
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งบการเงินระหวา่งกาลและรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรม 
และสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี และบริษทัยอ่ย 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและ                                     
สิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิรวม และงบกระแสเงิน
สดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี (กองทรัสตฯ์) และ
บริษทัยอ่ย (รวมเรียก กลุ่มกองทรัสตฯ์) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี ดว้ยเช่นกนั (รวม
เรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”)  ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคม
บริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ี
มีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบ
เร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

1) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มกองทรัสตฯ์ 
โดยธุรกิจโรงแรมทั้งสามแห่งในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามท่ีกลุ่มกองทรัสตฯ์ ลงทุน (แสดง
อยูใ่นรายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย)์ มีการปรับเปล่ียนการด าเนินงานท่ีส าคญัเพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์และให้เป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ของทางราชการของแต่ละประเทศ เช่น การลดขนาดการใหบ้ริการโรงแรมอยา่งเป็นสาระส าคญัหรือปิดการ
ใหบ้ริการโรงแรมเป็นการชัว่คราว โดยเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลต่อการด าเนินกิจการโรงแรมอยา่งมีนยัส าคญั
และต่อเน่ืองมาตลอดตั้งแต่ตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี เหตุการณ์การลดลงของการด าเนินงานของโรงแรม
อย่างมีนัยส าคญัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกั  ส่งผลให้
บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นผูใ้หเ้ช่าอสังหาริมทรัพยต์อ้งยนิยอมใหมี้การชะลอการจ่ายช าระค่าเช่าคงคา้งหรือการยกเวน้
ค่าเช่าใหก้บัผูเ้ช่า (แลว้แต่กรณี) และส่งผลใหก้ลุ่มกองทรัสตฯ์ ไม่มีรายไดค่้าเช่าตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 เป็น
ตน้มา อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์และผลกระทบดงักล่าวข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัซ่ึงมีความไม่แน่นอน ฝ่ายบริหาร
จะมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินต่อไป 

2) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยจ านวนประมาณ 45.02 
ลา้นยูโรจะครบก าหนดช าระภายในเดือนมิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 บริษทั
ย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญา Amendment and Restatement กบัสถาบนัการเงินแห่งเดิมเพื่อกูเ้งินมาช าระเงินกูย้ืมและ
ดอกเบ้ียค้างจ่ายตามสัญญาเงินกู้เดิม โดยได้รับเงินกู้ยืมจ านวน 61.45 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง) ซ่ึงจะครบก าหนดช าระคืนภายใน 12 เดือนนบัจากสัญญามีผลบงัคบั 
อย่างไรก็ดีมีความไม่แน่นอนในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อช าระเงินกูย้ืมดงักล่าว ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสถานการณ์
และแผนในอนาคต  

ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้มิไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ีแต่อยา่งใด 
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ข้อมูลอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวมกลุ่มกองทรัสต์ฯ และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของกองทรัสตฯ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึง
ไม่แสดงความเห็นตามรายงานลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เก่ียวกบัความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัหลายประการซ่ึง
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญอย่างมากเก่ียวกับความสามารถของกลุ่มกองทรัสต์ฯในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ
รวม และงบกระแสเงินสดรวมของกลุ่มกองทรัสตฯ์ และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์ ส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าว
ขา้งตน้ โดยไม่ใหข้อ้สรุปตามรายงาน ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัหลาย
ประการซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัอย่างมากเก่ียวกบัความสามารถของกลุ่มกองทรัสต์ฯใน
การด าเนินงานต่อเน่ือง และมีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวด 3 
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ในการน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี
ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั และการมีเหตุบ่งช้ีในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ว่าอาจมีขอ้ความในสัญญา
กูย้ืมเงินท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงเร่ืองการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้นของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามสญัญากูย้มืเงินระยะยาว  

(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  
 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  
กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2564 



งบการเงนิรวม - งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 5 119,856 122,654 3,756,225             3,684,173             

   (ราคาทุน: 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 4,059 ลา้นบาท)

      (2563: 133 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 3,987 ลา้นบาท)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6 352 405 11,034                  12,166                  

ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า - สุทธิ 7, 13 737 882 23,111 26,483                  

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 13 134 92 4,187 2,760                    

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 7,513 7,762 235,460 233,147                

