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16. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ   

ผูล้งทุนควรอ่านคาํอธิบายฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานต่อไปน้ีของบริษทัฯ ควบคู่ไปกบังบการเงินรวมท่ี

ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีซ่ึงจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยสําหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สีย

สาธารณะ รวมทั้ งหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมดงักล่าวและรายงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนเอกสารแนบ 5 

“รายงานและงบการเงินของบริษทัฯ” ของเอกสารฉบบัน้ี เวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเป็นการเฉพาะ 

การอา้งอิงถึงปีให้หมายถึงการอา้งอิงรอบระยะเวลา 12 เดือนซ่ึงส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคมของปีนั้นๆ เวน้แต่

บริบทของเอกสารจะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ความท่ีระบุไวใ้นส่วนน้ีซ่ึงมิใช่ขอ้เท็จจริงในอดีตอาจเป็นขอ้ความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (forward-

looking statements) โดยผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัฯ อาจแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัจากผลการดาํเนินงานท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าวเน่ืองจากความเส่ียงและความไม่แน่นอนบางประการ รวมถึง

เหตุการณ์บางอยา่งท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนไม่ควรเช่ือถือขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตเหล่าน้ีเกินสมควร นอกจากน้ี ผู ้

ลงทุนควรอ่านขอ้มูลในส่วน “ปัจจยัความเส่ียง” ซ่ึงอธิบายถึงปัจจยัและส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนใชว้ิจารณญาณของผูล้งทุนเองในการพิจารณาเก่ียวกบักลุ่มบริษทัฯ 

ขอ้กาํหนดต่างๆ เก่ียวกบัหุน้ของบริษทัฯ และการเสนอขายในคร้ังน้ี รวมถึงประโยชน์และความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก่อน

ตดัสินใจลงทุน    

ขอ้มูลบางส่วนท่ีนาํเสนอในส่วนน้ีซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั ADR อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย และ RevPAR ของโรงแรม

ของบริษทัฯ เป็นการประมาณการของฝ่ายจดัการซ่ึงมิไดรั้บการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก 

16.1 ภาพรวม 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจบริหารจดัการ

โรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดบันานาชาติท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วโดยมีการเติบโตของสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง

ในอัตราเฉล่ียร้อยละ 102.2 ต่อปีในช่วงระยะเวลา 3 รอบปีบัญชีท่ีผ่านมา โดยมีกลุ่มทรัพย์สินท่ีมีลักษณะเฉพาะ

ประกอบดว้ยโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมระดบัโลก ไดแ้ก่ 

(1) โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทยท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ เอง ไดแ้ก่

โรงแรม พีพี ไอส์แลนด ์วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซ่ึงเป็นรีสอร์ทริมชายหาดบนเกาะพีพีดอนในจงัหวดักระบ่ี และโรงแรมสันติบุรี 

เกาะสมุย ซ่ึงเป็นรีสอร์ทริมชายหาดบนเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (“โรงแรมทีบ่ริษัทฯ บริหารจัดการเอง”) 

(2) โรงแรม 6 แห่งซ่ึงดาํเนินการภายใตแ้บรนด์ Outrigger โดยโรงแรมเหล่าน้ีไดรั้บการบริหาร

จดัการภายใตส้ัญญาบริหารจดัการโรงแรม ซ่ึงประกอบดว้ยโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย โรงแรม 2 แห่งในสาธารณรัฐ

หมู่เกาะฟิจิ โรงแรม 1 แห่งในสาธารณรัฐมลัดีฟส์  และโรงแรมอีก 1 แห่งในสาธารณรัฐมอริเชียส (“โรงแรม Outrigger”)  
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(3) โรงแรมระดบั 3 ดาว และระดบั 4 ดาว จาํนวน 29 แห่งในสหราชอาณาจกัร ดาํเนินงานภายใต้

แบรนด์ Mercure และ Holiday Inn ซ่ึงบริษทัฯ และ FICO UK แต่ละฝ่ายถือสัดส่วนเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 50 ในกิจการ

ร่วมคา้ท่ีเป็นเจา้ของโรงแรมดงักล่าว (“โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร”) 

(4) โรงแรม 2 แห่งซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพฒันาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ Crossroads 

เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ไดแ้ก่ SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และ Hard 

Rock Hotel Maldives  

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นผูบ้ริหารจัดการและผูล้งทุนชั้ นนําในธุรกิจโรงแรมข้ามชาติ โดยมุ่ง

สร้างสรรคท่ี์พกัท่ีมีคุณภาพและอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยืน เพ่ือให้ลูกคา้ท่ีเขา้พกัท่ีโรงแรมของบริษทัฯ สามารถ

พกัผอ่นหยอ่นใจ ทาํกิจกรรมสันทนาการ ทาํงาน เพลิดเพลิน และแบ่งปันประสบการณ์การเขา้ใชบ้ริการไดท้นัที ทั้งน้ี การ

ดาํเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ดงักล่าวไดรั้บแรงสนบัสนุนจากวฒันธรรมองคก์รดา้นการบริการท่ีแข็งแกร่งของ

