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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า                   
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี 

การไม่แสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบตอ่อายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี และบริษทัย่อย (กลุ่มกองทรัสต์ฯ) และงบการเงินเฉพาะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
แบบต่ออายไุดเ้พ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี (กองทรัสตฯ์) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและเฉพาะกองทรัสตฯ์ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวมและเฉพาะกองทรัสตฯ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 งบก าไร
ขาดทุนรวมและเฉพาะกองทรัสตฯ์ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกองทรัสตฯ์ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ
รวมและเฉพาะกองทรัสตฯ์ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกองทรัสตฯ์ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินขา้งตน้น้ีได ้เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมี
นยัส าคญัต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของกลุ่มกองทรัสต์ฯ และของ
เฉพาะกองทรัสตฯ์ ตามล าดบั  

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเหน็ 

ก. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3.1 เก่ียวกบัการอนุมติัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกลุ่มกองทรัสต์ฯ โดย
วิธีการจ าหน่ายหุ้นของบริษทัย่อย การเลิกกองทรัสต์ฯ และเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ฯ จากการจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2565 ส่งผลให้เกิดความไม่
แน่นอนเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มกองทรัสตฯ์ อยา่งมีสาระส าคญั 

ข. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3.2 มีความไม่แน่นอนในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อช าระเงินกูต้าม
สัญญา Amended Facility Agreement ซ่ึงจะครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2566 โดยกองทรัสตฯ์ จะน าเงินท่ีได้
จากการจ าหน่ายหุ้นของบริษทัยอ่ยท่ีผา่นการประมูลมาช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน แต่มีความเส่ียงท่ีการประมูล
ดงักล่าวจะไม่เขา้เง่ือนไขท่ีกองทรัสต์ฯ ก าหนด ซ่ึงจะส่งผลให้กองทรัสต์ฯ ไม่สามารถจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของกลุ่ม
กองทรัสต์ฯ เพ่ือน าไปช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีสถาบนัการเงินได ้จึงอาจมีความเส่ียงท่ีเจา้หน้ีจะด าเนินการเขา้มาควบคุมกลุ่ม
กองทรัสตฯ์ หรือด าเนินการใดๆ ภายใตสั้ญญาเงินกูเ้พ่ือให้ไดม้าซ่ึงการช าระหน้ีคืน 
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สถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้แสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัอยา่งมากเก่ียวกบัความสามารถของกลุ่มกองทรัสตฯ์ ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากยงัไม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของผลท่ีจะเป็นไปไดข้องเร่ืองต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดัการกองทรัสต์
จึงจดัท างบการเงินน้ีโดยยงัไม่รวมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยต์่างๆ ของกลุ่มกองทรัสต์ฯ ในราคาท่ีอาจขายได ้และไม่ได้
ปรับปรุงหน้ีสินตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีต่างๆ ใหม่ ซ่ึงอาจจ าเป็นถา้กองทรัสต์ฯ ไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ข้าพเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกองทรัสต์ฯ ตามประมวล
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวล
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี อยา่งไรก็ตาม เร่ืองท่ีกล่าวในวรรคเกณฑ์
ในการไม่แสดงความเห็นมีความไม่แน่นอนหลายสถานการณ์ แมว่้าขา้พเจา้จะไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่าง
เพียงพอส าหรับความไม่แน่นอนแต่ละสถานการณ์ ก็ไม่สามารถท่ีจะสรุปผลเพื่อให้ขา้พเจา้ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดงักล่าวไดใ้นขณะน้ีเน่ืองจากความไม่แน่นอนต่างๆ อาจมีความสัมพนัธ์กันและมีความเป็นไปไดท่ี้จะสะสม
ผลกระทบต่องบการเงินดงักล่าวเพ่ิมมากขึ้น 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 บริษทัย่อยสองแห่งในประเทศเวียดนามไดย้กเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่า
หลกั และไดด้ าเนินการต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่ผูเ้ขา้พกัเป็นการชั่วคราวในระหว่างการหาผูเ้ช่ารายใหม่ซ่ึงอาจมีอุปสรรคใน
ระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผูบ้ริหารของกลุ่มกองทรัสตฯ์ จะมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว
และประเมินผลกระทบทางการเงินต่อไป 

ทั้งน้ี การเสนอรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินขา้งตน้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเร่ืองดงักล่าว 

ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ต่องบการเงนิ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสต์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกองทรัสต์ฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกองทรัสตฯ์ หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

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

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในกลุ่มกองทรัสตฯ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูจ้ดัการกองทรัสต์และจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกองทรัสต์ฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกองทรัสตฯ์ ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินของกองทรัสต์ฯ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินของ
กองทรัสตฯ์ แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกลุ่มกองทรัสต์ฯ หรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกองทรัสต์ฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกองทรัสตฯ์ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็น
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูจ้ดัการกองทรัสต์ว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้
ส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  
 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  
กรุงเทพฯ 27 กุมภาพนัธ ์2566 



งบแสดงฐานะการเงนิรวม

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 6 116,657,929        124,485,918        4,031,978,007     4,160,306,931     

   (ราคาทุน: 122 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 4,204 ลา้นบาท)

      (2564: 132 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 4,426 ลา้นบาท)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8 1,944,313            371,980               67,200,109          12,431,521          

ลูกหนีจากการใหเ้ช่า - สุทธิ 9, 20 2,387,814            721,588               82,528,572          24,115,412          

ลูกหนีอืน - สุทธิ 10 64,936                 87,532                 2,244,343            2,925,311            

ภาษีมูลค่าเพิมรอเรียกคืน 6,460,315            7,630,009            223,283,997        254,994,150        

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 11 -                       857,108               -                       28,644,466          

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 12 -                       2,867,820            -                       95,842,253          

สินทรัพยอื์น 192,437               130,429               6,651,080            4,358,923            

รวมสินทรัพย์ 127,707,744        137,152,384        4,413,886,108     4,583,618,967     

หนสิีน

เจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 20 5,029,659            2,176,522            173,837,068        72,739,144          

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 12 63,478,846          60,866,662          2,193,981,252     2,034,157,741     

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 240,327               396,124               8,306,284            13,238,440          

หนีสินอืน 142,078               78,313                 4,910,548            2,617,221            

รวมหนีสิน 68,890,910          63,517,621          2,381,035,152     2,122,752,546     

สินทรัพย์สุทธิ 58,816,834          73,634,763          2,032,850,956     2,460,866,421     

สินทรัพย์สุทธิ: 

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

ขาดทุนสะสม 14 (28,538,025)         (24,525,344)         (895,687,490)       (757,919,095)       

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 75,818,471          79,831,152          2,519,110,543     2,656,878,938     

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (17,001,637)         (6,196,389)           (486,259,587)       (196,012,517)       

สินทรัพย์สุทธิ 58,816,834          73,634,763          2,032,850,956     2,460,866,421     

-                           -                           -                           -                       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 0.1667                 0.2086                 5.7614                 6.9745                 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติ ีและบริษทัย่อย

ณ วันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกองทรัสต์ฯ

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7 105,498,736        118,725,069           3,646,289,512        3,967,779,949        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8 31,214                 25,158                    1,078,821               840,790                  

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

ลูกหนีอืน 20 16,500                 16,500                    570,280                  551,428                  

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 20 740,000               740,000                  25,576,176             24,730,726             

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 11 -                           857,108                  -                              28,644,466             

สินทรัพยอื์น 24                        12,343                    829                         412,506                  

รวมสินทรัพย์ 106,286,474        120,566,596           3,673,515,618        4,029,323,603        

หนสิีน

เจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20 611,355               372,705                  21,129,875             12,455,777             

เงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ย 13, 20 46,852,216          46,551,604             1,619,325,020        1,555,749,941        

หนีสินอืน 6,069                   7,524                      209,767                  251,464                  

รวมหนีสิน 47,469,640          46,931,833             1,640,664,662        1,568,457,182        

สินทรัพย์สุทธิ 58,816,834          73,634,763             2,032,850,956        2,460,866,421        

สินทรัพย์สุทธิ: 

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

ขาดทุนสะสม 14 (28,538,025)         (24,525,344)            (895,687,490)          (757,919,095)          

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 75,818,471          79,831,152             2,519,110,543        2,656,878,938        

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (17,001,637)         (6,196,389)              (486,259,587)          (196,012,517)          

สินทรัพย์สุทธิ 58,816,834          73,634,763             2,032,850,956        2,460,866,421        

-                           -                              -                              -                              

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 0.1667                 0.2086                    5.7614                    6.9745                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลิตี และบริษทัย่อย

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน 

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 6)

   โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 87,622,606 80,557,929 69 96,600,340 85,585,918 69 -                          -                        -                         -                      

