
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงิน 

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พ่ือธุรกิจโรงแรม 

และสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี และบริษทัยอ่ย 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า                 

สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไร

ขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยสุ์ทธิรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี 

(กองทรัสต์ฯ) และบริษทัย่อย (รวมเรียก กลุ่มกองทรัสต์ฯ) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของทรัสต์เพ่ือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุไดเ้พ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า 

“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”)  ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

เหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้าง

พ้ืนฐานและทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้น

การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการ

ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

1) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ได้ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และมี

ผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มกองทรัสตฯ์ โดยธุรกิจโรงแรมทั้งสามแห่งในประเทศ

อินโดนีเซียและประเทศเวียดนามท่ีกลุ่มกองทรัสต์ฯ ลงทุน (แสดงอยู่ในรายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย)์ มีการปรับเปล่ียนการดาํเนินงานท่ีสาํคญัเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์และให้เป็นไปตามมาตรการในการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางราชการของแต่ละประเทศ เช่น การลดขนาดการให้บริการโรงแรม

อย่างเป็นสาระสําคญัหรือปิดการให้บริการโรงแรมเป็นการชั่วคราว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการดาํเนินกิจการ

โรงแรมอยา่งมีนยัสาํคญัและต่อเน่ืองมาตลอดตั้งแต่ตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี เหตุการณ์การลดลงของการดาํเนินงาน

ของโรงแรมอยา่งมีนยัสาํคญัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกั ส่งผลให้บริษทั

ย่อยซ่ึงเป็นผูใ้ห้เช่าอสังหาริมทรัพยต์อ้งยินยอมให้มีการชะลอการจ่ายชาํระค่าเช่าคงคา้งหรือการยกเวน้ค่าเช่าให้กบัผูเ้ช่า 

(แลว้แต่กรณี) และส่งผลให้กลุ่มกองทรัสตฯ์ ไม่มีรายไดค้่าเช่าตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นตน้มา อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์

และผลกระทบดงักล่าวข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัซ่ึงมีความไม่แน่นอน ฝ่ายบริหารจะมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์

ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินต่อไป 

2) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3.1 เก่ียวกับเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อย เม่ือวนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2564 บริษทัย่อยทาํสัญญา Amendment and Restatement กบัสถาบนัการเงินแห่งเดิม เพ่ือกูเ้งินมาชาํระคืนเงิน

กูย้ืมและดอกเบ้ียคงคา้งของเงินกูเ้ดิมรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนจากสัญญา Amendment and 

Restatement รวมเป็นหน้ีสินใหม่ตามสัญญาจาํนวน 61.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระคืนภายใน 12 

เดือนนบัจากวนัท่ีสัญญามีผลบงัคบั (วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564) โดยมีทางเลือกให้บริษทัยอ่ยสามารถขอขยายเวลาชาํระคืน

เงินกูอ้อกไปไดอี้ก 12 เดือนหลงัจากท่ีสัญญา Amendment and Restatement ครบกาํหนด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูใ้ห้กู ้

และหลกัเกณฑบ์างประการ และคาํขอขยายเวลาชาํระคืนเงินกูด้งักล่าวไม่สามารถเพิกถอนได ้อยา่งไรก็ตามการขยายเวลา

ชําระคืนเงินกู้หรือความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนใหม่เพ่ือชําระคืนเงินกู้ระยะสั้ นเม่ือครบกําหนดข้ึนอยู่กับ 

สถานการณ์และแผนในอนาคต ซ่ึงฝ่ายบริหารพิจารณาว่าความไม่แน่นอนดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อ

ความสามารถในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มกองทรัสตฯ์ 

3) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3.2 ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม

วตัถุประสงคเ์ฉพาะสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษทัย่อยดงักล่าว ตามรายงานลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 

เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนหลายประการ ซ่ึงถือเป็นเหตุผดิเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้Amendment and Restatement ซ่ึงผูใ้ห้กู ้

สามารถเรียกชาํระคืนเงินกูย้ืมทั้งจาํนวนไดท้นัที แต่อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารกองทรัสต์ฯ เช่ือว่าการไม่แสดงความเห็นของ

ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยต่องบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นขอ้มูลในอดีตซ่ึงไม่ถือเป็นสาระสาํคญัในการพิจารณา

ว่าเป็นเหตุผิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้ปัจจุบนัผูบ้ริหารกองทรัสต์ฯ ยงัไม่ไดรั้บการแจง้ให้ชาํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวจาก

สถาบนัการเงิน 

ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้มิไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ีแต่อยา่งใด 
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ข้อมูลอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวมกลุ่มกองทรัสต์ฯ และงบการเงินเฉพาะกิจการของ  

กองทรัสต์ฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไม่แสดงความเห็นตาม

รายงานลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564 เก่ียวกับความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญหลายประการซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย               

อย่างมีนัยสําคัญอย่างมากเก่ียวกับความสามารถของกลุ่มกองทรัสต์ฯในการดําเนินงานต่อเน่ือง งบกําไรขาดทุนรวม                    