บริษทัฯ อนัจะเห็นไดจ้ากการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน และการพฒันา

ศกัยภาพและความสามารถของคนในทอ้งท่ีเป็นสําคญั ทั้งน้ี บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการโรงแรมไดท้ั้งในรูปแบบของ

การบริหารจดัการดว้ยตนเอง และในรูปแบบของการเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบัผูบ้ริหารโรงแรมท่ีมีช่ือเสียง เช่น Hilton / 

Hard Rock และ Outrigger ท่ีจะให้บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงแบรนด์อ่ืน ๆ ท่ีมีความเขม้แข็งไดอี้กดว้ย โดยบริษทัฯไดพ้ฒันา

ความเช่ียวชาญของบริษทัฯ ในการประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทระดบับน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในตลาดการท่องเท่ียว

เพ่ือการพกัผอ่นและการจดังานต่าง ๆ  ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ มีกลุ่มทรัพยสิ์นประเภทโรงแรมในหลายประเทศ บริษทัฯ จึง

ไดป้ระโยชน์จากกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความหลากหลายจากทัว่โลก รวมทั้งไดป้ระโยชน์จากศกัยภาพดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ี

มีความน่าสนใจ ตลอดจนอุปสงคข์องผูเ้ดินทางสาํหรับโรงแรมในทุกระดบั 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 รายไดจ้ากการดาํเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ เท่ากบั 968.0 

ลา้นบาท 1,074.0 ลา้นบาท และ 2,575.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั และกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับรอบระยะเวลาเดียวกนัตามงบ

การเงินรวมของบริษทัฯ เท่ากบั 232.7 ลา้นบาท 371.6 ลา้นบาท และ 484.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

รายไดจ้ากโรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัร ซ่ึงมีการดาํเนินงานในลกัษณะกิจการร่วมคา้ จะไม่

ถูกบนัทึกบญัชีในแบบงบการเงินรวมของบริษทัฯ แต่จะบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (Equity Method) ซ่ึงบริษทัฯ จะ

รับรู้ผลการดาํเนินงานในรูปแบบของส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกิจการร่วมคา้ 

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกบัโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ โปรดพิจารณาขอ้มูลใน หัวขอ้  “1.4 นโยบาย

และภาพรวมการประกอบธุรกิจ — โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ” 
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16.2 หลกัเกณฑ์การนําเสนอข้อมูลทางการเงนิ 

งบการเงินรวมของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี จดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปในประเทศไทยตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชีไทย

ต่างๆ ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 

และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการรายงานทางการเงินของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนซ่ึงอยู่ภายใต้อาํนาจควบคุมของ สิงห์ 

เอสเตท เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ ทั้งน้ี งบการเงินรวมของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีไดจ้ดัทาํข้ึนเสมือน

หน่ึงบริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ยและกิจการดงักล่าวก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัสาํหรับ

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนด สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดพิจารณาขอ้มูลใน 

หวัขอ้  “2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ — ภาพรวมการประกอบธุรกิจ” และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษทัฯ ซ่ึง

แสดงไวใ้นส่วนอ่ืนของเอกสารฉบบัน้ี 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับโรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัรของบริษทัฯ ซ่ึงมีการดาํเนินงานใน

ลกัษณะกิจการร่วมคา้ จะไม่ถูกนาํมารวมเป็นผลการดาํเนินงานจากธุรกิจบริหารจดัการโรงแรมในงบการเงินรวมของบริษทั

ฯ แต่จะลงบญัชีโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย ซ่ึงบริษทัฯ จะรับรู้ผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วม

คา้ ดงันั้น การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ บางส่วนในเอกสารฉบบัน้ี อาจไม่

สามารถบ่งช้ีถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของโรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัรของบริษทัฯ ในปี 2559 

2560 และ 2561 ได้อย่างสมบูรณ์ สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ซ่ึงแสดงไวใ้น เอกสารแนบ 5 ของเอกสารฉบบัน้ี 

16.3 ตวัช้ีวดัและอตัราส่วนทางการเงินนอกหลกัการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป 

บริษทัฯ ใชต้วัช้ีวดัและอตัราส่วนท่ีแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินหลายรูปแบบเพ่ือประเมิน

และวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ ในแต่ละช่วงเวลาและเพ่ือบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ 

โดยตวัช้ีวดัและอตัราส่วนเหล่าน้ี อาทิ ADR อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย และ RevPAR สําหรับโรงแรมของบริษัทฯ รวมถึง

ตวัช้ีวดัทางการเงินอ่ืน ๆ อาทิ “กาํไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตดัจาํหน่าย” (EBITDA) และ “กาํไรก่อนดอกเบ้ีย 

ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายท่ีปรับปรุงแลว้” (Adjusted EBITDA) ท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบัน้ี และไดใ้ห้คาํ

นิยามและคาํอธิบายโดยยอ่ไวใ้นส่วน “คาํจาํกัดความและอภิธานศัพท์สาํหรับศัพท์ทางเทคนิคและตัวย่อ — ศัพท์ทางเทคนิค