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 19,721,157 22,000,000 19 20,810,088 23,200,000 19 -                          -                        -                         -                      

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 14,277,264 14,100,000 12 15,034,769 15,700,000 12 -                          -                        -                         -                      

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ 121,621,027 116,657,929 100 132,445,197 124,485,918 100                 -                          -                        -                         -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) -                         -                         -                      -                         -                         -                      105,498,736 100                    118,725,069 100                 

รวมเงินลงทุน 121,621,027     116,657,929     100 132,445,197     124,485,918     100                 105,498,736       100                    118,725,069     100                 

-                         -                         -                          -                         

(หน่วย: บาท)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 6)

   โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 3,028,447,566 2,784,275,367 69 3,228,373,706 2,860,272,821 69                   -                          -                        -                         -                      

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 681,610,506 760,372,800 19 695,471,044 775,341,680 19                   -                          -                        -                         -                      

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 493,456,504 487,329,840 12 502,460,488 524,692,430 12                   -                          -                        -                         -                      

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ 4,203,514,576 4,031,978,007 100 4,426,305,238 4,160,306,931 100                 -                          -                        -                         -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) -                         -                         -                      -                         -                         -                      3,646,289,512 100                    3,967,779,949 100                 

รวมเงินลงทุน 4,203,514,576  4,031,978,007  100 4,426,305,238  4,160,306,931  100                 3,646,289,512    100                    3,967,779,949  100                 

-                         -                         -                          -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพอืธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลิตี และบริษัทย่อย

ณ วันที 31 ธันวาคม 2565

31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์

31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

เงินลงทุน

เงินลงทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์

31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
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หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากเงินลงทุน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 20 4,481,962             469,381                158,764,490         15,667,084           

รายไดด้อกเบีย 356 478 12,573                  15,065                  

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                            2,142,745             -                            64,543,613           

รายไดอื้น 22 3,262,868             3,456,704             115,849,905         109,768,557         

รวมรายได้ 7,745,186             6,069,308             274,626,968         189,994,319         

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 17, 20 414,116                396,700                14,535,146           12,685,678           

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 17, 20 404,970                424,005                14,183,866           13,559,975           

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 17 46,478                  59,815                  1,634,204             1,902,125             

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 17 349,896                225,517                12,438,938           7,149,437             

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 11 857,108                886,245                30,016,643           28,349,360           

ค่าใชจ่้ายอนื 19, 20 2,922,945             2,915,781             103,506,023         91,501,197           

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงือนไขสัญญา

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 12 1,451,805             -                            52,865,574           -                            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 1,837                    -                            69,731                  -                            

ตน้ทุนทางการเงิน 7,569,115             5,998,480             265,380,455         194,095,367         

รายไดภ้าษีเงินได้ 18 (174,309)               (11,478)                 (6,341,428)            (559,742)               

รวมค่าใช้จ่าย 13,843,961           10,895,065           488,289,152         348,683,397         

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (6,098,775)            (4,825,757)            (213,662,184)        (158,689,078)        

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ 6 2,086,095             1,885,822             75,893,790           62,945,358           

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,086,095             1,885,822             75,893,790           62,945,358           

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (4,012,680)            (2,939,935)            (137,768,394)        (95,743,720)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกาํไรขาดทุนรวม

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี และบริษทัย่อย
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หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากเงนิลงทุน

รายไดด้อกเบีย 74 38 2,632                   1,245                   

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                           33,671                 -                           1,047,616            

กาํไรจากการเปลียนแปลงเงือนไขสญัญา

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 13 2,259,460            2,204,274            77,640,694          69,115,225          

รวมรายได้ 2,259,534            2,237,983            77,643,326          70,164,086          

ค่าใช้จ่าย

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 1,719,043            757,866               55,638,266          24,588,944          

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 17, 20 414,116               396,700               14,535,146          12,685,678          

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 17, 20 404,970               424,005               14,183,866          13,559,975          

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 17 46,478                 59,815                 1,634,204            1,902,125            

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 17 247,613               107,034               8,864,793            3,393,474            

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 11 857,108               886,245               30,016,643          28,349,360          

ค่าใชจ่้ายอืน 20 20,314                 10,938                 721,206               348,371               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 2,500                   -                           94,015                 -                           

ตน้ทุนทางการเงิน 13, 20 2,560,072            2,535,315            89,723,581          81,079,879          

รวมค่าใช้จ่าย 6,272,214            5,177,918            215,411,720        165,907,806        

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (4,012,680)           (2,939,935)           (137,768,394)       (95,743,720)         

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (4,012,680)           (2,939,935)           (137,768,394)       (95,743,720)         

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกองทรัสต์ฯ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี และบริษัทย่อย
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2565 2564 2565 2564

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (4,012,680)        (2,939,935)        (137,768,394)     (95,743,720)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (10,805,249)      (150,670)           (385,292,918)     2,541,824          

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน

       ทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน -                        -                        95,045,847        249,460,767      

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (10,805,249)      (150,670)           (290,247,071)     252,002,591      

การเพมิขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานและ

   องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (14,817,929)      (3,090,605)        (428,015,465)     156,258,871      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลตีิ และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกองทรัสต์ฯ

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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2565 2564 2565 2564

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (6,098,775)           (4,825,757)           (213,662,184)       (158,689,078)       

รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ 2,086,095            1,885,822            75,893,790          62,945,358          

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (4,012,680)           (2,939,935)           (137,768,394)       (95,743,720)         

การเพมิขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (10,805,249)         (150,670)              (290,247,071)       252,002,591        

การเพมิขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (14,817,929)         (3,090,605)           (428,015,465)       156,258,871        

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

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 58,816,834          73,634,763          2,032,850,956     2,460,866,421     

2565 2564 2565 2564

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (4,012,680)           (2,939,935)           (137,768,394)       (95,743,720)         

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (4,012,680)           (2,939,935)           (137,768,394)       (95,743,720)         

การเพมิขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (10,805,249)         (150,670)              (290,247,071)       252,002,591        

การเพมิขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (14,817,929)         (3,090,605)           (428,015,465)       156,258,871        

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

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 58,816,834          73,634,763          2,032,850,956     2,460,866,421     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติ ีและบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกองทรัสต์ฯ

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)
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2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (4,012,680)          (2,939,935)          (137,768,394)      (95,743,720)        

ปรับกระทบรายการเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน:

   รายการกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

      และสังหาริมทรัพย์ (2,086,095)          (1,885,822)          (75,893,790)        (62,945,358)        

   การ(เพิมขึน)ลดลงในลูกหนีจากการใหเ้ช่า (1,883,303)          181,360               (66,014,881)        5,799,376            

   การลดลงในลูกหนีอืน 19,111                 24,111                 669,898               771,009               

   การลดลงในภาษีมูลค่าเพิมรอเรียกคืน 487,915               42,628                 17,102,732          1,363,115            

   การ(เพิมขึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 2,867,820            (2,867,820)          95,842,253          (91,704,468)        

   การ(เพิมขึน)ลดลงในสินทรัพยอื์น (70,370)               15,064                 (2,466,671)          481,711               

   การเพิมขึน(ลดลง)ในเจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 296,316               (288,395)             10,356,204          (9,222,018)          

   การเพิมขึนในหนีสินอืน 70,313                 20,302                 2,464,674            649,214               

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงือนไขสัญญาเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,451,805            -                          52,865,574          -                          

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายรอตดับญัชี 857,108               886,245               30,016,643          28,349,360          

   (กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 47,001                 (49,979)               1,647,516            (1,598,176)          

   (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 12,307                 (4,024)                 431,393               (128,734)             

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนจากการชาํระเงินกูย้มืโดยการปรับโครงสร้างหนี -                          (2,096,815)          -                          (63,105,878)        

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายตราสารอนุพนัธท์างการเงิน -                          679,349               -                          20,405,687          

   ตน้ทุนทางการเงิน 7,569,115            5,998,480            265,380,455        194,095,367        

   รายไดภ้าษีเงินได้ (174,309)             (11,478)               (6,341,428)          (559,742)             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนนิงาน 5,452,054            (2,296,729)          188,292,178        (73,093,255)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

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

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื (568,735)             (2,283,294)          (20,709,636)        (69,313,536)        

จ่ายดอกเบีย (3,278,267)          (2,811,256)          (110,753,716)      (91,906,791)        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (3,847,002)          2,339,577            (131,463,352)      71,877,484          

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ (32,719)               (75,901)               (2,060,238)          1,481,283            

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 1,572,333            (33,053)               54,768,588          265,512               

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี 371,980               405,033               12,431,521          12,166,009          

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 8) 1,944,313            371,980               67,200,109          12,431,521          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติ ีและบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2565
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2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (4,012,680)           (2,939,935)           (137,768,394)       (95,743,720)         

ปรับกระทบรายการเพมิขึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน:

   การลดลงในลูกหนีอืน -                           43 -                           1,375                   

   การลดลงในสินทรัพยอื์น 12,319                 8,176                   431,814               261,422               

   การเพิมขึน(ลดลง)ในเจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 220,106               (18,521)                7,715,294            (592,231)              

   การเพิมขึน(ลดลง)ในหนีสินอืน (1,455)                  5,287                   (51,002)                169,031               

   เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 892,460               993,579               31,283,153          31,771,753          

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,719,043            757,866               55,638,266          24,588,944          

   กาํไรจากการเปลียนแปลงเงือนไขสญัญาเงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ย (2,259,460)           (2,204,274)           (77,640,694)         (69,115,225)         

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 857,108               886,245               30,016,643          28,349,360          

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 13,710                 508                      480,588               16,213                 

   ตน้ทุนทางการเงิน 2,560,072            2,535,315            89,723,581          81,079,879          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 1,223                   24,289                 (170,751)              786,801               

ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 4,833                   (3,378)                  408,782               (73,572)                

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพมิขึนสุทธิ 6,056                   20,911                 238,031               713,229               

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี 25,158                 4,247                   840,790               127,561               

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 8) 31,214                 25,158                 1,078,821            840,790               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: บาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลิตี และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสดเฉพาะกองทรัสต์ฯ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

13
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า 
สตราทีจิกฮอสพทิอลลิตีแ้ละบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลักษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก       
ฮอสพทิอลลิตี ้

 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี 
(“กองทรัสตฯ์”) เป็นกองทรัสตต์ามพระราชบญัญติัทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตล์งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 ระหว่างบริษทั สตราทีจิก พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสทเ์ตอร์ส จ ากดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต์ และ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ กองทรัสต์ฯ ไดจ้ดัตั้งโดยไม่มี
ก าหนดอายุของกองทรัสต์ และเป็นกองทรัสต์ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตจ์ากผูถื้อหน่วยทรัสต์ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อระดมเงินทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป และน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยผ์่านการซ้ือหุ้นบริษทั     
โฮลดิ้งต่างประเทศหลายบริษทัรวมทั้งการให้เงินกูยื้มแก่บริษทัโฮลดิ้งเหล่านั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัย่อย 3 แห่งในประเทศ
อินโดนีเซียและเวียดนามเป็นกิจการที่ลงทุนในกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดินหรือสิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร
โรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวข้อง โดยอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสต์ฯ  เข้าลงทุนประกอบด้วยโรงแรมท่ีตั้ งอยู่ใน
ประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงัน้ี 

อสังหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสังหาริมทรัพย ์

โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค  
 (Pullman Jakarta Central park) 

นครจาการ์ตา 
ประเทศอนิโดนีเซีย 

กรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน (Strata title) และ 
 กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์
 เก่ียวขอ้ง 

โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ  
 (Capri by Fraser) 

นครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 และ 
 กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์
 เก่ียวขอ้ง 

โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์  
 (Ibis Saigon South) 

นครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 และ 
 กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์
 เก่ียวขอ้ง 

 กองทรัสต์ฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีเข้าลงทุน โดยการให้เช่าทรัพยสิ์นดงักล่าวแก่
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อด าเนินธุรกิจโรงแรมโดยการจา้งผูบ้ริหารโรงแรม ทั้งน้ีผูจ้ดัการกองทรัสต์มี
หนา้ท่ีในการบริหารทรัพยสิ์นและก าหนดนโยบายการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว  
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 การยกเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่าในประเทศเวียดนาม 

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

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์และให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป 

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

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มท่ีคล่ีคลายอย่างต่อเน่ือง โดยมี
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมในหลายพ้ืนท่ี และการยกเลิกมาตรการการจ ากดัการเดินทาง มีการขยายเท่ียวบินระหว่าง
ประเทศ ท าให้นกัท่องเท่ียวเร่ิมกลบัมาเดินทาง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลบัมาฟ้ืนตวั มีอตัราการเขา้พกัท่ีสูงขึ้น ท าให้
ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมกลบัมาดีขึ้น  

จากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้กลุ่มกองทรัสต์ฯ เร่ิมมีรายไดค้่าเช่าคงท่ีขั้นต ่า แต่ยงัไม่มีรายไดค้่าเช่าผนัแปรในงบก าไร
ขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23.2 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.1 บริษทัย่อยสองแห่งในประเทศเวียดนามไดย้กเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่า
หลกั และไดด้ าเนินการต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผูเ้ขา้พกัเป็นการชัว่คราวในระหว่างการหาผูเ้ช่ารายใหม่ ซ่ึงอาจมีอุปสรรคใน
ระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผูบ้ริหารของกลุ่มกองทรัสต์ฯ จะมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินต่อไป 
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1.3 เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง 

1.3.1  การอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินของกลุ่มกองทรัสต์ฯ โดยวิธีการจ าหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย และการเลิกกองทรัสต์ฯ                    

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2565 มีมติดงัต่อไปน้ี 

1)  อนุมัติการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกลุ่มกองทรัสต์ฯ โดยการขายหุ้นของบริษทัย่อย (“SPVs”) ซ่ึงเป็นเจา้ของ
ทรัพยสิ์นดงักล่าวผา่นตวัแทนการขายท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ส าหรับการขายผ่านการจดัการประมูลเพ่ือคดัเลือกผูใ้ห้ราคา
เสนอซ้ือสูงสุด ตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการมอบอ านาจให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์ท าการเจรจาและ/หรือขอ้ตกลง 
เพื่อก าหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือเง่ือนไขในการท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง บนัทึกขอ้ตกลง และเอกสารต่างๆ  

2)  อนุมติัการลดทุนของกองทรัสตฯ์ (ภายหลงัการช าระหน้ี หน้ีสินและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด)  

3) อนุมติัการเลิกกองทรัสต์ฯ และการช าระบญัชี โดยทรัสตีเป็นผูมี้อ านาจหน้าท่ีท่ีจะด าเนินการรวบรวม จ าหน่าย และ
จดัสรรทรัพยสิ์น (ช าระบญัชี) ตามกฏหมายพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  

4)  อนุมติัการขอเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ จากการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

1.3.2 ความไม่แน่นอนในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือช าระเงินกู้ตามสัญญา Amended Facility Agreement ซ่ึงจะครบก าหนดช าระ
คืนในวันท่ี 9 มิถนุายน 2566 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 เก่ียวกบัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อย เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 
2565 บริษทัย่อยท าสัญญา Amended Facility Agreement กบัสถาบันการเงินแห่งเดิมเพื่อขยายระยะเวลาการครบก าหนด
ของเงินกู้ จ  านวน 62.28 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริการวมถึงดอกเบ้ียค้างจ่ายท่ี เกิดขึ้ นตั้ งแต่วันท่ีตามสัญญา Second 
Amendment and Restatement ซ่ึงท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2565 ไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นของกลุ่มกองทรัสต์ฯ ผ่านการประมูลและน าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นมาช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน ซ่ึงตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2565 การจ าหน่ายทรัพยสิ์นไม่ได้
เป็นการจ าหน่ายให้ผูซ้ื้อรายใดแบบเฉพาะเจาะจง แต่เป็นการจ าหน่ายผ่านการประมูลราคา ซ่ึงอาจไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประมูล
ราคา หรือผูเ้ขา้ร่วมประมูลราคาเสนอราคาซ้ือทรัพยสิ์นท่ีต ่ากว่าราคาเร่ิมประมูลต ่าสุด จะส่งผลให้กองทรัสต์ฯ ไม่สามารถ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของกลุ่มกองทรัสตฯ์ เพ่ือน าไปช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีสถาบนัการเงินได ้จึงอาจมีความเส่ียงท่ีเจา้หน้ีจะ
ด าเนินการเขา้มาควบคุมกลุ่มกองทรัสตฯ์ หรือด าเนินการใดๆ ภายใตสั้ญญาเงินกูเ้พ่ือให้ไดม้าซ่ึงการช าระหน้ีคืน  
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เน่ืองจากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่ม
กองทรัสตฯ์ อยา่งมีสาระส าคญั ดงันั้นการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองจึงไม่เหมาะสม อยา่งไรก็ตามใน
การจดัท างบการเงินน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดพ้ิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ แต่ผลลพัธ์และจ านวน
เงินท่ีเก่ียวขอ้งของประเด็นดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินยงัไม่อาจทราบได ้ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2566 ผูจ้ดัการกองทรัสต์จึง
ยงัคงจดัท างบการเงินน้ีบนสมมติฐานการด าเนินงานต่อเน่ืองของกองทรัสตฯ์ ต่อไปโดยไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยต์่างๆ 
ของกลุ่มกองทรัสตฯ์ ในราคาท่ีอาจขายได ้และไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีต่างๆ ใหม่ 