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 1,525 1,743 47,787 52,365                  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงิน 14 -                            679                       -                            20,406                  

สินทรัพยอ่ื์น 108 78 3,381                    2,330                    

รวมสินทรัพย์ 130,225                134,295                4,081,185             4,033,830             

หนีสิ้น

เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13 2,417                    2,157                    75,727                  64,792                  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 52,629                  54,866                  1,649,370             1,648,026             

หน้ีสินตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 14 257                       -                            8,061                    -                            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 485                       490                       15,201                  14,709                  

หน้ีสินอ่ืน 68                         57                         2,152                    1,695                    

รวมหนีสิ้น 55,856                  57,570                  1,750,511             1,729,222             

สินทรัพย์สุทธิ 74,369                  76,725                  2,330,674             2,304,608             

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 104,356                104,356                3,414,798             3,414,798             

ขาดทุนสะสม 11 (20,883)                 (21,585)                 (640,929)               (662,175)               

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 83,473                  82,771                  2,773,869             2,752,623             

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (9,104)                   (6,046)                   (443,195)               (448,015)               

สินทรัพย์สุทธิ 74,369                  76,725                  2,330,674             2,304,608             

-                            -                            -                            -                        

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (เหรียญสหรัฐหรือบาทแลว้แต่กรณี) 0.2107                  0.2174                  6.6055                  6.5316                  

จาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 352,836,700         352,836,700         352,836,700         352,836,700         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี ้และบริษทัย่อย

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ - งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 4 119,382               120,818                  3,741,357               3,629,010               

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6 6                          4                             204                         128                         

ลูกหน้ีอ่ืน 13 17                        17                           517                         497                         

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 740                      740                         23,191                    22,227                    

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 1,525                   1,743                      47,787                    52,365                    

สินทรัพยอ่ื์น 40                        21 1,269                      649                         

รวมสินทรัพย์ 121,710               123,343                  3,814,325               3,704,876               

หนีสิ้น

เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13 487                      395                         15,256                    11,869                    

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 10,13 46,852                 46,221                    1,468,322               1,388,332               

หน้ีสินอ่ืน 2                          2                             73                           67                           

รวมหนีสิ้น 47,341                 46,618                    1,483,651               1,400,268               

สินทรัพย์สุทธิ 74,369                 76,725                    2,330,674               2,304,608               

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 104,356               104,356                  3,414,798               3,414,798               

ขาดทุนสะสม 11 (20,883)                (21,585)                   (640,929)                 (662,175)                 

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 83,473                 82,771                    2,773,869               2,752,623               

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (9,104)                  (6,046)                     (443,195)                 (448,015)                 

สินทรัพย์สุทธิ 74,369                 76,725                    2,330,674               2,304,608               

-                           -                              -                              -                              

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (เหรียญสหรัฐหรือบาทแลว้แต่กรณี) 0.2107                 0.2174                    6.6055                    6.5316                    

จาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 352,836,700        352,836,700           352,836,700           352,836,700           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลิตี ้และบริษัทย่อย

ณ วันที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 5)

   โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 94,592 81,651 68                   97,724 84,354 69                   -                          -                         -                         -                      

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 20,272 23,143 19                   20,322 23,200 19                   -                          -                         -                         -                      

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 14,646 15,062 13                   14,682 15,100 12                   -                          -                         -                         -                      

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ 129,510 119,856 100                 132,728 122,654 100                 -                          -                         -                         -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 4) -                         -                         -                      -                         -                         -                      119,382 100                    120,818 100                 

รวมเงินลงทุน 129,510             119,856             100                 132,728             122,654             100                 119,382              100                    120,818             100                 

-                         -                         -                          -                         

(หน่วย: พนับาท)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 5)

   โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 2,964,449 2,558,887 68                   2,935,331 2,533,752 69                   -                          -                         -                         -                      

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 635,308 725,280 19                   610,414 696,861 19                   -                          -                         -                         -                      

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 458,994 472,058 13                   441,009 453,560 12                   -                          -                         -                         -                      

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์ 4,058,751 3,756,225 100                 3,986,754 3,684,173 100                 -                          -                         -                         -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 4) -                         -                         -                      -                         -                         -                      3,741,357 100                    3,629,010 100                 

รวมเงินลงทุน 4,058,751          3,756,225          100                 3,986,754          3,684,173          100                 3,741,357           100                    3,629,010          100                 

-                         -                         -                          -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

เงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลิตี ้และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากเงินลงทุน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 13 -                              1,753                      -                              54,844                    

รายไดด้อกเบ้ีย 0 0 5                             11                           

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,417                      926                         73,129                    28,957                    

รายไดอ่ื้น 13 1,059                      65                           32,050                    2,030                      

รวมรายได้ 3,476                      2,744                      105,184                  85,842                    

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 12,13 99                           105                         2,999                      3,287                      

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12,13 105                         108                         3,181                      3,384                      

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12,13 17                           19                           503                         587                         

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 55                           108                         1,658                      3,355                      

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 218                         220                         6,612                      6,894                      

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 13 1,543                      412                         46,705                    12,881                    

ตน้ทุนทางการเงิน 740                         686                         22,385                    21,471                    

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (3)                            -                              (105)                       -                              

รวมค่าใช้จ่าย 2,774                      1,658                      83,938                    51,859                    

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 702                         1,086                      21,246                    33,983                    

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 702                         1,086                      21,246                    33,983                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลิตี ้และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม - งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 1,781 2,133                   53,919                 66,744                 
รายไดอ่ื้น -                           61                        -                           1,913                   
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 18                        -                           554                      -                           
รวมรายได้ 1,799                   2,194                   54,473                 68,657                 
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 12,13 99                        105                      2,999                   3,287                   
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12,13 105                      108                      3,181                   3,384                   
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12,13 17                        19                        503                      587                      
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 24                        31                        732                      976                      
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 218                      220                      6,612                   6,894                   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 13 3                          14                        87                        419                      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                           7                          -                           227                      
ตน้ทุนทางการเงิน 10,13 631                      604                      19,113                 18,900                 
รวมค่าใช้จ่าย 1,097                   1,108                   33,227                 34,674                 
กําไรจากการลงทุนสุทธิ 702                      1,086                   21,246                 33,983                 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 702                      1,086                   21,246                 33,983                 

-                           -                           -                       -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้และบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ - งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2564 2563 2564 2563

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 702                    1,086                 21,246               33,983               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,058)               (15,173)             (92,549)             (474,706)           

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

       ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน -                        -                        97,369               215,290             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (3,058)               (15,173)             4,820                 (259,416)           

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานและ

   องค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (2,356)               (14,087)             26,066               (225,433)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลิตี ้และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2564 2563 2564 2563

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 702                      1,086                   21,246                 33,983                 

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (3,058)                  (15,173) 4,820                   (259,416)

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (2,356)                  (14,087)                26,066                 (225,433)              

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 76,725                 93,280                 2,304,608            2,812,773            

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 74,369                 79,193                 2,330,674            2,587,340            

2564 2563 2564 2563

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 702                      1,086                   21,246                 33,983                 

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (3,058)                  (15,173)                4,820                   (259,416)              

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (2,356)                  (14,087)                26,066                 (225,433)              

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 76,725                 93,280                 2,304,608            2,812,773            

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 74,369                 79,193                 2,330,674            2,587,340            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี ้และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 702                      1,086                   21,246                 33,983                 

ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน:

   การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า 124                      (412)                    3,747                   (12,883)               

   การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีอ่ืน (25)                      93                        (754)                    2,894                   

   การลดลงในภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน -                          140                      -                          4,388                   

   การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (30)                      (1)                        (922)                    (23)                      

   การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 161                      (37)                      4,872                   (1,170)                 

   การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินอ่ืน 13                        (38)                      376                      (1,201)                 

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 218                      220                      6,612                   6,894                   

   ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (22)                      61                        (664)                    1,912                   

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,419)                 (925)                    (73,195)               (28,940)               

   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

      ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 936                      0 28,338                 3                          

   ตน้ทุนทางการเงิน 740                      686                      22,385                 21,471                 

   รายไดภ้าษีเงินได้ (3)                        -                          (105)                    -                          

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 395                      873                      11,936                 27,328                 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย (456)                    (481)                    (13,783)               (15,058)               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (456)                    (481)                    (13,783)               (15,058)               

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 8                          (18)                      715                      1,841                   

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (53)                      374                      (1,132)                 14,111                 

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 405                      757                      12,166                 22,833                 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 6) 352                      1,131                   11,034                 36,944                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี ้และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม - งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 702                      1,086                   21,246                 33,983                 

ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน:

   การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีอ่ืน 0 92                        (6)                        2,892                   

   การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (19)                      (20)                      (571)                    (624)                    

   การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 109                      (18)                      3,311                   (576)                    

   การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินอ่ืน 0 (38)                      3                          (1,201)                 

   เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 159                      400                      4,811                   12,514                 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,781)                 (2,133)                 (53,919)               (66,744)               

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 218                      220                      6,612                   6,894                   

   (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (18)                      10                        (549)                    308                      

   ตน้ทุนทางการเงิน 631                      604                      19,113                 18,900                 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1                          203                      51                        6,346                   

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 1                          (16)                      25                        351                      

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้สุทธิ 2                          187                      76                        6,697                   

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 4                          235                      128                      7,100                   

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 6) 6                          422                      204                      13,797                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี ้และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ - งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้ เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราที จิก        
ฮอสพทิอลลติีแ้ละบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลักษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า                  
สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี ้

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก 
ฮอสพิทอลลิต้ี (“กองทรัสต์ฯ”) เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน                                 
พ.ศ. 2550 ท่ี ก่อตั้ งข้ึนตามสัญญาก่อตั้ งทรัสต์ลงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 ระหว่างบริษัท สตราทีจิก                                
พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสทเ์ตอร์ส จ ากดั ในฐานะผูก่้อตั้งทรัสต ์และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ กองทรัสต์ฯไดจ้ดัตั้งโดยไม่มีก าหนดอายุของกองทรัสต ์
และเป็นกองทรัสตป์ระเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสตจ์ากผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระดม
เงินทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป และน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยผ์่านการซ้ือหุ้น
บริษทัโฮลด้ิงต่างประเทศหลายบริษทัรวมทั้งการใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัโฮลด้ิงเหล่านั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัยอ่ย 
3 แห่งในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นกิจการท่ีลงทุนในกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดินหรือสิทธิการ
เช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตฯ์
เขา้ลงทุนประกอบดว้ยโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงัน้ี 

อสังหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล 

พาร์ค (Pullman Jakarta                 
Central Park) 

นครจาการ์ตา       
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

กรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน (Strata title) และ
กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสงัหาริมทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ       
(Capri by Fraser) 

นครโฮจิมินห์
ประเทศ
เวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 
และกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและ
สงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์        
(Ibis Saigon South) 

นครโฮจิมินห์
ประเทศ
เวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 
และกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและ
สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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 กองทรัสตฯ์มีนโยบายท่ีจะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลงทุน โดยการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น
ดังกล่าวแก่บริษทัท่ีเก่ียวข้องกันของผูจ้ดัการกองทรัสต์เพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรมโดยการจ้างผูบ้ริหาร
โรงแรม ทั้ งน้ีผู ้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการบริหารทรัพย์สินและก าหนดนโยบายการจัดหา
ผลประโยชน์ดงักล่าว  

 การยกเลิกสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าในประเทศเวียดนาม 

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัย่อยสองแห่งในประเทศเวียดนามซ่ึงเป็นกิจการท่ีลงทุนในสิทธิการเช่า
ท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งของโรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ และ
โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ไดย้กเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่าท่ีเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เน่ืองจากผูเ้ช่า
ผิดเง่ือนไขสัญญาเช่าหลกั ภายหลงัการยกเลิกสัญญาเช่าบริษทัย่อยทั้งสองแห่งดงักล่าวไดด้ าเนินการจา้ง
ผูบ้ริหารโรงแรม จา้งพนักงานโรงแรม และด าเนินการต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผูเ้ขา้พกัเป็นการชัว่คราว
จนกว่าจะสามารถด าเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่ได้ ทั้งน้ี กลุ่มกองทรัสต์ฯ สามารถด าเนินการในลกัษณะ
ดงักล่าวไดต้ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 3/2564 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2564  