เก่ียวกับอุตสาหกรรม” และส่วนท่ี “2.4.15 ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคัญ” ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนอ่ืนของเอกสารฉบบัน้ี 

ตวัช้ีวดัและอตัราส่วนเหล่าน้ี แม้จะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโรงแรม แต่อาจไม่

สามารถเปรียบเทียบไดก้บัตวัช้ีวดัและอตัราส่วนทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนัของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจบริหารจดัการ

โรงแรมในประเทศไทย สาธารณรัฐมลัดีฟส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ สาธารณรัฐมอริเชียส หรือสหราชอาณาจกัร โดยบริษทั

อ่ืนอาจใชต้วัช้ีวดัและอตัราส่วนแสดงผลการดาํเนินงานท่ีแตกต่างไปจากท่ีบริษทัฯ ใชห้รือใชว้ิธีคาํนวณท่ีแตกต่างไปจาก

บริษทัฯ ซ่ึงอาจมีผลใหต้วัช้ีวดัและอตัราส่วนท่ีมีช่ือเรียกเดียวกนัของบริษทัอ่ืนไม่สามารถเปรียบเทียบกนัไดก้บัตวัช้ีวดัและ
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อตัราส่วนของบริษทัฯ นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยมิไดก้าํหนดนิยามสําหรับตวัช้ีวดัและอตัราส่วน

ดงักล่าวในหลายรายการ ผูล้งทุนจึงไม่ควรใชต้วัช้ีวดัและอตัราส่วนดงักล่าวในการคาํนวณผลการดาํเนินงานหรือกาํไร

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินไทย นอกจากน้ี ตวัช้ีวดัและอตัราส่วนเหล่าน้ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีใชเ้พ่ือ

การวิเคราะห์ และผูล้งทุนไม่ควรพิจารณาตวัช้ีวดัและอตัราส่วนเหล่าน้ีแยกจากหรือแทนการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานใน

อดีตของบริษทัฯ ตามท่ีไดร้ายงานและแสดงไวใ้นงบการเงินรวมของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ซ่ึง

แสดงไวใ้นส่วนอ่ืนของเอกสารฉบบัน้ี 

16.4 ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานทีสํ่าคัญ 

ฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ใชต้วัช้ีวดัดงัต่อไปน้ีในการประเมินผลการดาํเนินงานของโรงแรมของบริษทัฯ 

อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยรายวัน (“ADR”) คาํนวณไดจ้ากรายไดค้่าหอ้งพกัหารดว้ยจาํนวนหอ้งพกัทั้งหมดท่ี

ขายไดใ้นช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดย ADR จะแสดงถึงค่าห้องพกัเฉล่ียท่ีโรงแรมเรียกเก็บได ้และแนวโน้มของ ADR เป็น

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อนโยบายการกาํหนดราคาและแสดงถึงลกัษณะฐานลูกคา้ของโรงแรม ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของ 

ADR จะมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละความสามารถในการทาํกาํไรโดยรวมของโรงแรมนั้นๆ 

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย คาํนวณไดจ้ากจาํนวนคืนทั้งหมดท่ีขายหอ้งพกัไดใ้นช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หารดว้ย

จาํนวนเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของห้องพกัท่ีมีในโรงแรมในช่วงเวลาเดียวกนั อตัราการเขา้พกัแสดงถึงการใช้ประโยชน์จาก

หอ้งพกัท่ีมีอยูข่องโรงแรมของบริษทัฯ โดยฝ่ายจดัการของบริษทัฯ จะใชอ้ตัราการเขา้พกัเพ่ือประเมินอุปสงคส์าํหรับการเขา้

พกัของโรงแรมในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง นอกจากน้ี ระดบัของอตัราการเขา้พกัยงัอาจช่วยกาํหนดระดบัของ ADR ท่ีโรงแรม

สามารถเรียกเกบ็ไดเ้ม่ืออุปสงคส์าํหรับการเขา้พกัในโรงแรมเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

รายได้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อจํานวนห้องพักท้ังหมด (“RevPAR”) คาํนวณไดจ้ากรายไดค้่าห้องพกัของ

โรงแรมหารดว้ยจาํนวนคืนของห้องพกัทั้งหมดท่ีลูกคา้สามารถซ้ือไดใ้นช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง RevPAR อาจเปล่ียนแปลง

โดยมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราการเขา้พกั หรือการเปล่ียนแปลง ADR โดยการเปล่ียนแปลงของ RevPAR ท่ีมี

สาเหตุหลกัมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราการเขา้พกัจะมีผลต่อระดบัรายไดแ้ละกาํไรจากการดาํเนินงานโดยรวมของ

โรงแรมนั้นๆ แตกต่างไปจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาเหตุหลกัมาจากการเปล่ียนแปลงของ ADR ทั้งน้ี อตัราการเขา้พกัท่ี

สูงข้ึนโดยทั่วไปจะส่งผลให้รายได้ค่าห้องพักเพ่ิมข้ึน และต้นทุนในการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการทาํความสะอาดห้องพกั ค่าสาธารณูปโภค และค่าส่ิงอาํนวยความสะดวกในห้องพกั) ในทางกลบักนั 