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยสุ์ทธิรวม และงบกระแสเงินสดรวมของกลุ่มกองทรัสตฯ์ และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของกองทรัสตฯ์ สาํหรับ

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่ให้

ขอ้สรุปตามรายงาน ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัหลายประการซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิด

ขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัอย่างมากเก่ียวกับความสามารถของกลุ่มกองทรัสต์ฯในการดาํเนินงานต่อเน่ือง และมีขอ้มูลและ

เหตุการณ์ท่ีเนน้เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เก่ียวกบั

การนําแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั การท่ีกลุ่มกองทรัสตฯ์ 

ไดบ้นัทึกค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการกูย้ืมเพ่ือการเขา้ซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมท่ีถูกยกเลิกไปเม่ือปลายปี 2561 จาํนวน

ประมาณ 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บการแจง้หน้ีในเดือนเมษายน 2563 เป็นค่าใชจ่้ายในไตรมาสท่ีสอง

ของปี 2563 และแสดงเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  ในงบการเงินรวมของกลุ่มกองทรัสตฯ์ และการมีเหตุบ่งช้ีใน

เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 วา่อาจมีขอ้ความในสญัญากูย้มืเงินท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงเร่ืองการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบั

โครงสร้างการถือหุน้ของผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามสญัญากูย้มืเงินระยะยาว  

 

(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  

 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  

กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2564 



งบการเงนิรวม - งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายุติธรรม 5 121,745                 122,654                 4,129,880              3,684,173              

   (ราคาทุน: 132 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 4,464 ลา้นบาท)

      (2563: 133 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 3,987 ลา้นบาท)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6 251                        405                        8,507                     12,166                   

ลูกหนีจากการใหเ้ช่า - สุทธิ 7, 13 429                        882                        14,544                   26,483                   

ลูกหนีอืน - สุทธิ 13 120                        92                          4,083                     2,760                     

ภาษีมูลค่าเพมิรอเรียกคืน 7,656                     7,762                     259,710                 233,147                 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 1,080                     1,743                     36,653                   52,365                   

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 9 4,124                     -                             139,902                 -                             

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 14 -                             679                        -                             20,406                   

สินทรัพยอื์น 159                        78                          5,406                     2,330                     

รวมสินทรัพย์ 135,564                 134,295                 4,598,685              4,033,830              

หนีสิน

เจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13 2,292                     2,157                     77,762                   64,792                   

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 9 60,305                   54,866                   2,045,681              1,648,026              

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 490                        490                        16,614                   14,709                   

หนีสินอืน 68                          57                          2,318                     1,695                     

รวมหนสิีน 63,155                   57,570                   2,142,375              1,729,222              

สินทรัพย์สุทธิ 72,409                   76,725                   2,456,310              2,304,608              

สินทรัพย์สุทธ:ิ 

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

ขาดทุนสะสม 11 (24,882)                  (21,585)                  (769,833)                (662,175)                

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 79,474                   82,771                   2,644,965              2,752,623              

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (7,065)                    (6,046)                    (188,655)                (448,015)                

สินทรัพย์สุทธิ 72,409                   76,725                   2,456,310              2,304,608              

-                             -                             -                             -                         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (เหรียญสหรัฐหรือบาทแลว้แต่กรณี) 0.2052                   0.2174                   6.9616                   6.5316                   

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพอืธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษัทย่อย

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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งบการเงินเฉพาะกจิการ - งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 4 116,933               120,818                  3,966,633               3,629,010               

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6 26                        4                            895                         128                         

ลูกหนีเงินปันผล 13 42                        -                             1,434                      -                             

ลูกหนีอืน 13 17                        17                           560                         497                         

เงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 13 740                      740                         25,102                    22,227                    

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 1,080                   1,743                      36,653                    52,365                    

สินทรัพยอื์น 31                        21                           1,085                      649                         

รวมสินทรัพย์ 118,869               123,343                  4,032,362               3,704,876               

หนีสิน

เจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13 548                      395                         18,611                    11,869                    

เงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ย 10,13 45,911                 46,221                    1,557,413               1,388,332               

หนีสินอืน 1                          2                            28                           67                           

รวมหนีสิน 46,460                 46,618                    1,576,052               1,400,268               

สินทรัพย์สุทธิ 72,409                 76,725                    2,456,310               2,304,608               

สินทรัพย์สุทธ:ิ 

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

ขาดทุนสะสม 11 (24,882)                (21,585)                  (769,833)                (662,175)                

สินทรัพย์สุทธก่ิอนองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 79,474                 82,771                    2,644,965               2,752,623               

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหน่วยทรัสต์

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (7,065)                  (6,046)                    (188,655)                (448,015)                

สินทรัพย์สุทธิ 72,409                 76,725                    2,456,310               2,304,608               

-                          -                             -                             -                             

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (เหรียญสหรัฐหรือบาทแลว้แต่กรณี) 0.2052                 0.2174                    6.9616                    6.5316                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธกิารเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลติี และบริษทัย่อย

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 5)

   โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 96,344 83,163 68 97,724 84,354 69                   -                          -                        -                         -                      

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 20,472 23,371 19 20,322 23,200 19                   -                          -                        -                         -                      

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 14,790 15,211 13 14,682 15,100 12                   -                          -                        -                         -                      

รวมเงนิลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย์ 131,606 121,745 100 132,728 122,654 100                 -                          -                        -                         -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 4) -                         -                         -                      -                         -                         -                      116,933 100                   120,818 100                 

รวมเงนิลงทุน 131,606            121,745            100 132,728            122,654            100                 116,933              100                   120,818            100                 

-                         -                         -                          -                         

(หน่วย: พนับาท)

ร้อยละของ ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ มูลค่าตามบญัชี ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 5)

   โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค 3,268,202 2,821,084 68 2,935,331 2,533,752 69                   -                          -                        -                         -                      

   โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ 694,448 792,796 19 610,414 696,861 19                   -                          -                        -                         -                      

   โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์ 501,721 516,000 13 441,009 453,560 12                   -                          -                        -                         -                      

รวมเงนิลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย์ 4,464,371 4,129,880 100 3,986,754 3,684,173 100                 -                          -                        -                         -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 4) -                         -                         -                      -                         -                         -                      3,966,633 100                   3,629,010 100                 

รวมเงนิลงทุน 4,464,371         4,129,880         100 3,986,754         3,684,173         100                 3,966,633           100                   3,629,010         100                 

-                         -                         -                          -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

เงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลติ ีและบริษัทย่อย

ณ วันที 30 กนัยายน 2564

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากเงินลงทุน

รายไดด้อกเบีย 0 0 2                           3                           

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 13                         -                            437                       -                            

รายไดอื้น 13 584                       403                       19,217                  12,630                  

รวมรายได้ 597                       403                       19,656                  12,633                  

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 12,13 99                         105                       3,262                    3,292                    

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12,13 106                       109                       3,499                    3,407                    

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 17                         17                         548                       538                       

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 48                         108                       1,565                    3,391                    

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 223                       223                       7,353                    6,980                    

ค่าใชจ่้ายอืน 13 466                       196                       15,328                  6,134                    

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                            2,167                    -                            67,893                  

ตน้ทุนทางการเงิน 1,886                    742                       62,093                  23,256                  

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 0 -                            (1)                          -                            

รวมค่าใช้จ่าย 2,845                    3,667                    93,647                  114,891                 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (2,248)                   (3,264)                   (73,991)                 (102,258)               

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (2,248)                   (3,264)                   (73,991)                 (102,258)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติ ีและบริษัทย่อย

งบการเงินรวม - งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

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

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากเงินลงทุน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 13 -                            1,753                    -                            54,844                  

รายไดด้อกเบีย 0 1                           12                         40                         

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 2,147                    -                            64,694                  -                            

รายไดอื้น 13 2,649                    566                       82,809                  17,788                  

รวมรายได้ 4,796                    2,320                    147,515                 72,672                  

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 12,13 297                       315                       9,369                    9,936                    

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12,13 318                       325                       10,020                  10,241                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 50                         54                         1,592                    1,691                    

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 194                       767                       6,091                    24,363                  

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 663                       663                       20,893                  20,913                  

ค่าใชจ่้ายอืน 13 2,400                    1,137                    74,278                  35,921                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                            2,243                    -                            70,935                  

ตน้ทุนทางการเงิน 4,082                    2,113                    130,131                 66,588                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 89                         121                       2,799                    3,873                    

รวมค่าใช้จ่าย 8,093                    7,738                    255,173                 244,461                 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (3,297)                   (5,418)                   (107,658)               (171,789)               

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (3,297)                   (5,418)                   (107,658)               (171,789)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติ ีและบริษัทย่อย

งบการเงินรวม - งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากเงินลงทุน

รายไดด้อกเบีย -                           0 -                           1                          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 14                        6                          446                      157                      

รวมรายได้ 14                        6                          446                      158                      

ค่าใช้จ่าย

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 1,160 2,150                   38,174 67,342                 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 12,13 99 105                      3,262 3,292                   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12,13 106 109                      3,499 3,407                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 17 17                        548 538                      

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 25 28                        820 879                      

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 223 223                      7,353 6,980                   

ค่าใชจ่้ายอนื 13 3 3                          78 84                        

ตน้ทุนทางการเงิน 10,13 629 635                      20,703 19,894                 

รวมค่าใช้จ่าย 2,262                   3,270                   74,437                 102,416               

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (2,248)                  (3,264)                  (73,991)                (102,258)              

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (2,248)                  (3,264)                  (73,991)                (102,258)              

(2,248)                  (3,264)                  (73,991.00)           (102,258)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ - งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

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

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากเงินลงทุน

รายไดด้อกเบีย 0 0 1                          13                        

รายไดอ้นื -                           61                        -                           1,913                   

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 38                        2                          1,199                   51                        

กาํไรจากการเปลียนแปลงเงือนไขสัญญาเงินกู้ 10 2,204                   -                           69,115                 -                           