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

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

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดส่้งผลให้เกิดการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และมีผลกระทบโดยตรงต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มกองทรัสตฯ์”) โดย
ธุรกิจโรงแรมทั้งสามแห่งในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามท่ีกลุ่มกองทรัสตฯ์ ลงทุน (แสดงอยู่
ในรายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์) มีการปรับเปล่ียนการด าเนินงานท่ีส าคญัเพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์และให้เป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ของทางราชการของแต่ละประเทศ เช่น การลดขนาดการให้บริการโรงแรมอย่างเป็นสาระส าคญัหรือปิด
การให้บริการโรงแรมเป็นการชัว่คราว โดยเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลต่อการด าเนินกิจการโรงแรมอย่างมี
นยัส าคญัและต่อเน่ืองมาตลอดตั้งแต่ตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี เหตุการณ์การลดลงของการด าเนินงาน
ของโรงแรมอยา่งมีนยัส าคญัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกั  
ส่งผลใหบ้ริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นผูใ้หเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยต์อ้งยนิยอมใหมี้การชะลอการจ่ายช าระค่าเช่าคงคา้งหรือ
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การยกเวน้ค่าเช่าใหก้บัผูเ้ช่า (แลว้แต่กรณี) และส่งผลใหก้ลุ่มกองทรัสตฯ์ ไม่มีรายไดค่้าเช่าตั้งแต่ไตรมาส 2 
ปี 2563 เป็นตน้มา 

นอกจากน้ี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.1 บริษทัยอ่ยสองแห่งในประเทศเวียดนามได้
ยกเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกั และไดด้ าเนินการต่างๆ เพื่อใหบ้ริการแก่ผูเ้ขา้พกัเป็นการชัว่คราวในระหวา่ง
การหาผูเ้ช่ารายใหม่ซ่ึงอาจมีอุปสรรคในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฝ่ายบริหารจะมีการ
ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินต่อไป 

1.3 เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ความไม่แน่นอนในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือช าระเงินกู้ ตามสัญญา Amendment and Restatement ท่ีจะถึง
ก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนับจากสัญญามผีลบังคับ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยจ านวนประมาณ 45.02 
ลา้นยโูรจะครบก าหนดช าระภายในเดือนมิถุนายน 2564 อยา่งไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 บริษทั
ย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญา Amendment and Restatement กบัสถาบนัการเงินแห่งเดิมเพื่อกูเ้งินมาช าระเงินกูย้ืม
และดอกเบ้ียค้างจ่ายตามสัญญาเงินกู้เดิม โดยได้รับเงินกู้ยืมจ านวน 61.45 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา      
(รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง) ซ่ึงจะครบก าหนดช าระคืนภายใน 12 เดือนนบัจากสัญญามีผล
บังคบั อย่างไรก็ดีมีความไม่แน่นอนในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อช าระเงินกู้ยืมดังกล่าว ซ่ึงข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์และแผนในอนาคต 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทรัสตฯ์ เลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ตามท่ีก าหนด
ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม กองทรัสตฯ์ไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ อย่างไรก็ดี งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดแ้สดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทยอีกดว้ย  

งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการน าเสนองบการเงินเพิ่มเติมดงัน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
แปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุล
เงินท่ีใชด้ าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน” ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
อ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด         
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ี
ควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (งบการเงินเฉพาะกจิการของกองทรัสต์ฯ) 

4.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนัหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  

มูลค่าตามบญัชี                                        
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน  

มูลค่าตามบญัชี                                        
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ)   

 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

SHH 100 100 100 100 148,622 148,622 120,168  121,614 4,657,726 4,464,175 3,765,992  3,652,936  

SHH2 100 100 100 100 - - (786)  (796) 3 3 (24,635)  (23,926) 

รวม     148,622 148,622 119,382  120,818  4,657,729 4,464,178 3,741,357  3,629,010  

4.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กองทรัสตฯ์รับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการและมีเงินปันผลรับดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา)  
 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
SHH 1,771 2,145 (3,058) (15,173) 159 400 
SHH2 10 (12) - - - - 

รวม 1,781 2,133 (3,058) (15,173) 159 400 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
SHH 53,602 67,127 (92,549) (156,391) 4,811 12,514 
SHH2 317 (383) - (795) - - 

รวม 53,919 66,744 (92,549) (157,186) 4,811 12,514 
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4.3 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียตน้งวด  120,818 3,629,010 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,781 53,919 
หกั: เงินปันผลรับ (159) (4,811) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ (3,058) (92,549) 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน - 155,788 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียปลายงวด 119,382 3,741,357 

 กองทรัสตฯ์ไดน้ าใบหุ้นของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่ไปจ าน าไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ขอ้ 9 

5. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (งบการเงินรวม) 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์กิจการประเภทโรงแรมของ
กองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์                                    