การเพ่ิมข้ึนของ RevPAR โดยผลของ ADR ท่ีสูงข้ึนโดยทัว่ไปจะไม่ทาํให้ตน้ทุนในการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน เวน้แต่ ตน้ทุน

ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียหรือเรียกเก็บเป็นสัดส่วนร้อยละจากรายได ้อาทิ ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต ดงันั้น การเปล่ียนแปลงใน 

RevPAR ท่ีมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ ADR โดยทัว่ไปจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรจาก

การดาํเนินงานมากกวา่การเปล่ียนแปลงใน RevPAR ท่ีมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราการเขา้พกั 

ในปี 2561 โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเอง และโรงแรม Outrigger ประกอบดว้ยโรงแรมทั้งหมด 8 

แห่ง และมีจาํนวนหอ้งพกัรวมกนัทั้งส้ิน 1,156 หอ้ง 
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ตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัสาํหรับโรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเองมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตัวช้ีวดั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จาํนวนหอ้งพกั (1) 278 278 297 

จาํนวนโรงแรม (2) 2 2 2 

ADR (บาท) 8,147 8,074 8,415 

อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย (ร้อยละ) (1) 73.9 80.9 76.1 

RevPAR (บาท) 6,018 6,532 6,401 

หมายเหตุ 

(1) คาํนวณจากจาํนวนเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหอ้งพกัทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งน้ี ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัฯ เปิดใหบ้ริการหอ้งพกัแบบ

วลิล่าท่ีมีสระวา่ยนํ้ า (pool villa) ซ่ึงสร้างข้ึนใหม่เพิ่มข้ึน 19 หลงั ภายในโรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย จาํนวนหอ้งพกัทั้งหมดในโรงแรม

จึงเพิ่มข้ึนจากเดิม 77 หอ้ง เป็น 96 หอ้ง 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมของแต่ละปี 

สาํหรับโรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเอง RevPAR ลดลงจากเดิม 6,532 บาท ในปี 2560 เหลือ 6,401 

บาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากอตัราการเขา้พกัเฉล่ียท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 80.9 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 76.1 ในปี 

2561 ซ่ึงการลดลงดงักล่าวถูกชดเชยดว้ย ADR ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 8,074 บาท ในปี 2560 เป็น 8,415 บาท ในปี 2561 ทั้งน้ี 

อตัราการเขา้พกัเฉล่ียท่ีลดลงมีสาเหตุหลกัมาจากอตัราการเขา้พกัเฉล่ียของโรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย ท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 

71.0 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 61.1 ในปี 2561 อนัเป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนห้องพกัทั้งหมดในโรงแรมจากเดิม 77 

หอ้ง เป็น 96 หอ้ง  

สําหรับโรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเอง RevPAR ปรับตวัสูงข้ึนจากเดิม 6,018 บาท ในปี 2559 เป็น 

6,532 บาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากอตัราการเขา้พกัเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 73.9 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 

80.9 ในปี 2560 อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มี ADR ท่ีลดลงจากเดิม 8,147 บาท ในปี 2559 เหลือ 8,074 บาท ในปี 2560 ทั้งน้ี ADR 

ท่ีลดลงมีสาเหตุหลกัมาจาก ADR ของโรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย ท่ีลดลงเลก็นอ้ย ตามสภาวะการแข่งขนัของโรงแรมบน

เกาะสมุย 
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ตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัสาํหรับโรงแรม Outrigger มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตัวช้ีวดั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (1) 

จาํนวนหอ้งพกั (2) - - 859 

จาํนวนโรงแรม (3) - - 6 

ADR (บาท) - - 6,011 

อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย (ร้อยละ) (2) - - 81.7 

RevPAR (บาท) - - 4,908 

หมายเหตุ 

(1) คาํนวณจากตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัสาํหรับช่วงเวลาภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เขา้ซ้ือกิจการโรงแรม Outrigger ระหวา่งวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 

ถึง 31 ธนัวาคม 2561  

(2) คาํนวณจากจาํนวนเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของห้องพกัทั้งหมดสําหรับช่วงเวลาภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เขา้ซ้ือกิจการโรงแรม Outrigger 

ระหวา่งวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมของแต่ละปี 

ตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัสาํหรับโรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัรมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตัวช้ีวดั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จาํนวนหอ้งพกั (1) 3,112 3,112 3,115 

จาํนวนโรงแรม (2) 29 29 29 

ADR (ปอนดส์เตอร์ลิง) 64 67 67 

อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย (ร้อยละ) 70.5 71.6 71.5 

RevPAR (ปอนดส์เตอร์ลิง) 45 48 48 

หมายเหตุ 

(1) คาํนวณจากจาํนวนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหอ้งพกัทั้งหมดในแต่ละปี  

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมของแต่ละปี 

RevPAR ของโรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัร ปรับตวัสูงข้ึนจากเดิม 45 ปอนดส์เตอร์ลิง ในปี 

