรัสตฯ์ และงบการเงินเฉพาะของกองทรัสตฯ์ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไม่แสดงความเห็นตามรายงานลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เก่ียวกบัความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญัหลายประการซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัอยา่งมากเก่ียวกบัความสามารถของกลุ่มกองทรัสตฯ์ ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง และมีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้เก่ียวกบัการน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดย
สภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั การท่ีกลุ่มกองทรัสต์ฯ ไดบ้นัทึกค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการกูย้ืมเพ่ือการเขา้ซ้ือ
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมท่ีถูกยกเลิกไปเม่ือปลายปี 2561 จ านวนประมาณ 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บการแจง้
หน้ีในเดือนเมษายน 2563 เป็นค่าใชจ่้ายในไตรมาสท่ีสองของปี 2563 และการมีเหตุบ่งช้ีในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 วา่อาจมีขอ้ความใน
สัญญากู้ยืมเงินท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงเร่ืองการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสร้างการถือหุ้นของผูจ้ดัการ
กองทรัสตต์ามสญัญากูย้มืเงินระยะยาว 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พ่ือด าเนินการแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ต่องบการเงิน 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์พิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสตรั์บผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกองทรัสตฯ์ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้
แต่ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกองทรัสตฯ์ หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในกลุ่มกองทรัสตฯ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกองทรัสตฯ์ ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกองทรัสตฯ์ ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินของกองทรัสตฯ์ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินของ
กองทรัสตฯ์ แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกลุ่มกองทรัสตฯ์ หรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกองทรัสตฯ์ เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกองทรัสตฯ์ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูจ้ดัการกองทรัสตว์่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้
ส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณา
วา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบนั
และก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่
ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  
 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  
กรุงเทพฯ 28 กมุภาพนัธ์ 2565 



งบแสดงฐานะการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพยต์ามมลูคา่ยติุธรรม 6 124,485,918          122,654,098          4,160,306,931       3,684,173,403       

   (ราคาทนุ: 132 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 4,426 ลา้นบาท)

      (2563: 133 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 3,987 ลา้นบาท)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8 371,980                 405,033                 12,431,521            12,166,009            

ลูกหน้ีจากการให้เช่า - สุทธิ 9, 20 721,588                 881,668                 24,115,412            26,482,756            

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10, 20 87,532                   91,874                   2,925,311              2,759,639              

ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 7,630,009              7,761,966              254,994,150          233,146,945          

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี 11 857,108                 1,743,353              28,644,466            52,365,268            

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 12 2,867,820              -                            95,842,253            -                            

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 25 -                            679,349                 -                            20,405,687            

สินทรัพยอ่ื์น 130,429                 77,578                   4,358,923              2,330,204              

รวมสินทรัพย์ 137,152,384          134,294,919          4,583,618,967       4,033,829,911       

หนีสิ้น

เจา้หน้ีและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 20 2,176,522              2,157,081              72,739,144            64,792,463            

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 12 60,866,662            54,866,349            2,034,157,741       1,648,026,016       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 396,124                 489,706                 13,238,440            14,709,341            

หน้ีสินอ่ืน 78,313                   56,415                   2,617,221              1,694,541              

รวมหนีสิ้น 63,517,621            57,569,551            2,122,752,546       1,729,222,361       

สินทรัพย์สุทธิ 73,634,763            76,725,368            2,460,866,421       2,304,607,550       

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทนุท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 104,356,496          104,356,496          3,414,798,033       3,414,798,033       

ขาดทนุสะสม 14 (24,525,344)           (21,585,409)           (757,919,095)         (662,175,374)         

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 79,831,152            82,771,087            2,656,878,938       2,752,622,659       

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (6,196,389)            (6,045,719)            (196,012,517)         (448,015,109)         

สินทรัพย์สุทธิ 73,634,763            76,725,368            2,460,866,421       2,304,607,550       

-                            -                            -                            -                        

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 0.2086                   0.2174                   6.9745                   6.5316                   

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพิทอลลติี ้และบริษทัย่อย

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกองทรัสต์ฯ

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7 118,725,069        120,817,604           3,967,779,949        3,629,010,441        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8 25,158                  4,247                       840,790                  127,561                  

ลูกหน้ีเงินปันผล 20 190,418               -                               6,363,738               -                               

ลูกหน้ีอ่ืน 20 16,500                  16,543                     551,428                  496,915                  

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 740,000               740,000                  24,730,726             22,227,454             

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี 11 857,108               1,743,353               28,644,466             52,365,268             

สินทรัพยอ่ื์น 12,343                  21,589                     412,506                  648,461                  

รวมสินทรัพย์ 120,566,596        123,343,336           4,029,323,603        3,704,876,100        

หนีสิ้น

เจา้หน้ีและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 20 372,705               395,168                  12,455,777             11,869,691             

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 13, 20 46,551,604          46,220,562             1,555,749,941        1,388,331,649        

หน้ีสินอ่ืน 7,524                    2,238                       251,464                  67,210                     

รวมหนีสิ้น 46,931,833          46,617,968             1,568,457,182        1,400,268,550        

สินทรัพย์สุทธิ 73,634,763          76,725,368             2,460,866,421        2,304,607,550        

สินทรัพย์สุทธิ: 

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

ขาดทุนสะสม 14 (24,525,344)         (21,585,409)            (757,919,095)          (662,175,374)          

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 79,831,152          82,771,087             2,656,878,938        2,752,622,659        

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (6,196,389)           (6,045,719)              (196,012,517)          (448,015,109)          

สินทรัพย์สุทธิ 73,634,763          76,725,368             2,460,866,421        2,304,607,550        

-                            -                               -                               -                               

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 0.2086                  0.2174                     6.9745                     6.5316                     

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้และบริษัทย่อย

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 6)

   โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 96,600,340 85,585,918 69 97,723,519 84,354,098 69                   -                          -                        -                         -                      

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 20,810,088 23,200,000 19 20,322,004 23,200,000 19                   -                          -                        -                         -                      

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 15,034,769 15,700,000 12 14,682,141 15,100,000 12                   -                          -                        -                         -                      

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย์ 132,445,197 124,485,918 100 132,727,664 122,654,098 100                 -                          -                        -                         -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) -                         -                         -                      -                         -                         -                      118,725,069 100                    120,817,604 100                 

รวมเงินลงทุน 132,445,197     124,485,918     100 132,727,664     122,654,098     100                 118,725,069       100                    120,817,604     100                 

-                         -                         -                          -                         

(หน่วย: บาท)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 6)

   โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 3,228,373,706 2,860,272,821 69 2,935,331,125 2,533,752,473 69                   -                          -                        -                         -                      

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 695,471,044 775,341,680 19 610,414,080 696,860,720 19                   -                          -                        -                         -                      

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 502,460,488 524,692,430 12 441,008,952 453,560,210 12                   -                          -                        -                         -                      

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย์ 4,426,305,238 4,160,306,931 100 3,986,754,157 3,684,173,403 100                 -                          -                        -                         -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) -                         -                         -                      -                         -                         -                      3,967,779,949 100                    3,629,010,441 100                 

รวมเงินลงทุน 4,426,305,238  4,160,306,931  100 3,986,754,157  3,684,173,403  100                 3,967,779,949    100                    3,629,010,441  100                 

-                         -                         -                          -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เงินลงทุน

เงินลงทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี ้และบริษทัย่อย

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากเงินลงทุน

รายไดจ้ากการให้เช่า 20 469,381                 1,753,009              15,667,084            54,844,456            

รายไดด้อกเบ้ีย 478                       1,457                    15,065                   45,993                   

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,142,745              -                            64,543,613            -                            

รายไดอ่ื้น 20 3,456,704              1,451,438              109,768,557          44,896,385            

รวมรายได้ 6,069,308              3,205,904              189,994,319          99,786,834            

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 17, 20 396,700                 418,322                 12,685,678            13,092,173            

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 17, 20 424,005                 435,275                 13,559,975            13,619,745            

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 17 59,815                   71,547                   1,902,125              2,238,812              

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 17 225,517                 844,789                 7,149,437              26,746,844            

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 11 886,245                 886,245                 28,349,360            27,732,274            

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 19 2,915,781              1,229,122              91,501,197            38,750,188            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                            4,696,609              -                            146,041,844          

ตน้ทุนทางการเงิน 5,998,480              2,865,787              194,095,367          89,636,275            

ภาษีเงินได้ 18 (11,478)                 (80,203)                 (559,742)               (2,293,808)            

รวมค่าใช้จ่าย 10,895,065            11,367,493            348,683,397          355,564,347          

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (4,825,757)            (8,161,589)            (158,689,078)        (255,777,513)        

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

   เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย์ 6 1,885,822              (6,872,996)            62,945,358            (210,414,019)        

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 1,885,822              (6,872,996)            62,945,358            (210,414,019)        

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (2,939,935)            (15,034,585)          (95,743,720)          (466,191,532)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากเงนิลงทุน

รายไดด้อกเบ้ีย 38 437 1,245                   13,903                 

รายไดอ่ื้น -                           65,928                 -                           2,059,425            

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 33,671                 -                           1,047,616            -                           

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสญัญาเงินกู้ 13 2,204,274            -                           69,115,225          -                           

รวมรายได้ 2,237,983            66,365                 70,164,086          2,073,328            

ค่าใช้จ่าย

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 757,866               10,629,322          24,588,944          328,335,025        

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 17, 20 396,700               418,322               12,685,678          13,092,173          

คา่ธรรมเนียมทรัสตี 17, 20 424,005               435,275               13,559,975          13,619,745          

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 17 59,815                 71,547                 1,902,125            2,238,812            

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 17 107,034               109,480               3,393,474            3,454,328            

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 11 886,245               886,245               28,349,360          27,732,274          

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 19 10,938                 27,382                 348,371               860,721               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                           13,586                 -                           412,183               

ตน้ทุนทางการเงิน 13, 20 2,535,315            2,509,791            81,079,879          78,519,599          

รวมค่าใช้จ่าย 5,177,918            15,100,950          165,907,806        468,264,860        

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (2,939,935)           (15,034,585)         (95,743,720)         (466,191,532)       

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (2,939,935)           (15,034,585)         (95,743,720)         (466,191,532)       

#REF! #REF! #REF! #REF!