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 คร้ังต่อรอบปีบญัชีไดเ้พ่ือเป็นประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต์เดิม ทั้งน้ีกองทรัสต์ฯ
จะเร่ิมจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรัสต์ฯ หากกองทรัสต์ฯ มีก าไรเพียงพอท่ีจะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว 

ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้หมายถึงก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(ก) การหกัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการประเมินคา่หรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกลุ่มกองทรัสตฯ์ รวมทั้ง
การปรับปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(ข) การหักดว้ยรายการเงินส ารองเพ่ือการช าระหน้ีเงินกูยื้มหรือภาระผูกพนัจากการกูยื้มเงินของกลุ่มกองทรัสต์ฯ ตาม
วงเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบ
ไตรมาสใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสตข์อสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 
และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 
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3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

3.1  งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ

ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ 
อย่างไรก็ดี งบการเงินน้ีไดแ้สดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย
อีกดว้ย  

งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ี

ใชใ้นการน าเสนองบการเงินเพ่ิมเติมดงัน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณขึ้นซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา

แลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัรา

แลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใช้ด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน” ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอื่นของผูถื้อหน่วยทรัสต์ 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทรัสตฯ์ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของกองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “กลุ่มกองทรัสต์ฯ”) 
ดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละของการ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ ถือหุ้น 

   2565 2564 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยกองทรัสตฯ์    
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลด้ิง ลิมเิต็ด บริษทัโฮลดิ้ง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลด้ิง 2 ลิมิเต็ด บริษทัโฮลดิ้ง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
     
ถือหุ้นโดยบริษทัสตราทีจิก ฮอลพิทอลลิต้ี โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด    
บีบีดีเอม็ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด บริษทัโฮลดิ้ง สิงคโปร์ 100 100 
เอสเอชอาร์ ฟินโค พีทีอี ลิมิเต็ด ให้กูยื้มเงินแก่บริษทัในกลุ่ม หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
บีบีวีเอน็ พีทีอี ลิมิเต็ด บริษทัโฮลดิ้ง สิงคโปร์ 100 100 
เอสเอชอาร์ ไอบิส พีทีอี ลิมิเต็ด ให้กูยื้มเงินแก่บริษทัในกลุ่ม หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
เอสเอชอาร์ อินโดนีเซีย พีทีอี ลิมิเต็ด บริษทัโฮลดิ้ง หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
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   อตัราร้อยละของการ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ ถือหุ้น 

   2565 2564 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ลูเซล เอพีที คอมปะนี ลิมิเต็ด ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม 
และด าเนินธุรกิจโรงแรมเป็น
การชัว่คราว 

เวียดนาม 100 100 

เวียดฮนั โฮเทล คอร์เปอเรชัน่ ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม
และด าเนินธุรกิจโรงแรมเป็น
การชัว่คราว 

เวียดนาม 99.98 99.98 

พีที เอสเอชอาร์ โฮเทล อินโดนีเซีย                        
(เดิมช่ือ พีที เอสเอชอาร์ พูลแมน
อินโดนีเซีย) 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม 

อินโดนีเซีย 100 100 

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

ข) กองทรัสตฯ์ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากกองทรัสต์ฯ มีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนได้
เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

ค) กองทรัสต์ฯ น างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกองทรัสต์ฯ มีอ านาจในการ
ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีกองทรัสตฯ์ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของกองทรัสตฯ์ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยท่ีมีสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ  จะแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายไตรมาส ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของ
อตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอื่นของผูถื้อหน่วยทรัสต์
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยและรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน
รวมน้ีแลว้ 

3.3 กองทรัสตฯ์ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
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4.  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดค้่าเช่า 

 รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยรั์บรู้ในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าผนั
แปรรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือเกิดขึ้น 

รายไดด้อกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงิน 

 รายไดด้อกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงิน บนัทึกเป็นรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง 

รายไดอ้ื่น 

 รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค้่าบริการอื่น  บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือแขกเขา้พกัใน
ห้อง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการให้บริการแลว้ 

 รายไดอ้ื่นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยรั์บรู้ดว้ยตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ยมีสิทธิใน
เงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทนุประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ย
จ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น และต่อมาเงินลงทุนจะแสดงตามมูลค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา  

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

ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยถื์อเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงั
ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์ แสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 
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ลูกหนีจ้ากการให้เช่า 

ลูกหน้ีจากการให้เช่ารับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัดว้ยค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีจากการให้เช่า วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายสัุญญา ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นใน
อดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมขึ้นในภายหลงัและการเพ่ิมขึ้น
นั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามท่ีจ่ายจริง ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมในการรับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี
ส าหรับรายการท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะแสดงเป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีซ่ึงจะทยอยตดัจ าหน่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีออกและจ าหน่ายหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการออก      
ส่วนไดเ้สียส าหรับรายการท่ีเกิดหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะถูกบนัทึกเป็นรายการหักออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อ
หน่วย 

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 

กลุ่มกองทรัสต์ฯ จะตดัรายการสินทรัพยท์างเงินเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินนั้น
ส้ินสุดลง หรือไดถู้กโอนสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินนั้นให้กบัผูอ่ื้น  
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การตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน 

กลุ่มกองทรัสต์ฯ จะตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 
เม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุในสัญญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิกหรือส้ินสุดลง 

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

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

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

ความสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปได ้ดงัน้ี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 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) 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

พีที เซ็นทรัล เพอร์โซนา พาเลซ (PT Central Persona Palace) บริษทัที่เก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
PT Agung Pomodoro Land Tbk บริษทัท่ีลงทุนในกองทรัสตม์ากกว่าร้อยละ 10 

เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะแปลงคา่เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้นโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของแต่ละกิจการโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

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

 กองทรัสตฯ์ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทรัสตฯ์ บนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

ภาษีเงินได้ 

กองทรัสตฯ์ ไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากกองทรัสตฯ์ ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย 

ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจบุนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทาง
ภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ว่าบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสตห์ากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการ
ท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 

ตราสารอนุพนัธ์  

สัญญาตราสารอนุพนัธ์แสดงไวใ้นงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาตราสาร
อนุพนัธ์จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทรัสต์ฯ 
และบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ 
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กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจ า 

5.  การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ในบางสถานการณ์ ผูจ้ดัการกองทรัสต์และฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยอาจ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี ส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

การด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาเหตุการณ์ความไม่แน่นอนและผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถของกลุ่มกองทรัสต์ฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ืองและเลือกใช้เกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการ
จดัท างบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ดุลยพนิิจในการก าหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานหมายถึงสกุลเงินท่ีใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกองทรัสต์ฯ ด าเนินงานอยู ่ซ่ึง
ในกรณีท่ีขอ้บ่งช้ีสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัไม่เด่นชดัและมีความหลากหลาย ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การก าหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน ซ่ึงจะตอ้งเป็นสกุลเงินท่ีเป็นตวัแทนท่ีเ ท่ียงธรรมของผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ เน่ืองจากกิจกรรมลงทุนของกองทรัสตฯ์ และรายการธุรกรรมท่ีส าคญั เช่นการ
ลงทุนในบริษัทย่อยและอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เงินปันผลรับจากการเงินลงทุนจะอยู่ในสกุลเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ดงันั้น ผูจ้ดัการกองทรัสต์ จึงก าหนดให้สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มกองทรัสตฯ์ เป็นสกุลเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 
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มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 

 กลุ่มกองทรัสต์ฯ วดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมซ่ึงมีฐานอา้งอิงจากราคาทุนในงวดบญัชีแรกหลงัจากการลงทุน และหลงัจากนั้นอา้งอิงจากราคาประเมินโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารอาจสอบทานและปรับปรุงสมมติฐานบางประการเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบนั โดยมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวใชวิ้ธีการพิจารณาจากรายไดแ้ละกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด เน่ืองจากไม่มีราคาใน
ตลาดท่ีสามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพยไ์ดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกบนัทึกส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี ซ่ึงรวมถึงขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้
ใช ้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว 
ในการน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยจ าเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนีจ้ากการให้เช่า 

 ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีจากการให้เช่า ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน       
กลุ่มกองทรัสต์ฯ มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต และจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุน
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุของลูกหน้ีจากการให้เช่า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ี และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
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6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (งบการเงินรวม) 

6.1 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมของกองทรัสตฯ์ และบริษทั
ยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 2565 2564 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์                                          
ตน้ปี 124,486 122,654 4,160,307 3,684,173 