2559 เป็น 48 ปอนด์สเตอร์ลิง ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากอตัราการเขา้พกัเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 70.5 ในปี 

2559 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี 2560 และ ADR ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 64 ปอนดส์เตอร์ลิง ในปี 2559 เป็น 67 ปอนดส์เตอร์ลิง ในปี 

2560 ทั้งน้ี RevPAR ทรงตวัอยูท่ี่ 48 ปอนดส์เตอร์ลิง ในปี 2560 และปี 2561 
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16.5 ปัจจัยสําคญัทีส่่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ โดยมี

หลายปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 อุปสงค์ของผู้บริโภคและสภาพเศรษฐกจิในระดบัมหภาคทีส่่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

โรงแรม 

อุปสงค์ของผูบ้ริโภคสําหรับโรงแรมของบริษัทฯ มีความเช่ือมโยงอย่างใกลชิ้ดกับสภาพ

เศรษฐกิจโดยทัว่ไป และมีความอ่อนไหวต่อระดบัการใชจ่้ายของภาคธุรกิจและการใชจ่้ายส่วนบุคคล ลูกคา้ของบริษทัฯ 

จาํนวนมากมาจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศจีน การเติบโตทาง

เศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจเหล่าน้ีเป็นปัจจยัผลกัดนัใหป้ระชากรในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ดงักล่าวเดินทางทั้งเพ่ือเหตุผลทางธุรกิจและ

เพ่ือการพกัผอ่นหยอ่นใจ ดงันั้น ผลการดาํเนินงานของโรงแรมของบริษทัฯ จึงเช่ือมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจ

ต่าง ๆ ดงักล่าว รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปของโลกและของภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีโรงแรมของบริษทัฯ ตั้งอยู่ โดยอาจ

พิจารณาตวัอยา่งไดจ้ากการท่ีความกงัวลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจในระดบัมหภาคของสหภาพยโุรปเคยส่งผล

ให้นักท่องเท่ียวลดจาํนวนลง และความกงัวลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจในระดบัมหภาคของสหราชอาณาจกัรก็ทาํให้ระดบั

กิจกรรมทางธุรกิจปรับตวัลดลง ในทางกลบักนั การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาส่งผลให้มี

การท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผอ่นหยอ่นใจของประชากรชาวจีนเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลใหโ้รงแรมของบริษทัฯ มีลูกคา้ชาวจีนเพ่ิมข้ึน 

โรงแรมของบริษัทฯ ตั้ งอยู่ในประเทศไทย สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ 

สาธารณรัฐมอริเชียส และสหราชอาณาจกัร ดงันั้นธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ 

อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองและพัฒนาการทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ดังกล่าว และจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือการตีความกฎหมายและกฎเกณฑ์

ต่างๆ นอกจากน้ี กฎหมายและกฎเกณฑท์างภาษีของแต่ละประเทศอาจมีการแกไ้ขหรือมีการตีความและบงัคบัใชท่ี้แตกต่าง

กนัไป ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกาํไรหลงัหักภาษีของบริษทัฯ นอกจากน้ี สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปและนโยบายของประเทศ

ต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อโอกาสทางการเงินของบริษทัฯ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินทรัพย์และการดาํเนินงานส่วนท่ีมีนัยสําคัญของบริษัทฯ รวมถึง

สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นประเทศไทย ดงันั้น ธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในประเทศไทยจึงข้ึนอยูก่บั

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และกฎระเบียบของประเทศไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นคร้ังคราว ซ่ึงมี

ลกัษณะแตกต่างจากสภาพแวดลอ้มของประเทศอ่ืน ๆ ในแง่มุมต่าง ๆ อยา่งมีนยัสําคญั การเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม

ของประเทศไทยชะลอตวัลงอย่างมากในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมา โดยขอ้มูลจากสํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (“สศช.”) ระบุวา่ ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยเติบโตข้ึนร้อยละ 3.4  ร้อยละ 4.0 และร้อยละ 4.1 ในปี 

2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามลาํดบั ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยจะเติบโตข้ึน

ร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 4.5 ในปี 2562 ทั้งน้ี หากเศรษฐกิจของประเทศไทยขาดเสถียรภาพหรือทรุดตวัลง อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 
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 แนวโน้มเกีย่วกบัภาคธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย สาธารณรัฐมลัดฟีส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะ

ฟิจิ และสาธารณรัฐมอริเชียส 

ธุรกิจของบริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการท่ีภาคธุรกิจการท่องเท่ียวของประเทศไทยขยาย

ตวัอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงส้ินปี 2560 อนัเป็นผลจากการท่ีนกัท่องเท่ียวเพ่ิมจาํนวนข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จาํนวนเท่ียวบินขาเขา้

และความจุเท่ียวบินท่ีเพ่ิมข้ึนมีส่วนช่วยให้ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวของประเทศไทยมีโอกาสการขยายตวัท่ีน่าพอใจ ขอ้มูล

จาก สศช. ระบุว่า รายไดจ้ากการท่องเท่ียวทั้งหมดของประเทศไทย ในปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.5 จากปี 2559 เป็น 2,754 

