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วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง:

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุ
ได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพิทอลลิต้ี (แก้ไข)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษั ท สตราทีจิก พร็ อ พเพอร์ ต้ี อิ น เวสท์ เ ตอร์ ส จ ากัด ในฐานะผู้จ ัด การกองทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพิทอลลิต้ี (“กองทรัสต์”) ขอชี้แจงผล
การดาเนิ น งานรายปี 2563 โดยกองทรัสต์และบริษัทย่ อย รายงานการลดลงในสินทรัพย์สุท ธิจากการดาเนินงาน
(ขาดทุน) 466.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ นขาดทุนเพิม่ ขึน้ 334.56 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 254.17 เมื่อเทียบกับปี
2562 ซึง่ มีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน (ขาดทุน) 131.63 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักคือ
รายการขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ 210.41 ล้านบาท หรือคิดเป็ นขาดทุนจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลดลง 8.16 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 3.73 เมื่อเทียบกับปี ก่อนซึ่งมีขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน 218.57 ล้านบาท เนื่องจากการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมใหม่ของสินทรัพย์โรงแรมในต่างประเทศ ณ สิน้ ปี 2563
หากพิจ ารณาผลการด าเนิ น งานรายปี 2563 โดยตัด รายการรายการขาดทุ น สุ ท ธิท่ีย ัง ไม่ เ กิด ขึ้น จาก
การเปลี่ย นแปลงในมูลค่า ยุติธรรมของเงินลงทุ น ในอสังหาริมทรัพย์แ ละสังหาริมทรัพย์ จะพบว่ ามีผ ลขาดทุนจาก
การลงทุ น สุ ท ธิ 255.78 ล้ า นบาท หรือ คิด เป็ นขาดทุ น เพิ่ม ขึ้น 342.72 ล้ า นบาท หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้ อ ยละ 394.20
เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึง่ มีกาไรจากการลงทุนสุทธิ 86.94 ล้านบาท
สาเหตุอ่นื ๆ มีดงั ต่อไปนี้
1. กองทรัสต์และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 99.79 ล้านบาท ลดลง 257.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72.06
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีรายได้รวม 357.08 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการโรงแรม
ได้ ร ั บ ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ บ ั ง คั บ ใช้ ก ารปิ ดพรมแดน
และมีข้อ ก าหนดหลายประการ ซึ่ง ท าให้เ กิด ข้อ จ ากัด ในการดาเนิ น ธุร กิจท่ อ งเที่ย วจากการเดิน ทางโดย
เครื่องบินทัง้ ระหว่างประเทศและในประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมมีความไม่แน่ นอนสูง ทัง้ ในกรุงจาการ์ตา
และกรุ ง โฮจิมิน ห์ซ่ึง เป็ น ที่ตงั ้ โรงแรมที่ก องทรัสต์เ ข้า ลงทุน โดยทัง้ สองแห่ ง นั น้ ต้อ งพึ่ง พาผู้มาเยือนจาก
ต่างประเทศในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทัง้ นี้โรงแรมทัง้ สามแห่ง ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในระยะสัน้
จนถึง ระยะกลาง ท าให้ก ารคาดการณ์ ผลประกอบการในอนาคตยังเป็ น ไปได้ย ากสาหรับรายได้จากการ
ดาเนินงาน ในปี น้ี มีการเปลีย่ นแปลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักคือ
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• ปี 2563 กองทรัสต์รบั รูร้ ายได้จากการให้เช่าแค่เพียงในไตรมาสที1่ เป็ นจานวนเงิน 54.84 ล้านบาท
ท าให้ ร ับ รู้ ร ายได้จ ากการให้ เ ช่ า ลดลง 197.39 ล้ า นบาท หรือ ลดลงร้อ ยละ 78.26 เมื่อ เทีย บ
กับ ปี ก่ อ นหน้ า ซึ่ ง รับ รู้ ร ายได้ จ ากการให้เ ช่ า 252.24 ล้ า นบาท อัน เนื่ อ งมาจากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ที่ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ผลการด าเนิ น งานของโรงแรม
ท าให้ก องทรัส ต์ไ ม่ ส ามารถรับ รู้ ร ายได้ จากการให้เ ช่ า ตัง้ แต่ เ ดือ นมีน าคม ถึง ธัน วาคม 2563
สาหรับโรงแรมในประเทศเวียดนามและ ตัง้ แต่เดือนเมษายน ถึง ธันวาคม 2563 สาหรับโรงแรม
ในประเทศอินโดนีเซีย
• ปี 2563 ไม่มกี าไรจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในสกุลเงินยูโร
แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทาให้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 21.97 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึง่ มีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น 21.97 ล้านบาท
• รายดอกเบีย้ 0.05 ล้านบาท ลดลง 0.06 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.74 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้า ซึง่ มีรายได้ดอกเบีย้ 0.11 ล้านบาท เนื่องจากกองทรัสต์มเี งินฝาก ธนาคารลดลง
• รายได้อ่นื 44.90 ล้านบาท ลดลง 37.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อ นหน้ า ซึ่ ง มีร ายได้ อ่ื น 82.77 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากปี 2563 กองทรัส ต์ ไ ม่ เ ข้า เกณฑ์
ทีจ่ ะได้รบั เงินสนับสนุ นผลกาไรจากการดาเนินงานของโรงแรมเนื่องจากการรับประกันมีขอ้ ยกเว้นใน
กรณีอนั เกิดจากผลกระทบของเหตุการณ์ พิเศษ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ โรคระบาดแม้ว่ากองทรัสต์
จะมีรายได้อ่นื ส่วนหนึ่งเพิม่ ขึน้ จากการดาเนินการเพื่อให้บริการแก่ผเู้ ข้าพักเป็ นการชัวคราวเนื
่
่องจาก
การยกเลิกสัญญากับผูเ้ ช่าหลักในเวียดนามในปี 2563 ก็ตาม
2. ค่าใช้จ่ายรวม 355.56 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 85.42 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31.62 เมื่อเทียบกับปี ก่อนซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายรวม 270.14 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักคือ
• การขาดทุ น ทางบัญ ชี (non – cash) จากอัต ราแลกเปลี่ย น 146.04 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึ้น 146.04
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึง่ ไม่มกี ารขาดทุนจากอัตราแลกปลีย่ น
• ปี 2563 มีรายได้จากภาษีเงินได้ 2.29 ล้านบาท ทาให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 8.39 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 137.65 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6.09 ล้านบาท เนื่องจาก
ผลการดาเนินงานขาดทุนและมีรายการขาดทุนสุทธิท่ยี งั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุตธิ รรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ซ่งึ ก่อให้เกิด สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีเพิม่ ขึน้
• ค่าใช้จ่ายอื่น 38.75 ล้านบาท ลดลง 56.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 59.42 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอื่น 95.50 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการขาดทุนจากการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
28.57 ล้านบาท, ภาษีธุรกิจเฉพาะจากรายได้ค่าเช่าของประเทศอินโดนีเซีย ลดลง 13.22 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมและผลขาดทุนจากตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินลดลง 36.88 ล้านบาท ภาษีหกั ณ
ที่จ่ายจาก ดอกเบี้ยรับจากบริษัทในกลุ่มลดลง 3.50 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 25.42
ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิด จากการดาเนินการเพื่อให้บริการแก่ผู้เ ข้า พัก
เป็ นการชัวคราวเนื
่
่องจากการยกเลิกสัญญากับผูเ้ ช่าหลักในเวียดนามในปี 2563
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• ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 26.75 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 8.90 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49.89 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ซึ่งมี ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 17.84 ล้านบาท สาเหตุหลัก จากค่าที่
ปรึกษากฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-ลงนาม(นายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สตราทีจกิ พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสท์เตอร์ส จากัด
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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