รายการก าไรสุทธิจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
อสังหาริมทรัพย ์ 2,086 1,886 75,894 62,945 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงิน (9,914) (54) (204,223) 413,189 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์                                      
ปลายปี 116,658     124,486 4,031,978 4,160,307 

6.2 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมของกองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

(1) โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 

ทรัพยสิ์นดงักล่าวประกอบดว้ยสิทธิการถือครองท่ีดินและอาคารโรงแรมในรูปแบบการถือกรรมสิทธ์ิประเภท Strata 
Title หรือเรียกว่า HMSRS และสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งโดยสิทธิ HMSRS ของโครงการอยู่บนท่ีดินท่ีมี 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 าหนดอายุเร่ิมแรก 30 ปี โดยผูถื้อสิทธิจะมีสิทธิในการ
ขอขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 20 ปี โดยตอ้งด าเนินการย่ืนขอขยายหรือต่ออายุต่อส านกังานท่ีดินทอ้งถ่ินอย่างน้อย
ท่ีสุด 2 ปีก่อนวนัหมดอายุเร่ิมแรก โดยผูจ้ดัการกองทรัสต์มีความเช่ือมัน่ว่าบริษทัย่อยจะมีสิทธิขอต่อสิทธิครอบครอง
ดงักล่าวไดอ้ีก  

กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยไดน้ ากรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยข์องโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ไป
จ านองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุ
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 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มกองทรัสต์ฯ แสดงรายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยด์ว้ย
มูลค่ายติุธรรมท่ีอา้งอิงจากรายงานการประเมินราคายุติธรรมท่ีใชวิ้ธีพิจารณารายไดโ้ดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงฝ่ายบริหาร
ไดส้อบทานและปรับปรุงสมมติฐานบางประการเพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ส าหรับปี
อนาคตฝ่ายบริหารมีสมมติฐานว่ากระแสเงินสดสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรมของโรงแรมทั้งสามแห่ง กลุ่ม
กองทรัสต์ฯ จะสามารถด าเนินการให้ผูเ้ช่าทุกราย (ซ่ึงปัจจุบนัมีหน่ึงรายและเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสตฯ์ และ
ผูจ้ดัการกองทรัสต)์ ยินยอมน ากระแสเงินสดสุทธิดงักล่าวทั้งหมดมาช าระเป็นค่าเช่าให้แก่กลุ่มกองทรัสต์ฯ ได ้โดยผูเ้ช่าจะ
ไม่น าเง่ือนไขเหตุสุดวิสัยท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่าปัจจุบนัหรืออนาคตขึ้นอา้งในการยกเวน้ค่าเช่า 

 สมมติฐานหลกัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมและผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมเม่ือสมมติฐาน
เปล่ียนแปลงไปในกรณีแยกต่างหากและสมมติฐานอื่นๆ คงท่ี สรุปไดด้งัน้ี   

 
โรงแรมพูลแมน 

จาการ์ตา  
เซ็นทรัล พาร์ค 

โรงแรมคาปรี  
บายเฟรเซอ และ 
โรงแรมไอบิส                  
ไซงอน เซา้ท ์

ผลกระทบต่อ                              
มูลค่ายติุธรรมเม่ือ
อตัราตามขอ้

สมมติฐานเพ่ิมขึ้น 
31 ธันวาคม 2565    
จ านวนห้องพกัท่ีใหบ้ริการไดท้ั้งหมด (ห้อง) 317 160ก และ 175 เพ่ิมขึ้น 

อตัรารายไดค้่าห้องพกัเฉล่ียตอ่จ านวนห้องพกัท่ี
ให้บริการไดท้ั้งหมด (RevPAR) ส าหรับปี 2566       
ถึงปี 2575 (เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อคืน) 

57 - 109 24 - 72 เพ่ิมขึ้น 

อตัราค่าใชจ้่ายรวมต่อรายไดเ้ฉล่ียส าหรับปี 2566         
ถึงปี 2575  (ร้อยละ) 

56.8 - 65.4 46.7 - 91.4 ลดลง 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 12.55 10.5 และ 11.0  ลดลง 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalisation rate) 
(ร้อยละต่อปี) 

6.5 - ลดลง 
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โรงแรมพูลแมน 

จาการ์ตา  
เซ็นทรัล พาร์ค 

โรงแรมคาปรี  
บายเฟรเซอ และ 
โรงแรมไอบิส                  
ไซงอน เซา้ท ์

ผลกระทบต่อ                              
มูลค่ายติุธรรมเม่ือ
อตัราตามขอ้

สมมติฐานเพ่ิมขึ้น 
31 ธันวาคม 2564    
จ านวนห้องพกัท่ีใหบ้ริการไดท้ั้งหมด (ห้อง) 317 160ก และ 175  เพ่ิมขึ้น 

อตัรารายไดค้่าห้องพกัเฉล่ียตอ่จ านวนห้องพกัท่ี
ให้บริการไดท้ั้งหมด (RevPAR) ส าหรับปี 2565       
ถึงปี 2574 (เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อคืน) 

52 - 107 24 - 71 เพ่ิมขึ้น 

อตัราค่าใชจ้่ายรวมต่อรายไดเ้ฉล่ียส าหรับปี 2565          
ถึงปี 2574  (ร้อยละ) 

55.6 - 66.5  39.6 - 57.7 ลดลง 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 11.87 - 12.50 10.0 และ 10.5 ลดลง 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalisation rate) 
(ร้อยละต่อปี) 

6.5 - ลดลง 

ก. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 โรงแรมไอบิส ไซงอน เซ้าท์ มีจ านวนห้องพักท่ีให้บริการได้จ านวน 140 
ห้อง โดยในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของทรัพย์สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระ
ได้เคยก าหนดให้มีสมมติฐานว่าฝ่ายบริหารได้น าเงินท่ีได้จากการประกอบการจ านวนประมาณ 0.25 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หักจากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของโครงการแล้ว) ไปตกแต่งห้องพักเพ่ือให้บริการ
เพ่ิมเติมได้จ านวน 20 ห้อง รวมเป็นห้องท่ีให้บริการได้ 160 ห้อง ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2565 แต่เน่ืองจาก
สถานการณ์ COVID-19 ฝ่ายบริหารจึงยังไม่ได้ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมจ านวนห้องพักท่ีให้บริการได้ดังกล่าว และใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระยังคง
ก าหนดให้มีสมมติฐานเกี่ยวกับการเพ่ิมจ านวนห้องพัก 20 ห้องเช่นปีก่อน โดยน าเงินท่ีได้จากการประกอบการใน
ระหว่างปี 2566 จ านวนประมาณ 0.43 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หักจากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ
โครงการแล้ว) ไปตกแต่งห้องพัก ซ่ึงท าให้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 จะมีห้องพักท่ีให้บริการได้จ านวน 160 ห้อง 

 ทั้งน้ี มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นของโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่าเท่ากบั 
1.37 ลา้นลา้นอินโดนีเซียนรูเปีย (หรือเทียบเท่า 87 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากบั 
1.33 ล้านล้านอินโดนีเซียนรูเปีย (หรือเทียบเท่า 93 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีพ้ืนฐานมาจากกระแสเงินสดของ
ทรัพยสิ์นโครงการก่อนการหักภาษีมูลค่าเพ่ิม ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 การแสดงมูลค่าเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยข์องทรัพยสิ์นโครงการดงักล่าวจึงแสดงดว้ยราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมิน
หกัดว้ยจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืนซ่ึงจะไดรั้บคืนผา่นการจดัหาผลประโยชน์ในรูปค่าเช่าจากทรัพยสิ์นโครงการดงักล่าว 



29 
 

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 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

SHH 100 100 100 100 148,622 148,622 106,091 119,311 5,136,734  4,966,934 3,666,762  3,987,354 
SHH2 100 100 100 100 - - (592) (586) 3 3 (20,472)  (19,574) 

รวม     148,622 148,622 105,499  118,725 5,136,737  4,966,937 3,646,290  3,967,780 

7.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี กองทรัสต์ฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกองทรัสต์ฯ 
และมีเงินปันผลรับดงัน้ี 

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

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

SHH (1,712) (969) (10,805) (151) 702 1,184 
SHH2 (7) 211 - - - - 

รวม (1,719) (758) (10,805) (151) 702 1,184 
       
       
       

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

 2565 2564 2565 2565 2565 2564 

SHH (55,399) (31,604) (385,293) 2,542 24,774 38,228 
SHH2 (239) 7,015 - - - - 

รวม (55,638) (24,589) (385,293) 2,542 24,774 38,228 
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7.3 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 2565 2564 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียตน้ปี 118,725 120,818 3,967,780 3,629,010 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,719) (758) (55,638) (24,589) 
หกั: เงินปันผลรับ (702) (1,184) (24,774) (38,228) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริษทัยอ่ย (10,805) (151) (385,293) 2,542 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจาก
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบ
การเงิน - - 144,215 399,045 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียปลายปี 105,499 118,725 3,646,290 3,967,780 