พนัลา้นบาท และจาํนวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนจากเดิม 10.1 ลา้นคน ในปี 2546 เป็น 38.2 ลา้นคน ในปี 2561 คิดเป็นอตัราการ

เติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ร้อยละ 8.2 ทั้ งน้ี จาก รายงาน JLL ประเทศไทย ระบุว่า รายไดจ้ากนักท่องเท่ียวต่างชาติ

ของประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนโดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง (1) แนวโนม้การมีนกัท่องเท่ียวประเภทท่ีใชร้ะยะเวลาอยู่

ในประเทศโดยเฉล่ียนานข้ึนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเท่ียวจากยุโรป (โดยเฉพาะจากประเทศรัสเซีย) และ

สหรัฐอเมริกา (2) การขยายความจุของท่าอากาศยานท่ีสาํคญั (3) การขยายธุรกิจเท่ียวบินระหวา่งประเทศระยะสั้นโดยสาย

การบินราคาประหยดั และ (4) มาตรการของรัฐบาลเพ่ือสนบัสนุนภาคธุรกิจการท่องเท่ียว อาทิ การยกเวน้การตรวจลงตรา

ให้นกัท่องเท่ียวจากประเทศต่าง ๆ มากข้ึน การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีใชร้ะยะเวลาอยู่

ในประเทศนานข้ึน การขยายอายุการตรวจลงตราสําหรับการอยู่ในประเทศระยะยาว และการดําเนินการตามแผน

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวปี 2560 ทั้งน้ี ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ 

และสาธารณรัฐมอริเชียสไดข้ยายตวัอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั 

รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจประจาํปี 2561 สําหรับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ของสภาการ

เดินทางและการท่องเท่ียวโลก (World Travel & Tourism Council) คาดการณ์ว่า สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ท่ีเกิดจากการเดินทางและการท่องเท่ียวจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 86.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ระหวา่งปี 2544 ถึงปี 2561 จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ร้อย

ละ 7.1 โดยรายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจประจาํปี 2561 ของสภาการเดินทางและการท่องเท่ียวโลก (World Travel & 

Tourism Council) คาดการณ์ว่าจาํนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางไปยงัสาธารณรัฐมลัดีฟส์จะเพ่ิมข้ึนเป็น 2.3 ลา้นคน 

ภายในปี 2571 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ร้อยละ 4.6 จากปี 2561 

รายงาน CBRE สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ ระบุว่า สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิเป็นหน่ึงในแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีน่าดึงดูดท่ีสุดของโลก และยงัคงมีผลการดาํเนินงานท่ีดีแมจ้ะตอ้งเผชิญกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติอยา่งต่อเน่ือง 

ขอ้มูลจากสํานกังานสถิติของสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิระบุว่า จาํนวนนกัท่องเท่ียวขาเขา้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 ในช่วงหน่ึงปีซ่ึง

ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2561 จากเดิม 842,884 คน เป็น 870,309 คน การเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเท่ียวในหลายปีท่ีผา่น

มานาํไปสู่การเปิดโรงแรมใหม่เพ่ิมข้ึนและการไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งมากจากประเทศต่าง ๆ ภายหลงัประสบภยัพิบติั

พายุไซโคลนวินสตนั ในปี 2558 รายงานของ CBRE สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ ดังกล่าวระบุว่า ตลาดการท่องเท่ียวของ

สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิมีความพร้อมในการรองรับจาํนวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอีก อนัเป็นผลมาจากหลายปัจจยั ซ่ึงรวมถึง

การปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาตินาดี การสร้างถนนส่ีช่องทางการเดินรถจากท่าอากาศยานถึงเกาะเดนาเรา (Denarau 

Island) การมีความจุเท่ียวบินเหลือใชแ้ละการเพ่ิมความจุเท่ียวบิน รวมไปถึงการสนบัสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ

และผูมี้ส่วนร่วมสาํคญัในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ 
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ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ภาพลกัษณ์ของสาธารณรัฐมอริเชียสในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้

พัฒนาไปอย่างมาก โดยรายงาน  CBRE สาธารณรัฐมอริเชียสระบุว่า ปัจจุบัน สาธารณรัฐมอริเชียสมีการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ตนเองในฐานะเป็นแหล่งท่องเท่ียวสาํหรับตลาดระดบับนตามแผนงบประมาณปี 2561 ถึง 2562 ของประเทศ 

จาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปยงัสาธารณรัฐมอริเชียสเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี 

(CAGR) ร้อยละ 4.2 ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2561 โดยในปี 2561 สาธารณรัฐมอริเชียสไดต้อ้นรับนักท่องเท่ียวทั้ งหมดจาํนวน 

1.399 ลา้นคน คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 4.3 จากจาํนวนนักท่องเท่ียวในปีก่อนหน้า ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวของ

สาธารณรัฐมอริเชียสไดรั้บการสนับสนุนโดยรัฐบาลสาธารณรัฐมอริเชียส ซ่ึงไดด้าํเนินนโยบายเพิ่มเท่ียวบินมาตั้งแต่ปี 