กิจการประเภทโรงแรมตน้งวด 123 3,684 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (3) 72 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์                                      

กิจการประเภทโรงแรมปลายงวด 120 3,756 

 กองทรัสตฯ์วดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
มูลค่า 120 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมตามรายงานของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และปรับดว้ยผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
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 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยไดน้ ากรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยข์องโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล 
พาร์ค ไปจ านองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ี
ไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 9 

6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

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

 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย                
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย               
ต่อปี 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
เงินสด 4 - 2 - 131 - 71 - 
เงินฝากธนาคาร         
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์         
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0 0.05 - 0.10 0 0.05 - 0.13 3 0.05 - 0.10 3 0.05 - 0.13 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 6 0.05 - 0.13 4 0.05 - 0.13 201 0.05 - 0.13 125 0.05 - 0.13 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั         
Oversea-Chinese Banking Corporation 

Limited, Singapore Branch 9 - 3 - 272 - 101 - 
KEB Hana Bank, Singapore Branch 4 - 4 - 129 - 127 - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 1 0.05 - 1.75 2 0.05 - 1.75 38 0.05 - 1.75 55 0.05 - 1.75 
Industrial Bank of Korea, 

Ho Chi Minh Branch 19 0.05 46 0.05 605 0.05 1,367 0.05 
The Vietnam Bank for Agriculture 

and Rural Development 52 0.20 125 0.20 1,609 0.20 3,753 0.20 
VeitCom Bank 253 0.20 215 0.20 7,920 0.20 6,440 0.20 
Malayan Banking Berhad, Singapore   4 0.10 4 0.10 126 0.10 124 0.10 

รวมเงินฝากธนาคาร 348  403  10,903  12,095  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 352  405  11,034  12,166  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

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

 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย                
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย               
ต่อปี 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
เงินฝากธนาคาร         
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์         
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0 0.05 - 0.10 0 0.05 - 0.13 3 0.05 - 0.10 3 0.05 - 0.13 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 6 0.05 - 0.13 4 0.05 - 0.13 201 0.05 - 0.13 125 0.05 - 0.13 

รวมเงินฝากธนาคาร 6  4  204  128  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 6  4  204  128  

7. ลูกหนีจ้ากการให้เช่า - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
   6 - 9 เดือน   - 475 - 14,257 
   9 - 12 เดือน   551 838 17,257 25,179 
   เกิน 1 ปี 611 - 19,164 - 
รวม 1,162 1,313 36,421 39,436 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (425) (431) (13,310) (12,953) 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า - สุทธิ 737 882 23,111 26,483 

 

 

 

 

 

 



21 
 

8. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตน้งวด 1,743 52,365 
หกั: ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (218) (6,612) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการ

แปลงค่างบการเงิน - 2,034 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีปลายงวด 1,525 47,787 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทรัสตฯ์ มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีแสดง
เป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีคงเหลือ 1.53 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 47.79 ล้านบาท) หาก
กองทรัสตฯ์ ตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั้งจ านวนไปหักกบัส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วย มูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิจะเท่ากบั 72.84 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 2,283 ลา้นบาท) และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ
หน่วยจะเท่ากบั 0.2065 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหน่วย หรือ 6.4701 บาทต่อหน่วย 

9. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลด้ิง ลิมิเตด็ (SHH) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยจากสถาบนัการเงินในประเทศสิงคโปร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2564 
ปรับปรุง/                
ตดัจ าหน่าย 

ขาดทุน (ก าไร) 
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 55,210 - (2,415) 52,795 
หกั: ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการกูย้มื            

รอตดับญัชี (480) 234 16 (230) 
บวก: รายการปรับปรุงเน่ืองจากวิธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  136 (67) (5) 64 

สุทธิ 54,866 167 (2,404) 52,629 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2564 
ปรับปรุง/                
ตดัจ าหน่าย 

ขาดทุน (ก าไร) 
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ผลกระทบของ
อตัราแลกเปล่ียน                  
จากการแปลงค่า                                
งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 1,658,364 - (73,093) 69,287 1,654,558 

หกั: ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย
ในการกูย้มืรอตดับญัชี (14,427) 7,091 489 (356) (7,203) 

บวก: รายการปรับปรุงเน่ืองจากวิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  4,089 (2,036) (138) 100 2,015 