 กองทรัสต์ฯ ไดน้ าใบหุ้นของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่ไปจ าน าไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

8. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย                
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย               
ต่อปี 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
เงินสด 8 - 4 - 270 - 141 - 
เงินฝากธนาคาร         
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์         
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2 0.25 - 0.30 2 0.05 - 0.10 86 0.25 - 0.30 86 0.05 - 0.10 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 29 0.00 - 0.33 23 0.00 - 0.13 992 0.00 - 0.33 755 0.00 - 0.13 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั         
Oversea-Chinese Banking Corporation 

Limited, Singapore Branch 6 - 8 - 221 - 259 - 
Deutsche Bank AG, Singapore 1,674 - 102 - 57,848 - 3,396 - 
KEB Hana Bank, Singapore Branch 4 - 4 - 134 - 133 - 
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 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย                
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย               
ต่อปี 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 6 0.05 - 1.50 7 0.05 - 1.75 210 0.05 - 1.50 235 0.05 - 1.75 
Industrial Bank of Korea, 

Ho Chi Minh Branch 142 0.00 - 0.20 106 0.05 4,903 0.00 - 0.20 3,533 0.05 
The Vietnam Bank for Agriculture 

and Rural Development 8 0.50 14 0.20 296 0.50 462 0.20 
VeitCom Bank 30 0.20 98 0.20 1,037 0.20 3,298 0.20 
Malayan Banking Berhad, Singapore   2 0.05 2 0.10 78 0.05 76 0.10 

รวมเงินฝากธนาคาร 1,903  366  65,805  12,233  
เงินฝากระหว่างทาง 33  2  1,125  58  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,944  372  67,200  12,432  

 
 

 งบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 
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 0.25 - 0.30 2 0.05 - 0.10 86 0.25 - 0.30 86 0.05 - 0.10 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 29 0.00 - 0.33 23 0.00 - 0.13 993 0.00 - 0.33 755 0.00 - 0.13 

รวมเงินฝากธนาคาร 31  25  1,079  841  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 31  25  1,079  841  
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9. ลูกหนีจ้ากการให้เช่า - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

อายุหนี้คงค้างนับจากวันท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 430 469 14,857 15,681 
คา้งช าระ     
   1 - 3 เดือน 895 - 30,950 - 
   4 - 6 เดือน 860 - 29,714 - 
   7 - 9 เดือน   249 - 8,610 - 
   เกิน 1 ปี 386 661 13,341 22,086 
รวม 2,820 1,130 97,472 37,767 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต (432) (408) (14,943) (13,652) 
ลูกหนีจ้ากการให้เช่า - สุทธ ิ 2,388 722 82,529 24,115 

10. ลูกหนีอ่ื้น  

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2561 SHR-ND (บริษทัย่อย) ได้เข้าท าสัญญากบัผูข้ายทรัพยสิ์นเพ่ือซ้ือขายหุ้นของบริษทัท่ีตั้งใน
ประเทศอินโดนีเซียแบบมีเง่ือนไขเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นในประเทศอินโดนีเซีย ต่อมา เม่ือรายการซ้ือขายไม่ไดเ้กิดขึ้น
ภายในเวลาท่ีก าหนด ท าให้สัญญาดงักล่าวส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในวนัเดียวกนัน้ี บริษทัย่อยของผูจ้ะขาย
ทรัพยสิ์น (ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสต์ฯ) ตกลงท่ีจะจ่ายเงินให้กบั SHR-ND เป็นจ านวน 2.50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือชดเชยตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นของกลุ่มกองทรัสต์ฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมการเขา้ซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าว กลุ่ม
กองทรัสตฯ์ ไดแ้สดงจ านวนเงินดงักล่าวเป็นลูกหน้ีอ่ืน ต่อมาในระหว่างปี 2562 บริษทัดงักล่าวไดจ้่ายช าระเงินมาแลว้รวม
ทั้งส้ิน 1.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 1.15 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัผูจ้ะขายทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสตฯ์ ได้
จ าหน่ายบริษทัย่อยซ่ึงเป็นลูกหน้ีของกองทรัสต์ฯ ไปยงับุคคลท่ีสามแลว้ จึงท าให้ลูกหน้ีรายดงักล่าวไม่ไดมี้สถานะเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกต่อไป ผูจ้ดักองทรัสต์ไดพิ้จารณาตั้งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทั้งจ านวน 
1.15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวในปี 2562 แลว้  

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

อ่ืน พร้อมทั้งตดัจ าหน่ายบญัชีลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 0.95 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากจ านวนเงินท่ีเหลือจะไม่สามารถ

เรียกช าระได ้
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11. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์ 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 2565 2564 2565 2564 

ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีตน้ปี 857 1,743 28,644 52,365 
หกั: ตดัจ าหน่ายระหว่างปี (857) (886) (30,017) (28,349) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการ

แปลงค่างบการเงิน - - 1,373 4,628 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีปลายปี - 857 - 28,644 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กองทรัสต์ฯ ไดต้ดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายหน่วยลงทุนครบแลว้ทั้งจ านวน 

12. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 
(SHH) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 ตดัจ าหน่าย เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ดอกเบ้ียคง
คา้งตาม
สัญญาเดิม 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2565 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 61,453 - - - 825 62,278 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการกูย้ืม

รอตดับญัชี (849) 931 1,990 (592) - 1,480 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย/(จ่ายล่วงหนา้) 263 (81) 6,181 (6,642) - (279) 

สุทธิ 60,867 850 8,171 (7,234) 825 63,479 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2565 

               
ตดัจ าหน่าย เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ดอกเบ้ีย 
คงคา้งตาม
สัญญาเดิม 

ผลกระทบของ
อตัราแลกเปลี่ยน                  
จากการแปลงค่า                                
งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2565 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 2,053,763 - - - 30,028 68,683 2,152,474 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย

ในการกูย้ืมรอตดับญัชี (28,397) 31,354 72,460 (21,544) - (2,739) 51,134 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย/(จ่ายล่วงหนา้) 8,792 (2,957) 217,390 (233,373) - 521 (9,627) 

สุทธิ 2,034,158 28,397 289,850 (254,917) 30,028 66,465 2,193,981 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 บริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเงินกู ้Amendment and Restatement กบัสถาบนัการเงินแห่งเดิม 
เพ่ือกูเ้งินมาช าระคืนเงินกูยื้มและดอกเบ้ียคงคา้งของเงินกูเ้ดิมรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดขึ้นจาก
สัญญา Amendment and Restatement รวมเป็นหน้ีสินใหม่ตามสัญญาจ านวน 61.45 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงครบ
ก าหนดช าระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวนัท่ีสัญญามีผลบงัคบั ในช่วงระยะเวลาหลงัจากวนัครบก าหนด (12 พฤษภาคม 
2565) ถึงวนัท่ีสัญญาใหม่มีผลบงัคบั (8 กรกฎาคม 2565) สถาบนัการเงินผูใ้ห้กูมี้การคิดดอกเบ้ียส าหรับเงินกูท่ี้คงคา้งอยูใ่น
อตัราร้อยละ 12 ต่อปี 