2558 ซ่ึงส่งผลให้จาํนวนเท่ียวบินเพ่ิมข้ึนอยา่งมากและรวดเร็วและมีการยกระดบัการบินระหว่างสาธารณรัฐมอริเชียสกบั

ประเทศอ่ืน ๆ ยกตวัอยา่งเช่น ในปี 2560 สายการบินเคแอลเอม็ไดเ้พิ่มเท่ียวบินจากประเทศเนเธอร์แลนดไ์ปยงัสาธารณรัฐ

มอริเชียส และสายการบินแอร์มอริเชียสไดเ้พ่ิมเท่ียวบินจากประเทศสิงคโปร์หน่ึงเท่ียวบินต่อสัปดาห์ ในปี 2561 สายการ

บินเคนยาแอร์เวยส์ไดเ้ปิดให้บริการเท่ียวบินตรงจากกรุงไนโรบีไปยงัสาธารณรัฐมอริเชียสส่ีคร้ังต่อสัปดาห์ เพ่ือขยายการ

ดาํเนินงานในภูมิภาคแอฟริกา และสายการบินแอร์มอริเชียสไดเ้ปิดให้บริการเท่ียวบินจากสาธารณรัฐมอริเชียสไปยงักรุง

อมัสเตอร์ดมั 

 การเปลีย่นแปลงตามฤดูกาล 

ธุรกิจของบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล โดยปัจจยัซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อการเปล่ียนแปลงของอุปสงคใ์นหอ้งพกัของโรงแรมของบริษทัฯ จะแตกต่างกนัไปตามสถานท่ีตั้งของโรงแรม ซ่ึงรวมถึง

วนัหยดุโรงเรียน วนัหยดุทางศาสนา และสภาพอากาศ 

การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะ

แตกต่างกนัไปตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกคา้หลกัของแต่ละโรงแรม ตวัอยา่งเช่น 

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ซ่ึงเจาะกลุ่มลูกคา้นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปเป็นหลกั จะมีอตัราการเขา้พกัสูงในช่วงวนัหยดุปีใหม่ 

วนัหยดุตรุษจีน วนัหยดุอีสเตอร์ และช่วงวนัหยดุฤดูร้อนของชาวยโุรป ระหวา่งเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม และช่วง

ท่ีโรงแรมมีอตัราการเขา้พกัตํ่าคือระหว่างเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนพฤศจิกายน และตน้เดือนธันวาคม ตาม

รายงาน JLL ประเทศไทย ในทางกลบักนั โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซ่ึงเจาะกลุ่มนักท่องเท่ียวคู่รักชาว

เอเชียเป็นหลกั โดยทัว่ไปอตัราการเขา้พกัตํ่าสุดอยูใ่นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงตามรายงาน JLL ประเทศไทย 

ลกัษณะเช่นน้ีถือเป็นปกติสาํหรับรีสอร์ทท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดักระบ่ีหรือจงัหวดัอ่ืนในภาคใตฝ่ั้งทะเลอนัดามนัของประเทศไทย 

เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝนในพ้ืนท่ีดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากโรงแรมของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่องเท่ียวในช่วงวนัหยดุ ช่วงท่ี

อตัราการเขา้พกัตํ่าจึงไม่สามารถชดเชยไดด้ว้ยจาํนวนผูเ้ดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจ ซ่ึงมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ตามฤดูกาลนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้ดินทางท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว 

การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลสําหรับโรงแรม Outrigger ของบริษทัฯ ในประเทศต่าง ๆ จะมี

ลกัษณะแตกต่างกนั โดยการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลสําหรับโรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort และโรงแรม Castaway 

Island Fiji จะคลา้ยคลึงกัน เน่ืองจากฤดูกาลท่ีมีอตัราการเขา้พกัสูงสุดและอตัราการเขา้พกัระดับสูงจะอยู่ในช่วงเดือน

เมษายนถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงแตกต่างจากการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลสําหรับโรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach 
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Resort โรงแรม Outrigger Koh Samui Beach Resort โรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort และโรงแรม Outrigger 

Konotta Maldives ซ่ึงมีอตัราการเขา้พกัสูงสุดและอตัราการเขา้พกัระดบัสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 

โรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัรของบริษทัฯ ก็ไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัเก่ียวกบั

ฤดูกาลเช่นเดียวกนั โดยผูเ้ขา้พกัส่วนมากจะเป็นลูกคา้ภายในสหราชอาณาจกัรท่ีเดินทางในประเทศ ทั้งเพ่ือการพกัผ่อน

หยอ่นใจ (อาทิ ท่องเท่ียว ชมการแข่งขนัฟุตบอล หรือเขา้ร่วมงานดนตรี) และเพ่ือการประกอบธุรกิจ 

 การเจรจาต่อรองกบัตวัแทนจําหน่ายซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

รายไดท่ี้ไดรั้บจากการขายห้องพกัผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยบุคคลภายนอกคิดเป็นร้อย

ละ 85.1 ของรายไดจ้ากการขายหอ้งพกัทั้งหมดของบริษทัฯ ในปี 2561 ดงันั้น ADR และ RevPAR ของบริษทัฯ จึงข้ึนอยูก่บั