สุทธิ 1,648,026 5,055 (72,742) 69,031 1,649,370 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินกูย้มืระยะยาวมียอดเงินตน้คงเหลือเท่ากบั 45.02 ลา้นยโูร โดยมีเง่ือนไขตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ในงบการเงินส าหรับปีล่าสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 SHH ไม่สามารถจ่ายช าระดอกเบ้ียท่ีถึงก าหนดช าระในเดือนธนัวาคม 2563 ได้
ครบตามจ านวน โดย SHH ไดท้ยอยจ่ายดอกเบ้ียดงักล่าวครบแลว้ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2564  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 SHH ไม่สามารถจ่ายช าระดอกเบ้ียท่ีถึงก าหนดช าระในเดือนมีนาคม 2564 จ านวน 
0.49 ลา้นยูโร และไม่สามารถรักษาระดบัจ านวนเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารภายใตข้อ้ก าหนดของสัญญา
กูย้มื 

 อย่างไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกู ้Amendment and Restatement 
กบัสถาบนัการเงินแห่งเดิม เพื่อรับเงินกูย้ืมจ านวน 61.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อใชช้ าระหน้ีเงินกู้
เดิมจ านวน 45.02 ลา้นยูโร และดอกเบ้ียคงคา้งจนถึงวนัท่ีท าสัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่จ านวน 0.71 ลา้นยูโร  
โดยจ านวนเงินกูย้ืมจ านวนดงักล่าว ครอบคลุมค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเงินกู้
ใหม่ รวมถึงเงินส ารองในบญัชีเพื่อช าระดอกเบ้ียส าหรับระยะเวลาหน่ึงปี โดยก าหนดหลกัประกนัตาม
สญัญาเงินกูเ้ดิม  

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



23 
 

10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของกองทรัสตฯ์ ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย:พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (หน่วย:พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 46,221 1,388,332 
บวก: รายการปรับปรุงตามวิธีตน้ทุนตดัจ าหน่าย 631 19,113 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน - 60,877 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 46,852 1,468,322 

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 กองทรัสต์ฯ ย ังไม่ได้ช าระคืนเงินต้นและ SHH ย ังไม่ เรียกช าระคืนเงินกู ้               
ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระหว่างกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน 46.85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา     
แสดงดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

11. ขาดทุนสะสม 

 รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

ก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิสะสม (5,370) 2,791 (165,197) 90,581 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน

สะสม (14,092) (7,219) (428,985) 
 

(218,571) 
หกั: การแบ่งปันก าไรให้ผูถื้อหน่วยทรัสต ์สะสม (2,123) (2,123) (67,993) (67,993) 

ขาดทุนสะสมตน้งวด/ปี (21,585) (6,551) (662,175) (195,983) 
บวก: การเพ่ิมข้ึน(ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ด าเนินงาน 702 (8,161) 21,246 (255,778) 
หกั: การขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน - (6,873) - (210,414) 

ขาดทุนสะสมปลายงวด/ปี (20,883) (21,585) (640,929) (662,175) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

ก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิสะสม (19,462) (4,428) (594,182) (127,990) 
หกั: การแบ่งปันก าไรให้ผูถื้อหน่วยทรัสต ์สะสม (2,123) (2,123) (67,993) (67,993) 

ขาดทุนสะสมตน้งวด/ปี  (21,585) (6,551) (662,175) (195,983) 
บวก: การเพ่ิมข้ึน(ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ด าเนินงาน 702 (15,034) 21,246 (466,192) 

ขาดทุนสะสมปลายงวด/ปี (20,883) (21,585) (640,929) (662,175) 

12. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ค่าธรรมเนียมทรัสตี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน มีรายละเอียดตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 ในงบการเงินส าหรับปีล่าสุด 

13. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ี
ส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกองทรัสต์ฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - 1,753 - 54,844 อตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า 
รายไดอ้ื่น - 1 - 23 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 99 105 2,999 3,287 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 105 108 3,181 3,384 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0 2 7 69 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

 