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเฉพาะกองทรัสต์ฯ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลติี ้และบริษทัย่อย
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2564 2563 2564 2563

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (2,939,935)        (15,034,585)      (95,743,720)      (466,191,532)    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (150,670)           (1,520,290)        2,541,824          (43,132,301)      

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินจากสกลุเงิน

       ท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน -                         -                         249,460,767      1,158,952          

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (150,670)           (1,520,290)        252,002,591      (41,973,349)      

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานและ

   องค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (3,090,605)        (16,554,875)      156,258,871      (508,164,881)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจิีก ฮอสพทิอลลติี ้และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกองทรัสต์ฯ

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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2564 2563 2564 2563

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (4,825,757)           (8,161,589)           (158,689,078)       (255,777,513)       

รายการก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของ

   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ 1,885,822            (6,872,996)           62,945,358          (210,414,019)       

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (2,939,935)           (15,034,585)         (95,743,720)         (466,191,532)       

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (150,670)              (1,520,290)           252,002,591        (41,973,349)         

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (3,090,605)           (16,554,875)         156,258,871        (508,164,881)       

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

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 73,634,763          76,725,368          2,460,866,421     2,304,607,550     

2564 2563 2564 2563

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (2,939,935)           (15,034,585)         (95,743,720)         (466,191,532)       

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (2,939,935)           (15,034,585)         (95,743,720)         (466,191,532)       

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (150,670)              (1,520,290)           252,002,591        (41,973,349)         

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (3,090,605)           (16,554,875)         156,258,871        (508,164,881)       

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

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 73,634,763          76,725,368          2,460,866,421     2,304,607,550     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกองทรัสต์ฯ

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (2,939,935)           (15,034,585)         (95,743,720)         (466,191,532)       

ปรับกระทบรายการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานให้เป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน:

   รายการ(ก าไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

      และสังหาริมทรัพย์ (1,885,822)           6,872,996            (62,945,358)         210,414,019        

   การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการให้เช่า 181,360               (89,635)                5,799,376            (2,804,991)           

   การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีอ่ืน 24,111                 (25,246)                771,009               (790,032)              

   การลดลงในภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 42,628                 136,683               1,363,115            4,277,304            

   การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ (2,867,820)           512,179               (91,704,468)         16,027,943          

   การลดลงในสินทรัพยอ่ื์น 15,064                 594                      481,711               18,592                 

   การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (288,395)              1,074,162            (9,222,018)           33,614,458          

   การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินอ่ืน 20,302                 15,721                 649,214               491,972               

   การตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี 886,245               886,245               28,349,360          27,732,274          

   (กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต (49,979)                469,047               (1,598,176)           14,941,671          

   (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,024)                  4,687,637            (128,734)              145,796,517        

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากการช าระเงินกูย้มืโดยการปรับโครงสร้างหน้ี (2,096,815)           -                           (63,105,878)         -                           

   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรม

      ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน -                           (1,003,542)           -                           (31,404,493)         

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 679,349               -                           20,405,687          -                           

   ตน้ทุนทางการเงิน 5,998,480            2,865,787            194,095,367        89,636,275          

   ภาษีเงินได้ (11,478)                (80,203)                (559,742)              (2,293,808)           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (2,296,729)           1,287,840            (73,093,255)         39,466,169          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มื 7,434,127            -                           233,097,811        -                           

เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื (2,283,294)           -                           (69,313,536)         -                           

จ่ายดอกเบ้ีย (2,811,256)           (1,664,984)           (91,906,791)         (52,339,175)         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 2,339,577            (1,664,984)           71,877,484          (52,339,175)         

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ (75,901)                24,953                 1,481,283            2,205,674            

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (33,053)                (352,191)              265,512               (10,667,332)         

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี 405,033               757,224               12,166,009          22,833,341          

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 8) 371,980               405,033               12,431,521          12,166,009          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (2,939,935)           (15,034,585)         (95,743,720)         (466,191,532)       

ปรับกระทบรายการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานให้เป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน:

   การลดลงในลูกหน้ีอ่ืน 43                        100,924               1,375                   3,158,270            

   การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอ่ื์น 8,176                   (5,039)                  261,422               (157,688)              

   การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (18,521)                140,873               (592,231)              4,408,921            

   การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินอ่ืน 5,287                   (38,377)                169,031               (1,200,956)           

   เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 993,579               569,000               31,771,753          17,806,087          

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 757,866               10,629,322          24,588,944          328,335,025        

   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ (2,204,274)           -                           (69,115,225)         -                           

   การตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี 886,245               886,245               28,349,360          27,732,274          

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 508                      13,441                 16,213                 420,623               

   ตน้ทุนทางการเงิน 2,535,315            2,509,791            81,079,879          78,519,599          

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 24,289                 (228,405)              786,801               (7,169,377)           

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ (3,378)                  (2,822)                  (73,572)                196,453               

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 20,911                 (231,227)              713,229               (6,972,924)           

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี 4,247                   235,474               127,561               7,100,485            

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 8) 25,158                 4,247                   840,790               127,561               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดเฉพาะกองทรัสต์ฯ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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16 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่า 
สตราทีจิกฮอสพทิอลลติีแ้ละบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลักษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก       
ฮอสพทิอลลติี ้

 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี 
(“กองทรัสต์ฯ”) เป็นกองทรัสตต์ามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งข้ึนตามสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตล์งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 ระหว่างบริษทั สตราทีจิก พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสทเ์ตอร์ส จ ากดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต ์และ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ กองทรัสต์ฯ ไดจ้ดัตั้งโดยไม่มี
ก าหนดอายขุองกองทรัสต ์และเป็นกองทรัสตป์ระเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตจ์ากผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อระดมเงินทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป และน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยผ์่านการซ้ือหุ้นบริษทั     
โฮลด้ิงต่างประเทศหลายบริษทัรวมทั้งการให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัโฮลด้ิงเหล่านั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัย่อย 3 แห่งในประเทศ
อินโดนีเซียและเวียดนามเป็นกิจการท่ีลงทุนในกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดินหรือสิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร
โรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวข้อง โดยอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสต์ฯ  เข้าลงทุนประกอบด้วยโรงแรมท่ีตั้งอยู่ใน
ประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงัน้ี 

อสงัหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสงัหาริมทรัพย ์

โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค  
 (Pullman Jakarta Central park) 

นครจาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย 

กรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน (Strata title) และ 
 กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสงัหาริมทรัพยท่ี์
 เก่ียวขอ้ง 

โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ  
 (Capri by Fraser) 

นครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 และ 
 กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสงัหาริมทรัพยท่ี์
 เก่ียวขอ้ง 

โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์  
 (Ibis Saigon South) 

นครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 และ 
 กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสงัหาริมทรัพยท่ี์
 เก่ียวขอ้ง 

 กองทรัสต์ฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีเข้าลงทุน โดยการให้เช่าทรัพยสิ์นดงักล่าวแก่
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พ่ือด าเนินธุรกิจโรงแรมโดยการจา้งผูบ้ริหารโรงแรม ทั้งน้ีผูจ้ดัการกองทรัสตมี์
หนา้ท่ีในการบริหารทรัพยสิ์นและก าหนดนโยบายการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว  
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 การยกเลิกสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าในประเทศเวียดนาม 