รวมรายได้ 2,242                   63                        70,315                 1,977                   

ค่าใช้จ่าย

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 2,213                   2,135                   73,147                 68,288                 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 12,13 297                      315                      9,369                   9,936                   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12,13 318                      325                      10,020                 10,241                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 50                        54                        1,592                   1,691                   

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 95                        106                      2,979                   3,334                   

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8 663                      663                      20,893                 20,913                 

ค่าใชจ่้ายอนื 13 9                          25                        269                      779                      

ตน้ทุนทางการเงิน 10,13 1,894                   1,858                   59,704                 58,584                 

รวมค่าใช้จ่าย 5,539                   5,481                   177,973               173,766               

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (3,297)                  (5,418)                  (107,658)              (171,789)              

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (3,297)                  (5,418)                  (107,658)              (171,789)              

-                           -                           -                       -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ - งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2564 2563 2564 2563

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (2,248)                (3,264)                (73,991)              (102,258)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,375                 (4,253)                45,314               (133,245)           

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน

       ทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน -                         -                         136,087             65,371               

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 1,375                 (4,253)                181,401             (67,874)              

การเพมิขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานและ

   องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (873)                   (7,517)                107,410             (170,132)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2564 2563 2564 2563

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (3,297)                (5,418)                (107,658)           (171,789)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,019)                (6,951)                (26,429)              (209,400)           

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน

       ทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน -                         -                         285,789             129,882             

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (1,019)                (6,951)                259,360             (79,518)              

การเพมิขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานและ

   องค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (4,316)                (12,369)              151,702             (251,307)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจีิก ฮอสพทิอลลติ ีและบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

2564 2563 2564 2563

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (3,297)                   (5,418)                   (107,658)              (171,789)              

การเพมิขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,019)                   (6,951)                   259,360                (79,518)                

การเพมิขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (4,316)                   (12,369)                151,702                (251,307)              

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

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 72,409                  80,911                  2,456,310             2,561,466             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (3,297)                  (5,418)                  (107,658)              (171,789)              

ปรับกระทบรายการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน:

   การ(เพมิขึน)ลดลงในลูกหนีจากการใหเ้ช่า 456                       (181)                     14,355                 (5,714)                  

   การเพมิขึนในลูกหนีอืน (10)                       (194)                     (319)                     (6,117)                  

   การ(เพมิขึน)ลดลงในภาษีมูลค่าเพิมรอเรียกคืน (4)                         136                       (114)                     4,289                   

   การ(เพมิขึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ (4,124)                  505                       (129,954)              15,937                 

   การ(เพมิขึน)ลดลงในสินทรัพยอื์น (15)                       (10)                       (484)                     (320)                     

   การเพมิขึน(ลดลง)ในเจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (53)                       949                       (1,675)                  29,906                 

   การเพมิขึน(ลดลง)ในหนีสินอืน 11                         (10)                       362                       (318)                     

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายรอตดับญัชี 663                       663                       20,893                 20,913                 

   ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (35)                       482                       (1,134)                  15,329                 

   (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (2,128)                  2,255                   (64,080)                71,297                 

   (กาํไร)ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

      ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 679                       (410)                     21,406                 (12,936)                

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -                           121                       -                           3,873                   

   ตน้ทุนทางการเงิน 4,082                   2,113                   130,131               66,588                 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 89                         -                           2,799                   -                           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (3,686)                  1,001                   (115,472)              30,938                 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มื 7,434                   -                           233,098               -                           

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื (2,270)                  -                           (71,190)                -                           

จ่ายดอกเบีย (1,555)                  (1,539)                  (49,971)                (48,408)                

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 3,609                   (1,539)                  111,937               (48,408)                

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ (77)                       41                         (124)                     2,863                   

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารลดลงสุทธิ (154)                     (497)                     (3,659)                  (14,607)                

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 405                       757                       12,166                 22,833                 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 6) 251                       260                       8,507                   8,226                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม - งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (3,297)                  (5,418)                  (107,658)              (171,789)              

ปรับกระทบรายการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน:

   การ(เพมิขึน)ลดลงในลูกหนีอืน 0 (6)                         1                           (181)                     

   การเพมิขึนในสินทรัพยอื์น (10)                       (23)                       (328)                     (739)                     

   การเพมิขึนในเจา้หนีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 184                       198                       5,787                   6,243                   

   การลดลงในหนีสินอืน (1)                         (40)                       (44)                       (1,258)                  

   เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 611                       432                       19,257                 13,516                 

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,213                   2,135                   73,147                 68,288                 

   กาํไรจากการเปลียนแปลงเงือนไขสัญญาเงินกู้ (2,204)                  -                           (69,115)                -                           

   การตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายรอตดับญัชี 663                       663                       20,893                 20,913                 

   (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (28)                       4                           (845)                     113                       

   ตน้ทุนทางการเงิน 1,894                   1,858                   59,704                 58,584                 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 25                         (197)                     799                       (6,310)                  

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ (3)                         (5)                         (32)                       266                       

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 22                         (202)                     767                       (6,044)                  