เงินปันผลรับ 159 400 4,811 12,514 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนทางการเงิน 631 604 19,113 18,900 หมายเหตุ 10 
รายการธุรกจิกบักิจการที่เกีย่วข้องกัน     
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 99 105 2,999 3,287 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 105 108 3,181 3,384 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0 2 7 69 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญั
กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั     
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า - สุทธิ 737 882 23,111 26,483 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ - 0 - 10 
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 363 335 11,380 10,073 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
บริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ลูกหน้ีอ่ืน 17 17 517 497 
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 0 0 9 8 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 740 740 23,191 22,227 
เงินกูย้มืระยะยาว 46,852 46,221 1,468,322 1,388,332 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั     
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 299 251 9,368 7,535 
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14. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญ

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

 
 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 257 8,061 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 257 8,061 

ในวันท่ี 29 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญายกเลิกสัญญาตราสารอนุพันธ์ท่ีเก่ียวกับอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (EUR/USD Call Spread) ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 
เน่ื องจากสัญญ าเงินกู้  Amendment and Restatement ฉบับ ให ม่  เป็นการกู้ยืม ในสกุล เงิน เห รียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และบริษทัยอ่ย
ไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมส าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 0.10 ลา้นยโูร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โดยเป็นสญัญาซ้ือเงินสกลุ
ยโูร 45,510,715.83 และสัญญาขายเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา 53,684,440.39 ในราคาใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2564 เท่ากบั 1.1796 ยโูรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

15. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กองทรัสตฯ์ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและกลุ่มกองทรัสตฯ์ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์ 

16. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
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กองทรัสต์ฯและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ                 
การให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรมและการด าเนินการเพื่อให้บริการแก่ผูเ้ขา้
พกัเป็นการชัว่คราว กองทรัสตฯ์ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานใน
งบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการ
รายงานตามส่วนงานด าเนินงานแลว้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

กองทรัสตฯ์และบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัในเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รายได้
จากลูกคา้ภายนอกส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน
จ าแนกตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 2563 2564 2563 
ประเทศอินโดนีเซีย 0 1.4 1 44 
ประเทศเวียดนาม 1.1 0.4 31 11 
รวม 1.1 1.8 32 55 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) ท่ีแสดงอยู่ใน  
งบการเงินจ าแนกตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ประเทศอินโดนีเซีย 89 92 2,794 2,767 
ประเทศเวียดนาม 38 38 1,197 1,150 
ประเทศไทย 2 2 48 52 
รวม 129 132 4,039 3,969 
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

กองทรัสตฯ์และบริษทัยอ่ยมีรายไดค่้าเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวน 1.80 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 55 ล้านบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และ
สงัหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทรัสตฯ์และบริษทั
ยอ่ยไม่มีรายไดค่้าเช่า 

17. ภาระผูกพนัและค่าเช่ารับในอนาคต 

17.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต์ ทรัสตีและนายทะเบียน
ตามสัญญาบริการตามหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 20 ในงบการเงินส าหรับปีล่าสุด 

17.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระท่ีจะตอ้งน าเงินจ านวน 0.49 ลา้นยูโร ฝากเพิ่มเติมใน
บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาเงินกู ้

17.3 บริษัทย่อยจ านวน 1 ราย (ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2563: บ ริษัทย่อยจ านวน 1 ราย) มีสัญญาให้ เช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมโดยสัญญาเช่ามีอาย ุ3 ปี สัญญาเช่าก าหนดให้มี
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงข้ึนอยู่กับการด าเนินงานของผูเ้ช่า (ค่าเช่าผนัแปร) เน่ืองมาจากผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 1.2 จึงท าใหไ้ม่มี รายได้ค่ าเช่ าผันแปรในงบก าไร
ขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

 จ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีจะได้รับในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ ณ วนัท่ี                    
31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่ค านึงผลกระทบจากเง่ือนไขท่ีถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีก าหนด
ไวใ้นสญัญาเช่าท่ีท าใหต้อ้งมีการยกเวน้ค่าเช่าใหก้บัผูเ้ช่า มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

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

รับช าระ     
ภายใน 1 ปี 6 6 167 172 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 10 11 333 345 

รวม 16 17 500 517 
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18. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพย ์ - - 119.9 119.9 - - 122.7 122.7 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - - - - 0.7 - 0.7 
         

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 0.3 - 0.3 - - - - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพย ์ - - 3,756.2 3,756.2 - - 3,684.2 3,684.2 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - - - - 20.4 - 20.4 
         

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 8.1 - 8.1 - - - - 

ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

19. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู ้จัดการกองทรัสต์เม่ือวัน ท่ี                               
17 พฤษภาคม 2564 
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