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัยอ่ยสองแห่งในประเทศเวียดนามซ่ึงเป็นกิจการท่ีลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิ
ในอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งของโรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ และโรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ไดย้กเลิก
สัญญาเช่ากบัผูเ้ช่าท่ีเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เน่ืองจากผูเ้ช่าผิดเง่ือนไขสัญญาเช่าหลกั ภายหลงัการยกเลิกสัญญา
เช่าบริษัทย่อยทั้งสองแห่งดังกล่าวได้ด าเนินการจ้างผูบ้ริหารโรงแรม จ้างพนักงานโรงแรม และด าเนินการต่างๆ เพ่ือ
ให้บริการแก่ผูเ้ขา้พกัเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะสามารถด าเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่ได้ ทั้งน้ี กลุ่มกองทรัสต์ฯ สามารถ
ด าเนินการในลกัษณะดงักล่าวไดต้ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 3/2564 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2564  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์และใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 กองทรัสต์ฯ มีบริษทั สตราทีจิก พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสท์เตอร์ส จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท าหนา้ท่ีเป็นทรัสตี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดส่้งผลใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและ
มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของ
กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มกองทรัสต์ฯ”) โดยธุรกิจโรงแรมทั้งสามแห่งในประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศเวียดนามท่ีกลุ่มกองทรัสต์ฯ ลงทุน (แสดงอยู่ในรายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย)์ มีการ
ปรับเปล่ียนการด าเนินงานท่ีส าคญัเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์และให้เป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ของทางราชการของแต่ละประเทศ เช่น การลดขนาดการให้บริการโรงแรมอยา่งเป็นสาระส าคญัหรือ
ปิดการให้บริการโรงแรมเป็นการชัว่คราว โดยเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลต่อการด าเนินกิจการโรงแรมอย่างมีนยัส าคญัและ
ต่อเน่ืองมาตลอดตั้งแต่ตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี เหตุการณ์การลดลงของการด าเนินงานของโรงแรมอยา่งมีนยัส าคญั
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่ากับผูเ้ช่าหลัก  ส่งผลให้บริษัทย่อยซ่ึงเป็นผูใ้ห้เช่า
อสังหาริมทรัพยต์อ้งยินยอมให้มีการชะลอการจ่ายช าระค่าเช่าคงคา้งหรือการยกเวน้ค่าเช่าให้กบัผูเ้ช่า (แลว้แต่กรณี) และ
ส่งผลให้กลุ่มกองทรัสต์ฯ ไม่มีรายไดค้่าเช่าตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 จนถึงไตรมาส 3 ปี 2564 และเร่ิมมีรายไดค้่าเช่าใน   
ไตรมาส 4 ปี 2564 แต่ยงัอยูใ่นระดบัต ่าภายใตข้อ้จ ากดัจากผลของสถานการณ์ COVID-19 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 23.2 

นอกจากน้ี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.1 บริษทัยอ่ยสองแห่งในประเทศเวียดนามไดย้กเลิกสัญญาเช่า
กบัผูเ้ช่าหลกั และไดด้ าเนินการต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่ผูเ้ขา้พกัเป็นการชั่วคราวในระหว่างการหาผูเ้ช่ารายใหม่ซ่ึงอาจมี
อุปสรรคในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฝ่ายบริหารจะมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว
และประเมินผลกระทบทางการเงินต่อไป 
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1.3 เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง 

1.3.1  ความไม่แน่นอนในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือช าระเงินกู้ตามสัญญา Amendment and Restatement ท่ีจะถึงก าหนดช าระ
ภายใน 12 เดือนนับจากสัญญามผีลบังคับ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เก่ียวกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย เม่ือวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2564 บริษทัย่อยท าสัญญา Amendment and Restatement กบัสถาบนัการเงินแห่งเดิม เพื่อกูเ้งินมาช าระคืนเงิน
กูย้ืมและดอกเบ้ียคงคา้งของเงินกูเ้ดิมรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนจากสัญญา Amendment and 
Restatement รวมเป็นหน้ีสินใหม่ตามสัญญาจ านวน 61.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะครบก าหนดช าระคืนภายใน 12 
เดือนนบัจากวนัท่ีสัญญามีผลบงัคบั โดยมีทางเลือกให้บริษทัยอ่ยสามารถขอขยายเวลาช าระคืนเงินกูอ้อกไปไดอี้ก 12 เดือน
หลงัจากท่ีสัญญา Amendment and Restatement ครบก าหนด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูใ้ห้กูแ้ละหลกัเกณฑบ์างประการ 
และค าขอขยายเวลาช าระคืนเงินกู้ดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ อย่างไรก็ตามการขยายเวลาช าระคืนเงินกู้หรือ
ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนใหม่เพ่ือช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้นเม่ือครบก าหนดข้ึนอยู่กบั สถานการณ์และแผนใน
อนาคต ซ่ึงฝ่ายบริหารพิจารณาว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อความสามารถในการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มกองทรัสตฯ์ 

1.3.2 ความไม่แน่นอนอันเน่ืองมาจากเหตุผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ ยืม 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
วตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษทัย่อยดงักล่าว ตามรายงานลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนหลายประการ ซ่ึงถือเป็นเหตุผดิเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้Amendment and Restatement ซ่ึงผูใ้ห้กู ้
สามารถเรียกช าระคืนเงินกูย้ืมทั้งจ านวนไดท้นัที แต่อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารกองทรัสตฯ์ เช่ือว่าการไม่แสดงความเห็นของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยต่องบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นขอ้มูลในอดีตซ่ึงไม่ถือเป็นสาระส าคญัในการพิจารณา
ว่าเป็นเหตุผิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้ปัจจุบนัผูบ้ริหารกองทรัสต์ฯ ยงัไม่ไดรั้บการแจง้ให้ช าระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวจาก
สถาบนัการเงิน  

ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารได้พิจารณาเหตุการณ์ความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ แต่ผลลพัธ์ของประเด็นดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและไม่อาจทราบได ้ณ 
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ฝ่ายบริหารจึงยงัคงจดัท างบการเงินน้ีตามสมมติฐานการด าเนินงานต่อเน่ืองของทรัสต์ฯ ต่อไป
โดยไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยต่์างๆ ของกองทรัสต์ฯ ในราคาท่ีอาจขายได ้และไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจ านวนท่ี
จะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีต่างๆ ใหม่ ซ่ึงอาจมีความจ าเป็นหากกองทรัสตฯ์ ไม่สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 กองทรัสตฯ์ มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัน้ี  

(1) ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุง
แลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็นประโยชน์ตอบแทนส าหรับ
รอบปีบญัชี และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู ้
ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบัญชี เวน้แต่กรณีท่ีกองทรัสต์ฯมีการเพ่ิมทุน กองทรัสต์ฯ อาจมีการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชีไดเ้พ่ือเป็นประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิม ทั้งน้ีกองทรัสต์ฯ
จะเร่ิมจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรัสต์ฯ หากกองทรัสต์ฯ มีก าไรเพียงพอท่ีจะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว 

ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้หมายถึงก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(ก) การหักก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสตฯ์ รวมทั้ง
การปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(ข) การหกัดว้ยรายการเงินส ารองเพ่ือการช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงินของกองทรัสตฯ์ ตามวงเงิน
ท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสตร์ะหว่างรอบ
ไตรมาสใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสตข์อสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 
และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 

3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

3.1  งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ

ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ 

อยา่งไรก็ดี งบการเงินน้ีไดแ้สดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย

อีกดว้ย  
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งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ี

ใชใ้นการน าเสนองบการเงินเพ่ิมเติมดงัน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา

แลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัรา

แลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชด้ าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน” ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทรัสตฯ์ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของกองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละของการ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ ถือหุน้ 

   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุน้โดยกองทรัสตฯ์    
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลด้ิง ลิมิเตด็ บริษทัโฮลด้ิง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
สตราทีจิก ฮอสพทิอลลิต้ี โฮลด้ิง 2 ลิมิเตด็ บริษทัโฮลด้ิง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
     
ถือหุน้โดยบริษทัสตราทีจิก ฮอลพิทอลลิต้ี โฮลด้ิง ลิมิเตด็    
บีบีดีเอม็ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเตด็ บริษทัโฮลด้ิง สิงคโปร์ 100 100 
เอสเอชอาร์ ฟินโค พีทีอี ลิมิเตด็ ใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัในกลุ่ม หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
บีบีวีเอน็ พีทีอี ลิมิเต็ด บริษทัโฮลด้ิง สิงคโปร์ 100 100 
เอสเอชอาร์ ไอบิส พีทีอี ลิมิเตด็ ใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัในกลุ่ม หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
เอสเอชอาร์ อินโดนีเซีย พีทีอี ลิมิเตด็ บริษทัโฮลด้ิง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
ลูเซล เอพีที คอมปะนี ลิมิเตด็ ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม 
และด าเนินธุรกิจโรงแรมเป็น
การชัว่คราว 

เวียดนาม 100 100 

เวียดฮนั โฮเทล คอร์เปอเรชัน่ ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม
และด าเนินธุรกิจโรงแรมเป็น
การชัว่คราว 

เวียดนาม 99.98 99.98 

พีที เอสเอชอาร์ โฮเทล อินโดนีเซีย                        
(เดิมช่ือ พีที เอสเอชอาร์ พูลแมน
อินโดนีเซีย) 

ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม 

อินโดนีเซีย 100 100 
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   อตัราร้อยละของการ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ ถือหุน้ 

   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุน้โดยบริษทัสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลด้ิง 2 ลิมิเตด็    
เอสเอชอาร์-ซีเค ลิมิเตด็ บริษทัโฮลด้ิง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
เอสเอชอาร์-เอน็ดี ลิมิเตด็ บริษทัโฮลด้ิง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

ข) กองทรัสตฯ์ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากกองทรัสตฯ์ มีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนได้
เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

ค) กองทรัสต์ฯ น างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกองทรัสต์ฯ มีอ านาจในการ
ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีกองทรัสตฯ์ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของกองทรัสตฯ์ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยท่ีมีสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ  จะแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของ
อตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกองทรัสต์ฯ และบริษทัยอ่ยและรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน
รวมน้ีแลว้ 

3.3 กองทรัสตฯ์ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

4.  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดค้่าเช่า 

 รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยรั์บรู้ในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าผนั
แปรรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือเกิดข้ึน 