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด 4                           235                       128                       7,100                   

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 6) 26                         33                         895                       1,056                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ - งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่า 
สตราทีจิกฮอสพทิอลลติีแ้ละบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลักษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก       
ฮอสพทิอลลติี ้

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

อสงัหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสงัหาริมทรัพย ์

โรงแรมพลูแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค  
 (Pullman Jakarta Central park) 

นครจาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย 

กรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน (Strata title) และ 
 กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสงัหาริมทรัพยท่ี์
 เก่ียวขอ้ง 

โรงแรมคาปรี บาย เฟรเซอ  
 (Capri by Fraser) 

นครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 และ 
 กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสงัหาริมทรัพยท่ี์
 เก่ียวขอ้ง 

โรงแรมไอบิส ไซงอน เซา้ท ์  
 (Ibis Saigon South) 

นครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม 

สิทธิการเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2586 และ 
 กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงแรมและสงัหาริมทรัพยท่ี์
 เก่ียวขอ้ง 

 กองทรัสต์ฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลงทุน โดยการให้เช่าทรัพยสิ์นดงักล่าวแก่
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พ่ือด าเนินธุรกิจโรงแรมโดยการจา้งผูบ้ริหารโรงแรม ทั้งน้ีผูจ้ดัการกองทรัสตมี์
หนา้ท่ีในการบริหารทรัพยสิ์นและก าหนดนโยบายการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว  
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 การยกเลิกสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าในประเทศเวียดนาม 

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

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

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

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดส่้งผลใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและ
มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของ
กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มกองทรัสต์ฯ”) โดยธุรกิจโรงแรมทั้งสามแห่งในประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศเวียดนามท่ีกลุ่มกองทรัสต์ฯ ลงทุน (แสดงอยู่ในรายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย)์ มีการ
ปรับเปล่ียนการด าเนินงานท่ีส าคญัเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์และให้เป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ของทางราชการของแต่ละประเทศ เช่น การลดขนาดการให้บริการโรงแรมอยา่งเป็นสาระส าคญัหรือ
ปิดการให้บริการโรงแรมเป็นการชัว่คราว โดยเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลต่อการด าเนินกิจการโรงแรมอย่างมีนยัส าคญัและ
ต่อเน่ืองมาตลอดตั้งแต่ตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี เหตุการณ์การลดลงของการด าเนินงานของโรงแรมอยา่งมีนยัส าคญั
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่ากับผูเ้ช่าหลัก  ส่งผลให้บริษัทย่อยซ่ึงเป็นผูใ้ห้เช่า
อสังหาริมทรัพยต์อ้งยินยอมให้มีการชะลอการจ่ายช าระค่าเช่าคงคา้งหรือการยกเวน้ค่าเช่าให้กบัผูเ้ช่า (แลว้แต่กรณี) และ
ส่งผลใหก้ลุ่มกองทรัสตฯ์ ไม่มีรายไดค้่าเช่าตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นตน้มา ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 17.2 

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

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

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เก่ียวกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย เม่ือวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2564 บริษทัย่อยท าสัญญา Amendment and Restatement กบัสถาบนัการเงินแห่งเดิม เพื่อกูเ้งินมาช าระคืนเงิน
กูย้ืมและดอกเบ้ียคงคา้งของเงินกูเ้ดิมรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนจากสัญญา Amendment and 
Restatement รวมเป็นหน้ีสินใหม่ตามสัญญาจ านวน 61.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะครบก าหนดช าระคืนภายใน 12 
เดือนนบัจากวนัท่ีสัญญามีผลบงัคบั (วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564) โดยมีทางเลือกให้บริษทัยอ่ยสามารถขอขยายเวลาช าระคืน
เงินกูอ้อกไปไดอี้ก 12 เดือนหลงัจากท่ีสัญญา Amendment and Restatement ครบก าหนด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูใ้ห้กู ้
และหลกัเกณฑ์บางประการ และค าขอขยายเวลาช าระคืนเงินกูด้งักล่าวไม่สามารถเพิกถอนได ้อยา่งไรก็ตามการขยายเวลา
ช าระคืนเงินกู้หรือความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนใหม่เพ่ือช าระคืนเงินกู้ระยะสั้ นเม่ือครบก าหนดข้ึนอยู่กับ 
สถานการณ์และแผนในอนาคต ซ่ึงฝ่ายบริหารพิจารณาว่าความไม่แน่นอนดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ
ความสามารถในการด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มกองทรัสตฯ์ 

1.3.2 ความไม่แน่นอนอันเน่ืองมาจากเหตุผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ ยืม 

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

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ฝ่ายบริหารได้พิจารณาเหตุการณ์ความไม่แน่นอนและผลกระทบของเหตุการณ์
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ แต่ผลลพัธ์ของประเด็นดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและไม่อาจทราบได ้ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
ฝ่ายบริหารจึงยงัคงจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีตามสมมติฐานการด าเนินงานต่อเน่ืองของทรัสต์ฯ ต่อไปโดยไม่ได้
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยต่์างๆ ของกองทรัสตฯ์ ในราคาท่ีอาจขายได ้และไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืน
และจดัประเภทบญัชีต่างๆใหม่ ซ่ึงอาจมีความจ าเป็นหากกองทรัสตฯ์ ไม่สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทรัสต์ฯ 

เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
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อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ฯ ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ

กองทรัสต์ฯ อยา่งไรก็ดี งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดแ้สดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ

หน่วยงานในประเทศไทยอีกดว้ย  

งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ี

ใชใ้นการน าเสนองบการเงินเพ่ิมเติมดงัน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา

แลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัรา

แลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชด้ าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน” ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบการเงินระหว่าง
กาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทรัสตฯ์ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 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)   

 

30 
กนัยายน

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
กนัยายน

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
กนัยายน

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
กนัยายน

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
กนัยายน

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
กนัยายน

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

SHH 100 100 100 100 148,622 148,622 117,720 121,614 5,041,602 4,464,175 3,993,339 3,652,936 

SHH2 100 100 100 100 - - (787) (796) 3 3 (26,706) (23,926) 

รวม     148,622 148,622 116,933 120,818 5,041,605 4,464,178 3,966,633 3,629,010 

4.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างงวด กองทรัสตฯ์ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการและ
มีเงินปันผลรับดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา)  
 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
SHH (1,165) (2,133) 1,375 (4,253) 131 32 
SHH2 5 (17) -    - -    - 

รวม (1,160) (2,150) 1,375 (4,253) 131 32 
  

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา)  
 งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
SHH (2,222) (1,664) (1,019) (6,951) 653 432 
SHH2 9 (471) -    - -    - 

รวม (2,213) (2,135) (1,019) (6,951) 653 432 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
SHH (38,341) (66,824) 45,314 (133,245) 4,313 1,002 
SHH2 167 (518) -    - -    - 

รวม (38,174) (67,342) 45,314 (133,245) 4,313 1,002 
       

 (หน่วย: พนับาท) 
 งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
SHH (73,435) (53,256) (26,429) (209,400) 20,518 13,516 
SHH2 288 (15,032) -    - -    - 

รวม (73,147) (68,288) (26,429) (209,400) 20,518 13,516 

4.3 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียตน้งวด  120,818 3,629,010 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,213) (73,147) 
หกั: เงินปันผลรับ (653) (20,518) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,019) (26,429) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน 
   ท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน -    457,717 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียปลายงวด 116,933 3,966,633 

 กองทรัสต์ฯ ไดน้ าใบหุ้นของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่ไปจ าน าไวก้บัสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 9 
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5. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (งบการเงินรวม) 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมของกองทรัสตฯ์ และบริษทั
ยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมตน้งวด 123 3,684 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1) 446 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมปลายงวด 122 4,130 

 กองทรัสตฯ์ วดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า 122 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมตามรายงานของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และปรับ
ดว้ยผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 

 กองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ยไดน้ ากรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยข์องโรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัล พาร์ค ไปจ านองไว้
กบัสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวา่งกาลขอ้ 9 

6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 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 20 - 2 - 682 - 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) 26 0.00 - 0.05 4 0.05 - 0.13 892 0.00 - 0.05 125 0.05 - 0.13 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั         
Oversea-Chinese Banking Corporation 

Limited, Singapore Branch 8 - 3 - 256 - 101 - 
Deutsche Bank AG, Singapore 75 - - - 2,557 - - - 
KEB Hana Bank, Singapore Branch 4 - 4 - 136 - 127 - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 1 0.05 - 1.75 2 0.05 - 1.75 31 0.05 - 1.75 55 0.05 - 1.75 
Industrial Bank of Korea, 

Ho Chi Minh Branch 60 0.05 46 0.05 2,031 0.05 1,367 0.05 
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 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย          
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย                
ต่อปี 

ยอด
คงเหลือ 

อตัราดอกเบ้ีย               
ต่อปี 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
The Vietnam Bank for Agriculture 

and Rural Development 7 0.20 125 0.20 227 0.20 3,753 0.20 
VeitCom Bank 46 0.20 215 0.20 1,556 0.20 6,440 0.20 
Malayan Banking Berhad, Singapore   4 0.05 4 0.10 136 0.05 124 0.10 

รวมเงินฝากธนาคาร 231  403  7,825  12,095  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 251  405  8,507  12,166  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 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) 26 0.00 - 0.05 4 0.05 - 0.13 892 0.00 - 0.05 125 0.05 - 0.13 

รวมเงินฝากธนาคาร 26  4  895  128  
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 26  4  895  128  

7. ลูกหนีจ้ากการให้เช่า - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
   6 - 9 เดือน   - 475 - 14,257 
   9 - 12 เดือน   - 838 - 25,179 
   เกิน 1 ปี 843 - 28,586 - 
รวม 843 1,313 28,586 39,436 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (414) (431) (14,042) (12,953) 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า - สุทธิ 429 882 14,544 26,483 
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8. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตน้งวด 1,743 52,365 
หกั: ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (663) (20,893) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการ

แปลงค่างบการเงิน - 5,181 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีปลายงวด 1,080 36,653 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กองทรัสตฯ์ มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีแสดงเป็นค่าใชจ่้ายรอ

การตดับญัชีคงเหลือ 1.08 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 36.65 ลา้นบาท) หากกองทรัสตฯ์ ตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายดงักล่าว

ทั้ งจ านวนไปหักกับส่วนทุนท่ีได้รับจากผูถื้อหน่วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเท่ากับ 71.33 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(เทียบเท่า 2,420 ลา้นบาท) และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยจะเท่ากบั 0.2021 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหน่วย หรือ 6.8577 

บาทต่อหน่วย 

9. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมของบริษทัสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลด้ิง ลิมิเต็ด (SHH) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยจากสถาบนั
การเงินในประเทศสิงคโปร์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2564 ตดัจ าหน่าย เพิ่มข้ึน ลดลง 

ขาดทุน 
(ก าไร) จาก

อตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 
2564 

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

กูย้มืรอตดับญัชี (480) 1,321 (2,270) - 11 (1,418) 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 136 - 2,755 (2,618) (3) 270 

สุทธิ 54,866 1,321 61,938 (55,723) (2,097) 60,305 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2564 

               
ตดัจ าหน่าย เพิ่มข้ึน ลดลง 

ขาดทุน (ก าไร) 
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ผลกระทบ
ของอตัรา
แลกเปล่ียน                  
จากการแปลง

ค่า                                
งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 
2564 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,658,364 -    1,926,874 (1,665,113) (63,367) 227,879 2,084,637 
หกั: ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายในการกูย้มื
รอตดับญัชี (14,427) 42,003 (71,190) -    365 (4,867) (48,116) 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  4,089 - 87,928    (83,317)    (104) 564 9,160 

สุทธิ 1,648,026 42,003 1,943,612 (1,748,430) (63,106) 223,576 2,045,681 

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

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

2) เพ่ือช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเงินกูใ้หม่จ านวน 2,276,598.48 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 

3) เพื่อส ารองดอกเบ้ียเงินกูย้มืตามสญัญาใหมจ่ านวน 5,223,529.01 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

นอกจากน้ีเงินกูด้งักล่าวมีทางเลือกใหบ้ริษทัยอ่ยสามารถขอขยายเวลาช าระคืนเงินกูอ้อกไปไดอี้ก 12 เดือนหลงัจากท่ีสญัญา 
Amendment and Restatement ครบก าหนด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูใ้ห้กูแ้ละหลกัเกณฑ์บางประการ และค าขอขยาย
เวลาช าระคืนเงินกูด้งักล่าวไม่สามารถเพิกถอนได ้
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เงินส ารองดอกเบ้ียเงินกูย้ืมตามสัญญาใหม่ขา้งตน้จ านวน 5,223,529.01 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการใชต้ามท่ี
ระบุในสญัญาเงินกู ้Amendment and Restatement ไดถู้กแสดงอยูภ่ายใตเ้งินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 

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

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

10. เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะของกองทรัสต์ฯ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย:พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (หน่วย:พนับาท) 

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

ยอดเงินกูห้ลงัการปรับปรุงเง่ือนไขสญัญา 44,950 1,347,808 
บวก: รายการปรับปรุงตามวิธีตน้ทุนตดัจ าหน่าย  961 31,113 
หกั: ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน -    178,492 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 45,911 1,557,413 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 กองทรัสตไ์ดท้  าการวดัมูลค่าเงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ยใหม่จากการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจ่าย
ช าระคืนออกไปอีก 12 เดือน ท าให้ในงบการเงินเฉพาะของกองทรัสต์ฯ มีก าไรจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาจ านวน 
2.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูย้มืดงักล่าวแสดงดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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11. ขาดทุนสะสม 

 รายการเคล่ือนไหวของขาดทุนสะสมส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี        

31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี        

31 ธนัวาคม 2563 

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

ด าเนินงาน (3,297) (8,161) (107,658) (255,778) 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงิน

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
สงัหาริมทรัพย ์ -    (6,873) - (210,414) 

ขาดทุนสะสมยกไป (24,882) (21,585) (769,833) (662,175) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี        

31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี        

31 ธนัวาคม 2563 

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

ด าเนินงาน (3,297) (15,034) (107,658) (466,192) 

ขาดทุนสะสมยกไป (24,882) (21,585) (769,833) (662,175) 

12. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ค่าธรรมเนียมทรัสตี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 ในงบการเงินส าหรับปีล่าสุด 
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13. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กองทรัสต์ฯ และบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ี
ส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนั
ระหว่างกองทรัสตฯ์ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - - - อตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 99 105 3,262 3,292 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 106 109 3,499 3,407 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0 0 8 2 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 

 

 งบการเงินรวม  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - 1,753 - 54,844 อตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า 
รายไดอ้ื่น - 1 - 28 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 297 315 9,369 9,936 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 318 325 10,020 10,241 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 3 26 89 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

 