ต่อมาในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2565 บริษทัย่อยไดมี้การท าสัญญา Second Amendment and Restatement กบัผูใ้ห้กูร้ายเดิมเพื่อ
ขยายระยะเวลาส าหรับเงินกู้จ  านวน 61.45 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และดอกเบ้ียคงค้างจ านวน 0.83 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาตามสัญญา Amendment and Restatement รวมเป็นเงินกูใ้หม่จ านวน 62.28 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกู้
ดงักล่าวครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 9 ธันวาคม 2565 (วนัครบก าหนดเร่ิมแรก) หรือวนัท่ีไดรั้บการขยายวนัครบก าหนด
ออกไป ทั้งน้ีไม่เกิน 6 เดือนนับจากวนัท่ีครบก าหนดเร่ิมแรก เงินกูยื้มดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปี นอกจากน้ี
บริษัทย่อยและสถาบันการเงินผูใ้ห้กู ้มีการท าหนังสือ Supplemental Interest and Makewhole Payment Side Letter เพื่อ
ก าหนดอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมเติมจากสัญญา Second Amendment and Restatement อีกร้อยละ 1.8 ต่อปี โดยบริษัทย่อยมี
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัหาเงินกูย้ืมตามสัญญา Second Amendment and Restatement จ านวน 2.15 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
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ตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ Second Amendment and Restatement ได้ระบุเง่ือนไขให้มีการจัดประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น
เพ่ือให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์อนุมติัการเพ่ิมทุนหรือการเพ่ิมทรัพยสิ์นและการรับทราบส าหรับวงเงินกูยื้มใหม่ อย่างไรก็ตามท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต ์เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 ไดมี้มติให้ด าเนินการขายทรัพยสิ์นของกลุ่ม
กองทรัสต์ฯ เพ่ือช าระหน้ีแทนการเพ่ิมทุนหรือการเพ่ิมทรัพยสิ์นและผูจ้ ัดการกองทรัสต์ไดมี้การหารือกบัทางสถาบัน
การเงินเก่ียวกับแนวทางการจ่ายช าระคืนเงินกู้ดังกล่าวกับสถาบันการเงินแลว้ และเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2565 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้มติพิจารณาอนุมติัแผนในการช าระคืนเงินกูโ้ดยการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของ
กลุ่มกองทรัสต์ฯ และอนุมติัการขอขยายวนัครบก าหนดกบัสถาบนัการเงินเพื่อให้กองทรัสต์ฯ ไดด้ าเนินการจ าหน่ายหุ้น
ของบริษทัย่อยให้แลว้เสร็จและน าเงินมาช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 1.3.2 รวมทั้ง 
ขออนุมติัให้มีการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2565 และในวนัเดียวกนับริษทัย่อยไดส่้งหนังสือขอ
ขยายการช าระคืนเงินกูใ้ห้กับสถาบันการเงิน และท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมติัการ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกลุ่มกองทรัสตฯ์ โดยการขายหุ้นของบริษทัยอ่ย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 1.3.1  

เม่ือวันท่ี  28 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการจัดท าหนังสือ Conditional Consent And Amendment Letter (the Amendment 
Letter) ระหว่างบริษทัย่อยและสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้ เพื่อก าหนดเง่ือนไขต่างๆ เก่ียวกบัการขอขยายระยะเวลาครบก าหนด
ออกไปจากวนัครบก าหนดเร่ิมแรก และต่อมาในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2565 บริษทัยอ่ยและสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูไ้ดเ้ขา้ท าสัญญา 
Facility Letter โดยในสัญญาดังกล่าวได้สรุปข้อตกลงการกู้ยืมระหว่างบริษทัย่อยและสถาบันการเงินผูใ้ห้กู ้โดยอา้งถึง
สัญญาการกูยื้มทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมเรียกว่า the Amended Facility Agreement โดยไดร้ะบุวนัครบก าหนดท่ีไดรั้บการ
ขยายเป็นวนัท่ี 9 มิถุนายน 2566 ส าหรับการช าระคืนเงินกูจ้  านวน 62.28 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริการวมถึงดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ี
เกิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ีตามสัญญา Second Amendment and Restatement จนถึงวนัท่ีครบก าหนดท่ีไดรั้บการขยาย จะถูกช าระทั้ง
จ านวนในวนัครบก าหนด นอกจากน้ียงัมีการระบุให้กลุ่มกองทรัสต์ฯ ตอ้งปฏิบติัตามระยะเวลาท่ีเก่ียวกบัการขายหุ้นของ
บริษัทย่อยและการจ่ายคืนเงินกู้ยืมตามท่ีระบุในรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยเม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2565 โดย
ผูจ้ดัการกองทรัสต์คาดว่าจะช าระคืนเงินตน้ และดอกเบ้ียตามสัญญา หลงัจากการประมูลเสร็จส้ินภายในเดือนพฤษภาคม 
2566 
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13. เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกองทรัสต์ฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 มี
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 46,552 1,555,750 
บวก: รายการปรับปรุงตามวิธีตน้ทุนตดัจ าหน่าย  948 31,743 
หกั: ก าไรจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญา (2,259) (77,641) 

ยอดเงินกูห้ลงัการปรับปรุงเง่ือนไขสัญญา 45,241 1,509,852 
บวก: รายการปรับปรุงตามวิธีตน้ทุนตดัจ าหน่าย  1,611 57,981 
หกั: ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน - 51,492 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 46,852 1,619,325 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 กองทรัสต์ฯ ไดท้  าการวดัมูลค่าเงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยใหม่จากการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการ
จ่ายช าระคืน ท าให้ในงบการเงินเฉพาะของกองทรัสตฯ์ มีก าไรจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาจ านวน 2.26 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระหว่างกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีจ านวน 46.85 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
เงินกูย้ืมดงักล่าวแสดงดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

14. ขาดทุนสะสม 

 รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 2565 2564 2565 2564 
ขาดทนุสะสมยกมา (24,525) (21,585) (757,919) (662,175) 
บวก: การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ด าเนินงาน (6,099) (4,826) (213,662) (158,689) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงิน

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สังหาริมทรัพย ์ 2,086 1,886 75,894  62,945 

ขาดทนุสะสมยกไป (28,538)  (24,525) (895,687)  (757,919) 
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 งบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์ 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 2565 2564 2565 2564 
ขาดทนุสะสมยกมา (24,525) (21,585) (757,919) (662,175) 
บวก: การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ด าเนินงาน (4,013) (2,940) (137,768) (95,744) 
ขาดทนุสะสมยกไป (28,538)  (24,525) (895,687)  (757,919) 

15.  การแบ่งปันก าไรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

กองทรัสตฯ์ มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุง
แลว้ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ดงันั้น เน่ืองจากกองทรัสตฯ์ มีขาดทุนสะสมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 คณะกรรมการของผูจ้ดัการ
กองทรัสตจึ์งมีมติงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานของกองทรัสตฯ์ ส าหรับแต่ละปีดงักล่าว  

16.  รายได้เงินชดเชยจากจ านวนก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ีได้รับการประกัน 

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

ในระหว่างปี 2565 และ 2564 กองทรัสต์ฯ ไม่มีรายไดเ้งินชดเชย เน่ืองจากการรับประกนัก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของ
โรงแรมไม่รวมช่วงเวลาท่ีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมต ่ากว่าท่ีคาดหมายกรณีเกิดเหตุการณ์พิเศษ  ซ่ึงรวมถึง
เหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยช่วงเวลาท่ีไดรั้บการประกนัจะไดรั้บการขยายออกไป 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 กองทรัสต์ฯ พิจารณาว่าเหตุการณ์พิเศษท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการรับประกนัเน่ืองดว้ย
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ได้ส้ินสุดลงแล้ว ดังนั้นจึงได้แจ้งให้บริษัทผูข้ายทรัพยไ์ด้ทราบถึงการเร่ิมนับ
ระยะเวลาการรับประกนัก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของโรงแรมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป ซ่ึงบริษทัผูข้าย
ทรัพยรั์บทราบและอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามสัญญา เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนในการเจรจา เงินชดเชยดงักล่าว
จะรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดรั้บช าระ 
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17. ค่าใช้จ่าย 

17.1 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ เป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงัน้ี 

(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 ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารพิเศษน้ี 

นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไดรั้บค่าธรรมเนียมจากการด าเนินธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการไดม้าหรือการขายทรัพยสิ์น
ของกองทรัสต์ฯ ในอัตราร้อยละ 1.00 และร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินตามล าดับ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดย
ค่าธรรมเนียมในส่วนน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตฯ์ เขา้ลงทุนจะถูกบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเงินลงทุน  

17.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตี 

 ค่าธรรมเนียมทรัสตีมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนโดยมีอตัราดงัต่อไปน้ี  

(1)  ร้อยละ 0.30 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ฯ ส าหรับมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ฯ ไม่เกิน 4 
พนัลา้นบาท  

(2) ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ ส าหรับมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ฯ ส่วนท่ีเกิน 4 
พนัลา้นบาท แต่ไม่เกิน 8 พนัลา้นบาท 

(3) ร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ ส าหรับมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ ส่วนท่ีเกิน 8 
พนัลา้นบาท 

แต่ทั้งน้ีไม่ต ่ากว่า 4 ลา้นบาทต่อปี 

17.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์คิดเป็นรายเดือนไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทรัสตฯ์ 

17.4  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายให้แก่ผูใ้ห้บริการวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาในการ
ด าเนินงานในประเทศเวียดนาม ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี ผูป้ระเมินราคาอิสระ  ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เป็นตน้ 
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18.  ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราว และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (174) (11) (6,341) (560) 

รายได้ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน (174) (11) (6,341) (560) 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบญัชีกบัรายไดภ้าษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 2565 2564 

ขาดทนุทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (4,187) (2,951) (144,110) (96,303) 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดนิ้ติบคุคล
คูณอตัราภาษี * (113) 105 (4,123) 3,123 

รายการตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (47) (110) (1,719) (3,443) 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับค่าใชจ้า่ยตอ้งห้าม (14) (6) (499) (240) 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ (174) (11) (6,341) (560) 

* กองทรัสตฯ์ไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อตัราภาษีของบริษทัยอ่ยอยูใ่นระหว่างร้อยละ 0 ถึง 20 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     
ผลแตกต่างชัว่คราว 36 141 1,219 4,718 
ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 133 74 4,596 2,463 
รวม 169 215 5,815 7,181 
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 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 2565 2564 2565 2564 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุน (409) (611) (14,121) (20,420) 

รวม (409) (611) (14,121) (20,420) 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบญัชี - สุทธิ (240) (396) (8,306) (13,239) 

19.  ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ค่าใชจ้่ายอื่นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 2565 2564 

(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 47 0 1,674 (2) 
ภาษีธุรกิจเฉพาะของประเทศอินโดนีเซียจากรายไดค้่าเช่า 448 47 15,876 1,567 
ค่าธรรมเนียมและผลขาดทุนสุทธิจาก 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 747 - 22,440 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียรับจากบริษทัในกลุ่ม 22 24 768 778 
เงินเดือนและผลประโยชน์พนกังาน 904 771 31,938 24,685 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการธุรกิจโรงแรม  837 956 29,633 30,312 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 665 370 23,617 11,722 

 2,923 2,915 103,506 91,502 

20. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กองทรัสต์ฯ และบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสตฯ์ บริษทัยอ่ย
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินรวม  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2565 2564 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
รายไดจ้ากการให้เช่า 4,482 469 158,764 15,667 อตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 414 397 14,535 12,686 หมายเหตุ 17.1 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 405 424 14,184 13,560 หมายเหตุ 17.2 
ค่าใชจ่้ายอื่น 2 1 62 28 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2565 2564 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 

 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

 

เงินปันผลรับ 702 1,184 24,774 38,228 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนทางการเงิน 2,560 2,535 89,724 81,080 หมายเหตุ 13 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขสัญญาเงินกู ้ 2,259 2,204 77,641 69,115 
 
หมายเหตุ 13 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 414 397 14,535 12,686 หมายเหตุ 17.1 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 405 424 14,184 13,560 หมายเหตุ 17.2 
ค่าใชจ่้ายอื่น 2 1 62 28 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทรัสต์ฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

บริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีจากการให้เช่า - สุทธิ 2,388 722 82,529 24,115 
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 479 375 16,554 12,517 
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 งบการเงินเฉพาะกองทรัสตฯ์ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

บริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ลูกหน้ีเงินปันผล - 190 - 6,364 
ลูกหน้ีอื่น 17 17 570 551 
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 0 0 9 9 
เงินให้กูย้ืม 740 740 25,576 24,731 
เงินกูย้ืม 46,852 46,552 1,619,325 1,555,750 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 477  309 16,495 10,314 

21. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทรัสต์ฯ ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกลุ่ม
กองทรัสตฯ์ ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ 

เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ฯ มีมติอนุมติัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกลุ่มกองทรัสต์ฯ โดย
วิธีการจ าหน่ายหุ้นของบริษทัยอ่ย ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการด าเนินการผา่นตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง (“ผูด้  าเนินการประมูล”) 
ตามหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 1.3.1 

22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรท รัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯ  และบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงาน ท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้ เช่า
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพยเ์พ่ือธุรกิจโรงแรมและการด าเนินการเพ่ือให้บริการแก่ผูเ้ข้าพักเป็นการชั่วคราว 
กองทรัสตฯ์ ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้
เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานแลว้ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

กองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัในเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจ าแนกตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2565 2564 2565 2564 

ประเทศอนิโดนีเซีย 4.5 0.5 159 16 
ประเทศเวียดนาม 3.2 3.2 114 101 

รวม 7.7 3.7 273 117 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจ าแนก
ตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ประเทศอนิโดนีเซีย 87 93 3,008 3,115 
ประเทศเวียดนาม 36 39 1,248 1,300 
ประเทศไทย -    1 -    29 
รวม 123 133 4,256 4,444 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยมีรายไดค้่าเช่ากบัลูกคา้ 1 ราย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จากส่วนงาน

ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม จ านวน 4.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 159 ลา้น

บาท และจ านวน 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 16 ลา้นบาท ตามล าดบั  

23. ภาระผูกพนัและค่าเช่ารับในอนาคต 

23.1 กองทรัสตฯ์ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตีและนายทะเบียนตามสัญญาบริการ
ตามหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 17 
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23.2 บริษัทย่อยจ านวน 1 ราย (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564: บริษัทย่อยจ านวน 1 ราย) มีสัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมโดยสัญญาเช่ามีอาย ุ3 ปี (ซ่ึงจะมีการต่ออายอุอกไปอีก 3 ปีโดยอตัโนมติัหากไม่มีฝ่าย

ใดบอกเลิกสัญญา) สัญญาเช่าก าหนดให้มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้ นซ่ึงขึ้ นอยู่กับการด าเนินงานของผู ้เช่า (ค่าเช่าผนัแปร) 

เน่ืองมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 1.2 จึงท าให้ไม่มีรายไดค้่าเช่าผนัแปรในงบ

ก าไรขาดทุนในปี 2565 และ 2564 

 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ  
2564 โดยไม่ค านึงผลกระทบจากเง่ือนไขท่ีถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่าท่ีท าให้ตอ้งมีการยกเวน้ค่าเช่าให้กบั
ผูเ้ช่า มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

รับช าระ     
ภายใน 1 ปี 5 6 183 188 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 5 - 183 

รวม 5 11 183 371 

24. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

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

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพย ์ - - 116.7 116.7 - - 124.5 124.5 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - - - - - - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

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

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพย ์ - - 4,032.0 4,032.0 - - 4,160.3 4,160.3 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - - - - - - - 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

25.1 วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อย ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจากการให้เช่า 
ลูกหน้ีอ่ืน ดอกเบ้ียคา้งจ่าย เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และเงินประกนัรายไดรั้บจากผูข้ายทรัพยสิ์น กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อย
มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและเงินฝากธนาคาร ซ่ึงอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ส่วนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอื่น (เช่น ลูกหน้ี
และเจา้หน้ี) ไม่มีดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มกองทรัสต์ฯ มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีจากการให้เช่า ลูกหน้ีอ่ืน และเงิน
จ่ายล่วงหน้าภายใตสั้ญญาซ้ือขายสินทรัพย ์โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มกองทรัสต์ฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มกองทรัสตฯ์ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญั เน่ืองจากรายได ้และรายจ่ายของบริษทัย่อยท่ีเป็นผูใ้ห้เช่าทรัพยสิ์น
และบริษทัโฮลดิ้งต่างประเทศจะเป็นสกุลเงินของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งนั้นๆ ท าให้กลุ่มกองทรัสต์ฯ ตอ้งรับความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะบริหารจดัการความเส่ียงน้ีโดยพิจารณาด าเนินการให้กลุ่มกองทรัสต์ฯ เขา้
ท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง หรือเขา้ท าสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินส าหรับอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม  

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องและการไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ 

ในการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ฝ่ายบริหารมีวตัถุประสงค์หลักคือการจดัการเพื่อให้กลุ่มกองทรัสต์ฯ มี
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสตฯ์ และ
ช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มกองทรัสต์ฯ มีรายการเจ้าหน้ีและค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย และ
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีถึงก าหนดช าระแลว้ตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ี กลุ่มกองทรัสต์ฯ ยงัมีเงินกูยื้มจาก
สถาบนัการเงินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในเดือนมิถุนายน 2566 ฝ่ายบริหารก าลงัด าเนินการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกลุ่ม
กองทรัสตฯ์ เพ่ือน าไปช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้เพ่ือช าระหน้ีเงินกูยื้มท่ีจะถึงก าหนดช าระดงักล่าวตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 1.3.1 และ 1.3.2  
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อย่างไรก็ตาม สถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้ไดติ้ดตามการด าเนินการประมูลอยา่งใกลชิ้ด การด าเนินการยงัคงเป็นไปตามแผนการ
ของกองทรัสต์ฯ โดยผูจ้ดัการกองทรัสต์คาดว่าจะช าระคืนเงินต้น และดอกเบ้ียตามสัญญา หลงัจากการประมูลเสร็จส้ิน
ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 

25.2 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

วิธีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมขึ้นอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ
ก าหนดขึ้นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ยแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม จดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน 
หรือเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด กลุ่มกองทรัสต์ฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้กรณีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
และเงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจถูกเรียกช าระคืนก่อนก าหนดเน่ืองจากการผิดนัดตามสัญญาเงินกู้ยืมกับ
สถาบนัการเงิน 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต ์เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2566 
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