รายไดด้อกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงิน 

 รายไดด้อกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงิน บนัทึกเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง 
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รายไดอ่ื้น 

 รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค้่าบริการอ่ืน  บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือแขกเขา้พกัใน
หอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการให้บริการแลว้ 

 รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยรั์บรู้ดว้ยตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสต์ฯ และบริษทัยอ่ยมีสิทธิใน
เงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ย
จ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น และต่อมาเงินลงทุนจะแสดงตามมูลค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา  

กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกหลงัจากท่ีซ้ือเงิน
ลงทุนมาโดยใชร้าคาทุนจากการซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าว และจะก าหนดราคายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการ
เงินงวดถัดไปโดยอ้างอิงราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยถื์อเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์ แสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

ลูกหนีจ้ากการให้เช่า 

ลูกหน้ีจากการให้เช่ารับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีจากการให้เช่า วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายสุัญญา ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนใน
อดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงัและการเพ่ิมข้ึน
นั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามท่ีจ่ายจริง ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมในการรับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี
ส าหรับรายการท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะแสดงเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงจะทยอยตดัจ าหน่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกและจ าหน่ายหน่วยลงทุน และค่าใช่จ่ายในการออกส่วนได้
เสียส าหรับรายการท่ีเกิดหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะถูกบนัทึกเป็นรายการหกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก  

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไป หรือส่ิงตอบแทนท่ี
ไดรั้บ (ราคาของการท ารายการ) โดยตน้ทุนในการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หน้ีสินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงิน  

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และวดั
มูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีจากการให้
เช่าท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินทางการเงิน  

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มกองทรัสตฯ์ รับรู้ดอกเบ้ียจ่ายโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มกองทรัสตฯ์ จะตดัรายการสินทรัพยท์างเงินเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินนั้น
ส้ินสุดลง หรือไดถู้กโอนสิทธิตามสญัญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินนั้นใหก้บัผูอ่ื้น  

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน 

กลุ่มกองทรัสต์ฯ จะตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 
เม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุในสญัญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิกหรือส้ินสุดลง 

รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสต์ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทรัสต์ฯ ตั้งแต่
ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทรัสต์ฯ หรือถูกกองทรัสต์ฯ
ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทรัสตฯ์ 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตี และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กบัผูจ้ดัการกองทรัสต์และทรัสตี และรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม
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ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทรัสต์ฯ ผูบ้ริหารส าคญัและกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ท่ีมีอ านาจใน
การวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทรัสตฯ์ 

ความสมัพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปได ้ดงัน้ี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 

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

(Strategic Hospitality Services Pte. Limited) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์

พีที เซ็นทรัล เพอร์โซนา พาเลซ (PT Central Persona Palace) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์
PT Agung Pomodoro Land Tbk บริษทัท่ีลงทุนในกองทรัสตม์ากกวา่ร้อยละ 10 

เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้นโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของแต่ละกิจการโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสตฯ์ จะท าการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของกองทรัสตฯ์ หาก
มีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนดงักล่าวอาจดอ้ยค่า กองทรัสต์ฯ รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงิน
ลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน
การขายของเงินลงทุนหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กองทรัสตฯ์ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทรัสตฯ์ บนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

ภาษีเงินได้ 

กองทรัสตฯ์ ไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากกองทรัสตฯ์ ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย 

ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทาง
ภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสตห์ากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการ
ท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 

ตราสารอนุพนัธ์  

สัญญาตราสารอนุพนัธ์แสดงไวใ้นงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาตราสาร
อนุพนัธ์จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทรัสต์ฯ 
และบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ 
กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสต์ฯ และบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจ า 

5.  การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ในบางสถานการณ์ ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยอาจ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี ส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

การด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาเหตุการณ์ความไม่แน่นอนและผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถของกลุ่มกองทรัสต์ฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ืองและเลือกใชเ้กณฑ์ท่ีเหมาะสมในการ
จดัท างบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ดุลยพนิิจในการก าหนดสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานหมายถึงสกุลเงินท่ีใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกองทรัสตฯ์ด าเนินงานอยู ่ซ่ึงใน
กรณีท่ีขอ้บ่งช้ีสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัไม่เด่นชดัและมีความหลากหลาย ผูจ้ดัการกองทรัสต์ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การก าหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงจะตอ้งเป็นสกุลเงินท่ีเป็นตวัแทนท่ีเท่ียงธรรมของผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ เน่ืองจากกิจกรรมลงทุนของกองทรัสตฯ์และรายการธุรกรรมท่ีส าคญั เช่นการ
ลงทุนในบริษัทย่อยและอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เงินปันผลรับจากการเงินลงทุนจะอยู่ในสกุลเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ดงันั้น ผูจ้ดัการกองทรัสต์ จึงก าหนดให้สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ เป็นสกุลเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 
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มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 

 กองทรัสตฯ์ วดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ซ่ึงมีฐานอา้งอิงจากราคาทุนในงวดบญัชีแรกหลงัจากการลงทุน และหลงัจากนั้นอา้งอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระและฝ่ายบริหารอาจสอบทานและปรับปรุงสมมติฐานบางประการเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั โดยมูลค่า
ยติุธรรมดงักล่าวใชวิ้ธีการพิจารณาจากรายไดแ้ละกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด เน่ืองจากไม่มีราคาในตลาดท่ีสามารถใช้
เทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์
ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 ทั้งน้ี สมมติฐานส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัการ
คาดการณ์เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนในระดบัสูงกวา่ปกติ 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งอา้งอิงราคายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีประเมินโดยคู่สัญญาซ่ึง
เป็นสถาบนัการเงิน ราคายติุธรรมดงักล่าวใชเ้ทคนิคแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลและสมมติฐานท่ี
น ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัรา
แลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการ
ค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกบนัทึกส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี ซ่ึงรวมถึงขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้
ใช ้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว 
ในการน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนีจ้ากการให้เช่า 

 ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีจากการให้เช่า ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กองทรัสต์ฯ มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต และจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีจากการให้เช่า โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ี และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
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6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (งบการเงินรวม) 

6.1 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมของกองทรัสตฯ์ และบริษทั
ยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 2564 2563 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์                                          

ตน้ปี 122,654 130,938 3,684,173 3,948,310 
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการปรับมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
อสงัหาริมทรัพย ์ 1,886 (6,873) 62,945 (210,414) 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงิน (54) (1,411) 413,189 (53,723) 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์                                      
ปลายปี 124,486 122,654 4,160,307 3,684,173 

6.2 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมของกองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

(1) โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 

ทรัพยสิ์นดงักล่าวประกอบดว้ยสิทธิการถือครองท่ีดินและอาคารโรงแรมในรูปแบบการถือกรรมสิทธ์ิประเภท Strata 
Title หรือเรียกว่า HMSRS และสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งโดยสิทธิ HMSRS ของโครงการอยูบ่นท่ีดินท่ีมี HGB Title 
(ซ่ึงสิทธิ HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียนั้ นมีก าหนดระยะเวลา) ระยะเวลาส าหรับ HMSRS จะสอดคล้องกับ
ระยะเวลาของ HGB Title ของท่ีดินโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ซ่ึงจะครบก าหนดระยะเวลาในวนัท่ี 17 
มีนาคม 2569 ทั้งน้ี สิทธิ HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียจะมีก าหนดอายเุร่ิมแรก 30 ปี โดยผูถื้อสิทธิจะมีสิทธิในการ
ขอขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 20 ปี โดยตอ้งด าเนินการยื่นขอขยายหรือต่ออายตุ่อส านกังานท่ีดินทอ้งถ่ินอยา่งน้อย
ท่ีสุด 2 ปีก่อนวนัหมดอายุเร่ิมแรก โดยผูจ้ดัการกองทรัสต์มีความเช่ือมัน่ว่าบริษทัย่อยจะมีสิทธิขอต่อสิทธิครอบครอง
ดงักล่าวไดอี้ก  

กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยไดน้ ากรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยข์องโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ไป
จ านองไวก้บัสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 12 

(2) โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ และ โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์

ทรัพยสิ์นโรงแรมทั้งสองแห่งดงักล่าวประกอบดว้ยสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินระยะยาวซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 
และกรรมสิทธ์ิอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัยอ่ยสองบริษทัในประเทศเวียดนามมีสิทธิการ
เช่าช่วงท่ีดินจากบริษทัแห่งหน่ึงท่ีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว กรรมสิทธ์ิในอาคารจะเป็นของผูใ้ห้
เช่าท่ีดิน 
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6.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กองทรัสตฯ์ แสดงรายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยด์ว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีอา้งอิงจากรายงานการประเมินราคายุติธรรมท่ีใชว้ิธีพิจารณารายได้โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงฝ่ายบริหารได้
สอบทานและปรับปรุงสมมติฐานบางประการเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ทั้งน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระและฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการก าหนดสมมติฐานต่างๆ และไดค้  านึงถึงผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากสถานการณ์ COVID-19 
แลว้ อย่างไรก็ตาม ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตเพ่ือการประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว สมมติฐานส าคญั
เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ เช่น อัตราการเข้าพัก อัตราค่าบริการห้องพัก ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการคาดการณ์เก่ียวกับ
สถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัคงมีความไม่แน่นอน ดงันั้น ผูอ้่านงบการเงินควรท าความเขา้ใจลกัษณะของสมมติฐานหลกั
และค านึงถึงผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวของกลุ่มกองทรัสต์ฯ เม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีสาระส าคญั 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ส าหรับปี
อนาคตท่ีอาจยงัมีผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ฝ่ายบริหารมีสมมติฐานวา่กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมของโรงแรมทั้งสามแห่ง กลุ่มกองทรัสตฯ์ จะสามารถด าเนินการใหผู้เ้ช่าทุกราย (ซ่ึงปัจจุบนัมีหน่ึงรายและเป็น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสตฯ์ และผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์) ยินยอมน ากระแสเงินสดสุทธิดงักล่าวทั้งหมดมาช าระเป็นค่า
เช่าให้แก่กลุ่มกองทรัสตฯ์ ได ้โดยผูเ้ช่าจะไม่น าเง่ือนไขเหตุสุดวิสัยท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่าปัจจุบนัหรืออนาคตข้ึนอา้งใน
การยกเวน้ค่าเช่า 

 สมมติฐานหลกัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมและผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมเม่ือสมมติฐาน
เปล่ียนแปลงไปในกรณีแยกต่างหากและสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี สรุปไดด้งัน้ี  

 
โรงแรมพลูแมน 

จาการ์ตา  
เซ็นทรัล พาร์ค 

โรงแรมคาปรี  
บายเฟรเซอ และ 
โรงแรมไอบิส                  
ไซงอน เซา้ท ์

ผลกระทบต่อ                              
มูลค่ายติุธรรมเม่ือ
อตัราตามขอ้

สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

31 ธันวาคม 2564    
จ านวนหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการไดท้ั้งหมด (หอ้ง) 317 160ก และ 175  เพ่ิมข้ึน 

อตัรารายไดค้่าห้องพกัเฉล่ียต่อจ านวนหอ้งพกัท่ี
ใหบ้ริการไดท้ั้งหมด (‘RevPAR’) ส าหรับปี 2565     
ถึงปี 2574 (เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อคืน) 

52 - 107 24 - 71 เพ่ิมข้ึน 

อตัราค่าใชจ่้ายรวมต่อรายไดเ้ฉล่ียส าหรับปี 2565         
ถึงปี 2574  (ร้อยละ) 

55.6 - 66.5  39.6 - 57.7 ลดลง 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 11.87 - 12.50 10.00 และ 10.50 ลดลง 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalisation rate) 
(ร้อยละต่อปี) 

6.5 - ลดลง 
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โรงแรมพลูแมน 

จาการ์ตา  
เซ็นทรัล พาร์ค 

โรงแรมคาปรี  
บายเฟรเซอ และ 
โรงแรมไอบิส                  
ไซงอน เซา้ท ์

ผลกระทบต่อ                              
มูลค่ายติุธรรมเม่ือ
อตัราตามขอ้

สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

31 ธันวาคม 2563    
จ านวนหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการไดท้ั้งหมด (หอ้ง) 317 160ก และ 175  เพ่ิมข้ึน 

อตัรารายไดค้่าห้องพกัเฉล่ียต่อจ านวนหอ้งพกัท่ี
ใหบ้ริการไดท้ั้งหมด (‘RevPAR’) ส าหรับปี 2564     
ถึงปี 2573 (เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อคืน) 

45 - 122 19 - 69 เพ่ิมข้ึน 

อตัราค่าใชจ่้ายรวมต่อรายไดเ้ฉล่ียส าหรับปี 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 

ก. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 โรงแรมไอบิส ไซงอน เซ้าท์ มีจ านวนห้องพักท่ีให้บริการได้จ านวน 140 
ห้อง โดยในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของทรัพย์สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระ
ได้เคยมีสมมติฐานเร่ืองมีการตกแต่งห้องพักของโรงแรมไอบิส ไซงอน เซ้าท์ เพ่ือให้บริการเพ่ิมเติมจ านวน 20 
ห้อง รวมเป็น 160 ห้องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป แต่เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 ฝ่าย
บริหารจึงยังไม่ได้ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมจ านวนห้องพักท่ีให้บริการได้ดังกล่าว และต่อมาในการประเมินมูลค่ า
ยติุธรรมของทรัพย์สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารและผู้ประเมินราคาได้ก าหนดให้มีสมมติฐานว่า ฝ่าย
บริหารได้น าเงินท่ีได้จากการประกอบการในระหว่างปี 2565 จ านวนประมาณ 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หัก
จากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของโครงการแล้ว) ไปตกแต่งห้องพักเพ่ือให้บริการเพ่ิมเติมได้จ านวน 20 ห้อง 
รวมเป็นห้องท่ีให้บริการได้ 160 ห้อง ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2565 

 ทั้งน้ี มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นของโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากบั 
1.33 ลา้นลา้นอินโดนีเซียนรูเปีย (หรือเทียบเท่า 93 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีมูลค่าเท่ากบั 
1.30 ลา้นล้านอินโดนีเซียนรูเปีย (หรือเทียบเท่า 92 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีพ้ืนฐานมาจากกระแสเงินสดของ
ทรัพยสิ์นโครงการก่อนการหักภาษีมูลค่าเพ่ิม ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 การแสดงมูลค่าเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยข์องทรัพยสิ์นโครงการดงักล่าวจึงแสดงดว้ยราคาประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยผูป้ระเมิน
หกัดว้ยจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืนซ่ึงจะไดรั้บคืนผา่นการจดัหาผลประโยชน์ในรูปค่าเช่าจากทรัพยสิ์นโครงการดงักล่าว 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (งบการเงินเฉพาะกองทรัสต์ฯ) 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนัหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                                        
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                                        
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ)   

 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

SHH 100 100 100 100 148,622 148,622 119,311 121,614 4,966,934 4,464,175 3,987,354 3,652,936 

SHH2 100 100 100 100 - - (586) (796) 3 3 (19,574) (23,926) 

รวม     148,622 148,622 118,725 120,818 4,966,937 4,464,178 3,967,780 3,629,010 

7.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี กองทรัสตฯ์ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกองทรัสต์ฯ 
และมีเงินปันผลรับดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา)  
บริษทั ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
SHH (969) (10,142) (151) (1,520) 1,184 569 
SHH2 211 (487) - - - - 

รวม (758) (10,629) (151) (1,520) 1,184 569 
       
       
       

 (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
SHH (31,604) (312,803) 2,542 (43,132) 38,228 17,710 
SHH2 7,015 (15,532) - - - - 

รวม (24,589) (328,335) 2,542 (43,132) 38,228 17,710 
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7.3 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 2564 2563 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียตน้ปี 120,818 137,325 3,629,010 4,140,911 
ปรับปรุงผลกระทบสะสมเร่ืองการรับรู้ผลต่างดอกเบ้ียวนัแรก 
(Day 1 Difference) ของเงินให้กูย้มืระหวา่งกองทรัสตฯ์ และ
บริษทัยอ่ย - (3,789) - (114,260) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียตน้ปี - ปรับปรุงใหม่ 120,818 133,536 3,629,010 4,026,651 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (758) (10,629) (24,589) (328,335) 
หกั: เงินปันผลรับ (1,184) (569) (38,228) (17,710) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริษทัยอ่ย (151) 2,542 2,542 (43,132) 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจาก
สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบ
การเงิน - (4,062) 399,045 (8,464) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียปลายปี 118,725 120,818 3,967,780 3,629,010 

 กองทรัสต์ฯ ไดน้ าใบหุ้นของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่ไปจ าน าไวก้บัสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
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8. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย                
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย               
ต่อปี 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
เงินสด 4 - 2 - 141 - 71 - 
เงินฝากธนาคาร         
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์         
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2 0.05 - 0.10 0 0.05 - 0.13 86 0.05 - 0.10 3 0.05 - 0.13 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 23 0.00 - 0.13 4 0.05 - 0.13 755 0.00 - 0.13 125 0.05 - 0.13 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั         
Oversea-Chinese Banking Corporation 

Limited, Singapore Branch 8 - 3 - 259 - 101 - 
Deutsche Bank AG, Singapore 102 - - - 3,396 - - - 
KEB Hana Bank, Singapore Branch 4 - 4 - 133 - 127 - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 7 0.05 - 1.75 2 0.05 - 1.75 235 0.05 - 1.75 55 0.05 - 1.75 
Industrial Bank of Korea, 

Ho Chi Minh Branch 106 0.05 46 0.05 3,533 0.05 1,367 0.05 
The Vietnam Bank for Agriculture 

and Rural Development 14 0.20 125 0.20 462 0.20 3,753 0.20 
VeitCom Bank 98 0.20 215 0.20 3,298 0.20 6,440 0.20 
Malayan Banking Berhad, Singapore   2 0.10 4 0.10 76 0.10 124 0.10 

รวมเงินฝากธนาคาร 366  403  12,233  12,095  
เงินฝากระหว่างทาง 2  -  58  -  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 372  405  12,432  12,166  
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 งบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย                
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย               
ต่อปี 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
เงินฝากธนาคาร         
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์         
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2 0.05 - 0.10 0 0.05 - 0.13 86 0.05 - 0.10 3 0.05 - 0.13 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 23 0.00 - 0.13 4 0.05 - 0.13 755 0.00 - 0.13 125 0.05 - 0.13 