เงินปันผลรับ 131 32 4,313 1,002 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนทางการเงิน 629 635 20,703 19,894 หมายเหตุ 10 
รายการธุรกจิกบักิจการที่เกีย่วข้องกัน     
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 99 105 3,262 3,292 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 106 109 3,499 3,407 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0 0 8 2 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
      

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท)  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

 

เงินปันผลรับ 653 432 20,518 13,517 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนทางการเงิน 1,894 1,858 59,704 58,584 หมายเหตุ 10 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขสัญญาเงินกู ้ 2,204 - 69,115 - 
 
หมายเหตุ 10 

รายการธุรกจิกบักิจการที่เกีย่วข้องกัน     
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 297 315 9,369 9,936 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 318 325 10,020 10,241 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 3 26 89 อตัราตามท่ีระบุในสัญญาบริการ 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่า - สุทธิ 429 882 14,544 26,483 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ -    0 -    10 
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 477 335 16,169 10,073 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ลูกหน้ีเงินปันผล 42 - 1,434 - 
ลูกหน้ีอ่ืน 17 17 560 497 
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 0 0 9 8 
เงินใหกู้ย้มื 740 740 25,102 22,227 
เงินกูย้มื 45,911 46,221 1,557,413 1,388,332 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
เจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 412 251 13,968 7,535 

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 30 กนัยายน 2564 - - 

ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยได้เขา้ท าสัญญายกเลิกสัญญาตราสารอนุพนัธ์ท่ี เก่ียวกับอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (EUR/USD Call Spread) เน่ืองจากสัญญาเงินกู ้Amendment and Restatement ฉบบัใหม่ เป็นการกูย้ืม
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ บริษทั
ยอ่ยไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมจ านวน 0.10 ลา้นยโูร ส าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2564 
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โดยในวนัเดียวกนับริษทัย่อยไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นสัญญาซ้ือเงินสกุลยูโร 45,510,715.83 
และสัญญาขายเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา 53,684,440.39 ในราคาใช้สิทธิ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 เท่ากบั 1.1796     
ยโูรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา เพ่ือใชส้ าหรับการท าสญัญาเงินกู ้Amendment and Restatement ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 9 

15. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กองทรัสตฯ์ ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
กลุ่มกองทรัสตฯ์ ไม่มีการซ้ือขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย ์ 

16. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯ  และบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้ เช่า

อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยเ์พื่อธุรกิจโรงแรมและการด าเนินการเพ่ือให้บริการแก่ผูเ้ข้าพกัเป็นการชั่วคราว 

กองทรัสตฯ์ ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้

เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และ

สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานแลว้ 

ข้อมลูเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

กองทรัสตฯ์ และบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัในเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจ าแนกตามประเทศได้
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 2564 2563 
ประเทศอินโดนีเซีย 0 - 1 - 
ประเทศเวียดนาม 0.6 0.5 18 13 

รวม 0.6 0.5 19 13 

  
 งบการเงินรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 2564 2563 
ประเทศอินโดนีเซีย 0 1.4 1 44 
ประเทศเวียดนาม 2.6 0.9 82 26 

รวม 2.6 2.3 83 70 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจ าแนก
ตามประเทศไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ประเทศอินโดนีเซีย 91 92 3,081 2,767 
ประเทศเวยีดนาม 39 38 1,309 1,150 
ประเทศไทย 1 2 37 52 
รวม 131 132 4,427 3,969 

ข้อมลูเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 

กองทรัสต์ฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้ค่าเช่าส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 จากส่วนงานให้เช่า

อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยเ์พ่ือธุรกิจโรงแรม (ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีรายไดค้่าเช่า

จากลูกคา้จ านวนสองรายเป็นจ านวน 1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 55 ลา้นบาท) 

17. ภาระผูกพนัและค่าเช่ารับในอนาคต 

17.1 กองทรัสตฯ์ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตีและนายทะเบียนตามสัญญาบริการ
ตามหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 20 ในงบการเงินส าหรับปีล่าสุด 

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

สังหาริมทรัพยกิ์จการประเภทโรงแรมโดยสัญญาเช่ามีอาย ุ3 ปี สัญญาเช่าก าหนดให้มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ

ด าเนินงานของผูเ้ช่า (ค่าเช่าผนัแปร) เน่ืองมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 1.2    

จึงท าใหไ้ม่มีรายไดค้่าเช่าผนัแปรในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 

 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ    
31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่ค านึงผลกระทบจากเง่ือนไขท่ีถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเช่าท่ีท าให้ตอ้งมีการยกเวน้
ค่าเช่าใหก้บัผูเ้ช่า มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

รับช าระ     
ภายใน 1 ปี 6 6 184 172 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 7 11 225 345 

รวม 13 17 409 517 
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18. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพยท่ี์ส าคัญท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพย ์ - - 121.8 121.8 - - 122.7 122.7 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - - - - 0.7 - 0.7 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สังหาริมทรัพย ์ - - 4,129.9 4,129.9 - - 3,684.2 3,684.2 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - - - - 20.4 - 20.4 

ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

19. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
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