รวมเงินฝากธนาคาร 25  4  841  128  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 25  4  841  128  

9. ลูกหนีจ้ากการให้เช่า - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

อายุหนีค้งค้างนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 469 - 15,681 - 
คา้งช าระ     
   6 - 9 เดือน   - 475 - 14,257 
   9 - 12 เดือน   - 838 - 25,179 
   เกิน 1 ปี 661 - 22,086 - 
รวม 1,130 1,313 37,767 39,436 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (408) (431) (13,652) (12,953) 
ลูกหนีจ้ากการให้เช่า - สุทธิ 722 882 24,115 26,483 
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10. ลูกหนีอ่ื้น  

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2561 SHR-ND (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ท าสัญญากับผูข้ายทรัพยสิ์นเพ่ือซ้ือขายหุ้นของบริษทัท่ีตั้งใน

ประเทศอินโดนีเซียแบบมีเง่ือนไขเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย ต่อมา เม่ือรายการซ้ือขายไม่ไดเ้กิดข้ึน

ภายในเวลาท่ีก าหนด ท าให้สัญญาดงักล่าวส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในวนัเดียวกนัน้ี บริษทัย่อยของผูจ้ะขาย

ทรัพยสิ์น(ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสต์ฯ) ตกลงท่ีจะจ่ายเงินให้กบั SHR-ND เป็นจ านวน 2.50 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกาเพ่ือชดเชยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของกลุ่มกองทรัสต์ฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมการเขา้ซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าว กลุ่ม

กองทรัสตฯ์ ไดแ้สดงจ านวนเงินดงักล่าวเป็นลูกหน้ีอ่ืน ต่อมาในระหว่างปี 2562 บริษทัดงักล่าวไดจ่้ายช าระเงินมาแลว้รวม

ทั้งส้ิน 1.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 1.15 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา อยา่งไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัผูจ้ะขายทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสตฯ์ ได้

จ  าหน่ายบริษทัย่อยซ่ึงเป็นลูกหน้ีของกองทรัสต์ฯ ไปยงับุคคลท่ีสามแลว้ จึงท าให้ลูกหน้ีรายดงักล่าวไม่ไดมี้สถานะเป็น

บริษทัย่อยของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกต่อไป ผูจ้ดักองทรัสต์ไดพิ้จารณาตั้งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทั้งจ านวน 

1.15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวในปี 2562 แลว้  

ในไตรมาส 4 ปี 2564 SHR-ND (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บช าระเงินจ านวน 0.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และบนัทึกเป็นรายได้

อ่ืน พร้อมทั้งตดัจ าหน่ายบญัชีลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 0.95 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากจ านวนเงินท่ีเหลือจะไม่สามารถ

เรียกช าระได ้

11. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์ 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตน้ปี 1,743 2,630 52,365 79,293 
หกั: ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (886) (887) (28,349) (27,732) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการ

แปลงค่างบการเงิน - - 4,628 804 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีปลายปี 857 1,743 28,644 52,365 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กองทรัสตฯ์ มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีแสดงเป็นค่าใชจ่้ายรอ

การตดับญัชีคงเหลือ 0.86 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 28.64 ลา้นบาท) หากกองทรัสตฯ์ ตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายดงักล่าว

ทั้ งจ านวนไปหักกับส่วนทุนท่ีได้รับจากผูถื้อหน่วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเท่ากับ 72.78 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(เทียบเท่า 2,432 ลา้นบาท) และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยจะเท่ากบั 0.2062 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหน่วย หรือ 6.8933 

บาทต่อหน่วย 



36 
 

12. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลด้ิง ลิมิเต็ด 
(SHH) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2564 ตดัจ าหน่าย เพิ่มข้ึน ลดลง 

ขาดทุน 
(ก าไร) จาก

อตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 55,210 - 61,453 (53,105) (2,105) 61,453 
หกั: ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายในการ

กูย้มืรอตดับญัชี (480) 1,903 (2,283) - 11 (849) 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 136 - 4,090 (3,960) (3) 263 

สุทธิ 54,866 1,903 63,260 (57,065) (2,097) 60,867 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2564 

               
ตดัจ าหน่าย เพิ่มข้ึน ลดลง 

ขาดทุน (ก าไร) 
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ผลกระทบ
ของอตัรา
แลกเปล่ียน                  
จากการแปลง

ค่า                                
งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,658,364 - 1,926,874 (1,665,113) (63,367) 197,005 2,053,763 
หกั: ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายในการกูย้มื
รอตดับญัชี (14,427) 61,415 (71,593) - 365 (4,157) (28,397) 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  4,089 - 132,480 (128,101) (104) 428 8,792 

สุทธิ 1,648,026 61,415 1,987,761 (1,793,214) (63,106) 193,276 2,034,158 

ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเงินกู้ Amendment and Restatement กับสถาบันการเงินแห่งเดิม 
ระยะเวลาสญัญา 12 เดือน เพ่ือรับเงินกูย้มืจ านวน 61,453,282.52 เหรียญสหรัฐอเมริกา ส าหรับวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1) เพ่ือช าระเงินกู้ยืมเดิมและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจนถึงวนัท่ีท าสัญญาเงินกู ้Amendment and Restatement รวมเป็นจ านวน 
53,953,155.03 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประกอบด้วยเงินกู้ยืมสกุลยูโรจ านวน 45,510,715.83 (หน้ีเงินต้นจ านวน 
45,019,500 ยูโร และดอกเบ้ียคงค้างจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน 483,647.99 ยูโร) โดยบริษัทย่อยมีการท า
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นสัญญาซ้ือเงินสกุลยูโร 45,510,715.83 และสัญญาขายเงินสกุลเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 53,684,440.39 ในราคาใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 เท่ากบั 1.1796 ยโูรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา
และดอกเบ้ียคงคา้งจนถึงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 จ านวน 268,714.64 เหรียญสหรัฐอเมริกา  
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2) เพ่ือช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเงินกูใ้หม่จ านวน 2,283,294.98 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 

3) เพ่ือส ารองดอกเบ้ียเงินกูย้มืตามสญัญาใหม่จ านวน 5,223,529.01 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

นอกจากน้ีเงินกูด้งักล่าวมีทางเลือกใหบ้ริษทัยอ่ยสามารถขอขยายเวลาช าระคืนเงินกูอ้อกไปไดอี้ก 12 เดือนหลงัจากท่ีสัญญา 
Amendment and Restatement ครบก าหนด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูใ้ห้กูแ้ละหลกัเกณฑ์บางประการ และค าขอขยาย
เวลาช าระคืนเงินกูด้งักล่าวไม่สามารถเพิกถอนได ้

เงินส ารองดอกเบ้ียเงินกูย้ืมตามสัญญาใหม่ขา้งตน้จ านวน 5,223,529.01 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการใชต้ามท่ี
ระบุในสญัญาเงินกู ้Amendment and Restatement ไดถู้กแสดงอยูภ่ายใตเ้งินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 

อตัราดอกเบ้ียตามสญัญาเงินกู ้Amendment and Restatement เป็นดงัน้ี 
- ร้อยละ 7 ต่อปี  ส าหรับเดือนท่ี 1-3 นบัจากวนัท่ีสญัญามีผลบงัคบั 
- ร้อยละ 8 ต่อปี  ส าหรับเดือนท่ี 4-6 นบัจากวนัท่ีสญัญามีผลบงัคบั 
- ร้อยละ 9 ต่อปี  ส าหรับเดือนท่ี 7-9 นบัจากวนัท่ีสญัญามีผลบงัคบั 
- ร้อยละ 10 ต่อปี  ส าหรับเดือนท่ี 10-12 นบัจากวนัท่ีสญัญามีผลบงัคบั 

ในเดือนมิถุนายน 2564 สถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้ไดรั้บรายงานผูส้อบบญัชีต่องบการเงินรวมวตัถุประสงค์เฉพาะส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษทัย่อยดงักล่าว ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 โดยผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงินดังกล่าวเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนหลายประการ ถือเป็นเหตุผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ Amendment and 
Restatement ซ่ึงผูใ้ห้กูส้ามารถเรียกช าระคืนเงินกูย้ืมทั้งจ านวนไดท้นัที แต่อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารกองทรัสตฯ์ เช่ือว่าการไม่
แสดงความเห็นของผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยต่องบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นข้อมูลในอดีตซ่ึงไม่ถือเป็น
สาระส าคญัในการพิจารณาว่าเป็นเหตุผิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้ปัจจุบนัผูบ้ริหารกองทรัสตฯ์ ยงัไม่ไดรั้บการแจง้ให้ช าระ
คืนเงินกูย้มืดงักล่าวจากสถาบนัการเงิน 

วงเงินสินเช่ือทั้งหมดดงักล่าวมีหลกัประกนัเป็นการจ าน าหุ้นของบริษทัยอ่ยของกองทรัสตฯ์ทุกบริษทั ยกเวน้ SHH2 SHR-
CK และ SHR-ND และค ้ าประกนัโดยบริษทัย่อยของกองทรัสต์ฯทุกบริษทั ยกเวน้ SHH2 SHR-CK และ SHR-ND และ
บริษทัย่อยในประเทศเวียดนาม การจ านองทรัพยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย การโอนสิทธิในลูกหน้ีตามสัญญาการจดัการ
โรงแรมในประเทศอินโดนีเซีย สิทธิในการเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์จากการประกนัภยัในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศ
อินโดนีเซียตามเง่ือนไขบางประการ สิทธิในลูกหน้ีของ SHH ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินกูส่้วนเพ่ิมเพ่ือรายการซ้ือเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโรงแรมในประเทศมาเลเซีย และมีการจ ากดัการเบิกถอน
เงินในบญัชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการกูย้มืเงินของ SHH 
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13. เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกองทรัสต์ฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มี
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(หน่วย: พนั
บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 46,221 1,388,332 
บวก: รายการปรับปรุงตามวิธีตน้ทุนตดัจ าหน่าย  933 28,591 
หกั: ก าไรจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสญัญา (2,204) (69,115) 

ยอดเงินกูห้ลงัการปรับปรุงเง่ือนไขสญัญา 44,950 1,347,808 
บวก: รายการปรับปรุงตามวิธีตน้ทุนตดัจ าหน่าย  1,602 52,489 
หกั: ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน - 155,453 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 46,552 1,555,750 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 กองทรัสตฯ์ ไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจาก SHH วงเงินจ านวน 47.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือน าเงินมาจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมเดิมกบัสถาบนัการเงินในประเทศไทยซ่ึงรวมถึงดอกเบ้ียคงคา้งและค่าใชจ่้าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 กองทรัสตฯ์ เบิกใชเ้งินกูร้ะหวา่งกนัจ านวน 47.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เงินกูย้ืมระหว่างกนัน้ีเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั ไม่มีดอกเบ้ียและมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ทั้งน้ี SHH จะคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี หากกองทรัสตฯ์ไม่จ่ายช าระเงินตามท่ี SHH ทวงถาม 

ณ  วัน ท่ี  31 ธั น ว าค ม  2563 ก อ งท รั ส ต์ ฯ  ย ัง ไ ม่ ไ ด้ ช า ร ะ คื น เงิน ต้น แ ล ะ  SHH ยัง ไม่ เรี ย ก ช า ร ะ คื น เงิน กู ้                                                   
ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระหว่างกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 46.22 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (1 มกราคม 2563 - 
ปรับปรุงใหม่: 43.71 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) แสดงดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 กองทรัสตไ์ดท้  าการวดัมูลค่าเงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ยใหม่จากการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจ่าย
ช าระคืนออกไปอีก 12 เดือน จากเดิมท่ีมีแผนช าระในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 ท าให้ในงบการเงินเฉพาะของกองทรัสต์ฯ มี
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาจ านวน 2.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูย้ืมดงักล่าวแสดงดว้ยวิธีราคาทุนตดั
จ าหน่ายโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 5.53 ต่อปี 
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14. ขาดทุนสะสม 

 รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 2564 2563 

ขาดทุนสะสมยกมา (21,585) (6,551) (662,175) (195,983) 
บวก: การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ด าเนินงาน (4,826) (8,161) (158,689) (255,778) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
สงัหาริมทรัพย ์ 1,886 (6,873) 62,945 (210,414) 

ขาดทุนสะสมยกไป (24,525) (21,585) (757,919) (662,175) 

 
 งบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 2564 2563 

ขาดทุนสะสมยกมา (21,585) (6,551) (662,175) (195,983) 
บวก: การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ด าเนินงาน (2,940) (15,034) (95,744) (466,192) 

ขาดทุนสะสมยกไป (24,525) (21,585) (757,919) (662,175) 

15.  การแบ่งปันก าไรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

กองทรัสตฯ์ มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุง
แลว้ ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ดงันั้น เน่ืองจากกองทรัสตฯ์ มีขาดทุนสะสมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 คณะกรรมการของผูจ้ดัการ
กองทรัสตจึ์งมีมติงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานของกองทรัสตฯ์ ส าหรับแต่ละปีดงักล่าว  
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16.  รายได้เงินชดเชยจากจ านวนก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ีได้รับการประกนั 

 ภายใตส้ัญญาซ้ือทรัพยสิ์นจากผูข้ายโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ผูข้ายไดใ้ห้การประกนัก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานของโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 โดยจ านวน
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมท่ีไดรั้บการประกนัต่อปีเท่ากบั 8.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา อยา่งไรกต็าม ผูข้าย
จะรับผิดชอบส่วนขาดจ านวนไม่เกิน 2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี โดยมีก าหนดช าระเป็นรายปีและจ่ายช าระให้กบั
กองทรัสต์ฯโดยตรง ทั้ งน้ี กองทรัสต์ฯ ได้รับเงินสดจากผู ้ขายเป็นจ านวน 2.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็น
หลกัประกันในการปฏิบัติตามสัญญาการรับประกันก าไรสุทธิดังกล่าว โดยรายการดังกล่าวแสดงเป็นรายการเงินฝาก
ธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์นและเงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น (หน้ีสิน) โดยผูข้ายอาจน า
หนงัสือค ้าประกนัธนาคารมาวางเป็นหลกัประกนัแทนไดใ้นภายหลงั อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาการประกนัก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานของโรงแรมไม่รวมถึงระยะเวลากรณีท่ีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมต ่ากว่าท่ีคาดหมายอนัเน่ืองจาก
เหตุการณ์พิเศษ เช่น ภยัพิบติัธรรมชาติ การจลาจล เป็นตน้ ในการเบิกเงินชดเชยจากบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีเป็นหลกัประกนั
ดงักล่าวใหท้รัสตีแจง้จ านวนเงินชดเชยส าหรับงวดแก่ผูข้ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 กองทรัสตฯ์ ไดเ้บิกเงินรายไดช้ดเชยส าหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 
2562 จากบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงเป็นเงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรัพยสิ์นท่ีคงเหลืออยู่ทั้งหมดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 0.10 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ผูข้ายยงัมิไดน้ าเงินประกนัรายไดม้าวางเพ่ิมเติม จึงท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มี
ยอดคงเหลือในบญัชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการประกนัรายไดด้งักล่าวเป็นศูนย ์

ในระหว่างปี 2564 และ 2563 กองทรัสต์ฯ ไม่มีรายไดเ้งินชดเชย เน่ืองจากการรับประกนัก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของ
โรงแรมไม่รวมช่วงเวลาท่ีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมต ่ากว่าท่ีคาดหมายกรณีเกิดเหตุการณ์พิเศษ ซ่ึงรวมถึง
เหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยช่วงเวลาท่ีไดรั้บการประกนัจะไดรั้บการขยายออกไป 

17. ค่าใช้จ่าย 

17.1 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์เป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1)  ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลงทุนทั้งหมด แต่จะไม่เกิน 30 ลา้นบาท
ต่อปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน อยา่งไรก็ดี ในช่วง 5 ปีแรกของการบริหารจดัการกองทรัสตฯ์ ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพ้ืนฐานในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลงทุนคร้ังแรก แต่จะไม่เกิน 21 
ลา้นบาทต่อปี 

(2) ค่าธรรมเนียมอตัราพิเศษ (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของรายไดต้ามงบการเงินเฉพาะกองทรัสต์ฯ 
ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ฯ เขา้ลงทุนคร้ังแรก โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 ปีแรกของการ
บริหารจดัการกองทรัสตฯ์ ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการบริหารพิเศษน้ี 
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นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดรั้บค่าธรรมเนียมจากการด าเนินธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการไดม้าหรือการขายทรัพยสิ์น
ของกองทรัสต์ฯ  ในอัตราร้อยละ 1.0 และร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินตามล าดับ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดย
ค่าธรรมเนียมในส่วนน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตฯ์ เขา้ลงทุนจะถูกบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเงินลงทุน  

17.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตี 

 ค่าธรรมเนียมทรัสตีมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนโดยมีอตัราดงัต่อไปน้ี  

(1)  ร้อยละ 0.30 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ฯ ส าหรับมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ไม่เกิน 4 
พนัลา้นบาท  

(2) ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ ส าหรับมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตส่์วนท่ีเกิน 4 
พนัลา้นบาท แต่ไม่เกิน 8 พนัลา้นบาท 

(3) ร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ ส าหรับมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ ส่วนท่ีเกิน 8 
พนัลา้นบาท 

แต่ทั้งน้ีไม่ต ่ากวา่ 4 ลา้นบาทต่อปี 

17.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์คิดเป็นรายเดือนไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทรัสตฯ์ 

17.4  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายให้แก่ผูใ้ห้บริการวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  ท่ีปรึกษาในการ
ด าเนินงานในประเทศเวียดนาม ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ผูป้ระเมินราคาอิสระ เป็นต้น นอกจากน้ี กลุ่มกองทรัสต์ฯ           
ไดบ้นัทึกค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ านวน 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บการแจง้หน้ีในเดือนเมษายน 
2563 เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างไตรมาสสองของปี 2563 และแสดงเป็นค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายในงบการเงินรวมของกลุ่มกอง 
ทรัสตฯ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เห็นว่าค่าธรรมเนียมดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัแผนการกูย้ืมเพ่ือการ
เข้าซ้ือทรัพย์สินเพ่ิมเติมท่ีถูกยกเลิกไปเม่ือปลายปี 2561 ทั้ งน้ี แผนการกู้ยืมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือ
หน่วยทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 
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18.  ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (11) (80) (560) (2,294) 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน (11) (80) (560) (2,294) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 2564 2563 

ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (2,951) (15,115) (96,303) (468,485) 

ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ               
อตัราภาษี * 105 (50) 3,123 (1,436) 

รายการตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (110) (32) (3,443) (929) 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม (6) 2 (240) 71 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (11) (80) (560) (2,294) 

* กองทรัสตฯ์ไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อตัราภาษีของบริษทัยอ่ยอยูใ่นระหวา่งร้อยละ 0 ถึง 20 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ผลแตกต่างชัว่คราว 141 133 4,718 3,989 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 74 36 2,463 1,101 
รวม 215 169 7,181 5,090 
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 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 2564 2563 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุน (611) (659) (20,420) (19,799) 

รวม (611) (659) (20,420) (19,799) 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (396) (490) (13,239) (14,709) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ านวนท่ีไม่มีสาระส าคญั ท่ีไม่ได้
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

19.  ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 2564 2563 
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 0 470 (2) 14,942 
ภาษีธุรกิจเฉพาะของประเทศอินโดนีเซียจากรายไดค้่าเช่า 47 141 1,567 4,415 
ค่าธรรมเนียมและผล(ก าไร)ขาดทุนสุทธิจาก 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 747 (470) 22,440 (14,421) 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียรับจากบริษทัในกลุ่ม 24 61 778 1,935 
เงินเดือนและผลประโยชน์พนกังาน 771 375 24,685 11,653 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการธุรกิจโรงแรม  956 346 30,312 10,698 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 370 306 11,722 9,528 

 2,915 1,229 91,502 38,750 
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20. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสตฯ์ บริษทัยอ่ย
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 469 1,753 15,667 54,844 อตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า 
รายไดอ้ื่น - 2 - 50 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 397 418 12,686 13,092 หมายเหตุ 17.1 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 424 435 13,560 13,620 หมายเหตุ 17.2 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 3 28 89 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

 

เงินปันผลรับ 1,184 569 38,228 17,710 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนทางการเงิน 2,535 2,510 81,080 78,520 หมายเหตุ 13 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขสัญญาเงินกู ้ 2,204 - 69,115 - 
 
หมายเหตุ 13 

รายการธุรกจิกบักิจการที่เกีย่วข้องกัน     
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 397 418 12,686 13,092 หมายเหตุ 17.1 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 424 435 13,560 13,620 หมายเหตุ 17.2 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 3 28 89 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า - สุทธิ 722 882 24,115 26,483 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ - 0 - 10 
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 375 335 12,517 10,073 

 
 งบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ลูกหน้ีเงินปันผล 190 - 6,364 - 
ลูกหน้ีอ่ืน 17 17 551 496 
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 0 0 9 8 
เงินใหกู้ย้มื 740 740 24,731 22,227 
เงินกูย้มื 46,552 46,221 1,555,750 1,388,332 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีอ่ืน - 0 - 1 
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 309 251 10,314 7,535 

21. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทรัสต์ฯ ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกลุ่ม
กองทรัสตฯ์ ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์ 

22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯ  และบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้ เช่า

อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยเ์พ่ือธุรกิจโรงแรมและการด าเนินการเพ่ือให้บริการแก่ผูเ้ข้าพกัเป็นการชั่วคราว 

กองทรัสตฯ์ ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้
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เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และ

สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานแลว้ 

ข้อมลูเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

กองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัในเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจ าแนกตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 2564 2563 
ประเทศอินโดนีเซีย 0.5 1.4 18 44 
ประเทศเวียดนาม 3.2 1.7 101 53 

รวม 3.7 3.1 119 97 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจ าแนก
ตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ประเทศอินโดนีเซีย 93 92 3,115 2,767 
ประเทศเวียดนาม 39 38 1,300 1,150 
ประเทศไทย 1 2 29 52 
รวม 133 132 4,444 3,969 

ข้อมลูเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 

กองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ยมีรายไดค้่าเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จากส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพยเ์พ่ือธุรกิจโรงแรม จ านวน 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 16 ลา้นบาท (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 มีรายไดค้่าเช่าจากลูกคา้จ านวนสองรายเป็นจ านวน 1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 55 ลา้นบาท) 

23. ภาระผูกพนัและค่าเช่ารับในอนาคต 

23.1 กองทรัสตฯ์ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตีและนายทะเบียนตามสัญญาบริการ
ตามหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 17 

23.2 บริษัทย่อยจ านวน 1 ราย (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563: บริษัทย่อยจ านวน 1 ราย) มีสัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และ

สงัหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมโดยสัญญาเช่ามีอาย ุ3 ปี (ซ่ึงจะมีการต่ออายอุอกไปอีก 3 ปีโดยอตัโนมติัหากไม่มีฝ่าย

ใดบอกเลิกสัญญา) สัญญาเช่าก าหนดให้มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงข้ึนอยู่กับการด าเนินงานของผู ้เช่า (ค่าเช่าผนัแปร) 
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เน่ืองมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 1.2 จึงท าให้ไม่มีรายไดค้่าเช่าผนัแปรในงบ

ก าไรขาดทุนในปี 2564 และ 2563 

 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ  
2563 โดยไม่ค านึงผลกระทบจากเง่ือนไขท่ีถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่าท่ีท าให้ตอ้งมีการยกเวน้ค่าเช่าให้กบั
ผูเ้ช่า มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

รับช าระ     
ภายใน 1 ปี 6 6 188 172 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 5 11 183 345 

รวม 11 17 371 517 

24. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กองทรัสต์ฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพย ์ - - 124.5 124.5 - - 122.7 122.7 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - - - - 0.7 - 0.7 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพย ์ - - 4,160.3 4,160.3 - - 3,684.2 3,684.2 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - - - - 20.4 - 20.4 

ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

25.1 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 679 20,406 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (679) (20,406) 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินปลายงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - - 

ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญายกเลิกสัญญาตราสารอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวกับอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (EUR/USD Call Spread) เน่ืองจากสัญญาเงินกู ้Amendment and Restatement ฉบบัใหม่ เป็นการกูย้ืม
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และบริษทั
ยอ่ยไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมจ านวน 0.10 ลา้นยโูร ส าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2564 

โดยในวนัเดียวกนับริษทัย่อยไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นสัญญาซ้ือเงินสกุลยูโร 45,510,715.83 
และสัญญาขายเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา 53,684,440.39 ในราคาใช้สิทธิ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 เท่ากบั 1.1796     
ยโูรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา เพ่ือใชส้ าหรับการท าสญัญาเงินกู ้Amendment and Restatement ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 12 

25.2 วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อย ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจากการให้เช่า 
ลูกหน้ีอ่ืน ดอกเบ้ียคา้งจ่าย เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น เงินกูย้ืมระยะยาว และตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงิน กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 กองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ืม
ระยะยาวซ่ึงอตัราดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และขอ้ 12 แลว้ตามล าดับ ส่วน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืน (เช่น ลูกหน้ีและเจา้หน้ี)ไม่มีดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มกองทรัสตฯ์ มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจากการให้เช่า ลูกหน้ีอ่ืน ตราสาร
อนุพนัธ์ และเงินจ่ายล่วงหน้าภายใตส้ัญญาซ้ือขายสินทรัพย ์โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

 

 

 



49 
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มกองทรัสตฯ์ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญั เน่ืองจากรายได ้และรายจ่ายของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นผูใ้ห้เช่าทรัพยสิ์น
และบริษทัโฮลด้ิงต่างประเทศจะเป็นสกลุเงินของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งนั้นๆ ท าใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งรับความเส่ียงจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียน ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะบริหารจดัการความเส่ียงน้ีโดยพิจารณาด าเนินการให้กองทรัสต์ฯเขา้ท าธุรกรรม
ป้องกนัความเส่ียง หรือเขา้ท าสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงินส าหรับอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม  

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องและการไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ 

ในการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ฝ่ายบริหารมีวตัถุประสงค์หลกัคือการจดัการเพ่ือให้กลุ่มกองทรัสต์ฯ มี
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสตฯ์ และ
ช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกองทรัสต์ฯ มีรายการเจา้หน้ีและค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย และ
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีถึงก าหนดช าระแลว้ตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ี กลุ่มกองทรัสต์ฯ ยงัมีเงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริหารจึงตอ้งด าเนินการติดตามทวงถามการช าระเงิน
จากลูกหน้ีค่าเช่า ลูกหน้ีอ่ืน เจรจาผ่อนผนัการช าระหน้ีต่างๆ ปัจจุบนัฝ่ายบริหารก าลงัด าเนินการเพ่ือขยายเวลาช าระคืนและ
จดัหาแหล่งเงินกูอ่ื้นเพ่ือช าระหน้ีเงินกูย้ืมท่ีจะถึงก าหนดช าระดงักล่าวซ่ึงข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และแผนในอนาคต ทั้งน้ี 
สถานการณ์ COVID-19 ยงัคงส่งผลเชิงลบต่ออุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมโดยตรง ผลลพัธ์จึงยงัมีความไม่แน่นอนและไม่
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี 

25.3 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

วิธีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ
ก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ยแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือจดัอยูใ่นประเภทระยะ
สั้ น หรือมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด กองทรัสต์ฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้กรณีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจถูกเรียกช าระ
คืนก่อนก าหนดเน่ืองจากการผดินดัตามสญัญาเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต ์เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
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