ราคาท่ีตกลงกบัตวัแทนจาํหน่ายซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกในขณะท่ีมีการจองห้องพกั ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราทั้ งสอง

รวมถึง สถานท่ีตั้ง มูลค่า และความน่าเขา้พกัของโรงแรม นอกจากน้ี ปัจจยัอ่ืน ๆ อาทิ การขายห้องพกัในราคาเดียวกนัทุก

ช่องทาง (rate parity) ขอ้เสนอส่งเสริมการขาย การแข่งขนั อุปสงค ์ความภกัดีของลูกคา้ และการสนบัสนุนของหุน้ส่วนทาง

ธุรกิจ การเขา้ถึงลูกคา้ของตวัแทนจาํหน่ายซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก การจดัอนัดบั (rating) ผลกระทบของส่ือสังคมออนไลน์ 

และบริการของโรมแรมกส่็งผลกระทบเช่นกนั 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดล้งทุนในหลายโครงการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของโรงแรมของบริษัทฯ ด้วยการปรับปรุงห้องพกัและโรงแรม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีแผนท่ีจะดาํเนิน

โครงการดงักล่าวต่อไปอย่างต่อเน่ืองในอนาคต บริษทัฯ เช่ือว่า ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการปรับเปล่ียน

ตาํแหน่ง (reposition) โรงแรมของบริษัทฯ ในการเจรจาต่อรองกับตวัแทนจาํหน่ายซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นผลให้

โรงแรมของบริษทัฯ มี ADR และ RevPAR เพิ่มสูงข้ึน 

 การพึง่พงิแบรนด์โรงแรมของบุคคลภายนอก 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญากิจการร่วมคา้ สัญญาแฟรนไชส์ และสัญญาบริหารจดัการโรงแรมกบั

คู่สัญญาซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกหลายรายเพ่ือการดาํเนินธุรกิจโรงแรมหลายแห่งของบริษทัฯ ภายใตแ้บรนด์โรงแรมของ

บุคคลภายนอกซ่ึงบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ ในกรณีดงักล่าว อุปสงค์ของโรงแรมของบริษทัฯ จึงข้ึนอยู่กบัช่ือเสียงของ    

แบรนด์โรงแรมของบุคคลภายนอก อาทิ แบรนด์ Outrigger สําหรับโรงแรม Outrigger แบรนด์ Hilton และ Hard Rock 

สําหรับโครงการ Crossroads เฟส 1 และ แบรนด์ Mercure และ Holiday Inn สําหรับโรงแรมของบริษัทฯ ในสหราช

อาณาจกัร นอกจากน้ี มูลค่าของแบรนดต่์าง ๆ เหล่าน้ียงัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอกหลายประการ อาทิ รสนิยมและ

ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนดน์ั้นๆ ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความเตม็ใจท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงรวมถึงปัจจยัใด ๆ ท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อช่ือเสียงของแบรนดต่์าง ๆ ดงักล่าว 
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 กฎระเบียบของรัฐบาล 

อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย สาธารณรัฐมลัดีฟส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ สาธารณรัฐ

มอริเชียส และสหราชอาณาจกัร อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง และตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ

หลายประการ บริษทัฯ อาจตอ้งเผชิญกบัภาวะอุปสงคท่ี์ลดลงสําหรับโรงแรมของบริษทัฯ ท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ความสําคญัในเชิงส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากรัฐบาลอาจจาํกดัหรือห้ามการเขา้ไปในบริเวณดงักล่าว การจาํกดัการเขา้ถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวของรัฐบาลในลกัษณะดงักล่าวอาจทาํให้จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปในพ้ืนท่ีดงักล่าวลดลง ซ่ึงจะส่งผลให้

รายไดข้องโรงแรมท่ีไดรั้บผลกระทบลดลงตามไปดว้ย บริษทัฯ อาจมีขอ้จาํกดัในการขยายการดาํเนินงานของโรงแรมและ

เพ่ิมจาํนวนห้องพกัของโรงแรมดงักล่าว หากรัฐบาลกาํหนดให้พ้ืนท่ีรอบโรงแรมเป็นพ้ืนท่ีคุม้ครองตามมาตรการทาง

ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนในการดาํเนินการให้ไดม้าซ่ึงการอนุญาตท่ีจาํเป็นสําหรับการดาํเนิน

ธุรกิจในโรงแรมท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ จากหน่วยงานรัฐบาล ทั้งน้ี โปรดพิจารณาขอ้มูลในหวัขอ้  “3.1.25 ปัจจัยความเส่ียง 

— บริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาลจาํนวนมาก” สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

 โครงการ Crossroads เฟส 1 

บริษทัฯ อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการ Crossroads เฟส 1 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสําคญัสําหรับ

บริษทัฯ โดยมีงบประมาณในการพฒันาโครงการมูลค่าประมาณ 359 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการพฒันาโครงการท่ี

ก่อสร้างใหม่ (greenfield) ของบริษทัฯ เองคร้ังแรกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ บริษทัฯ คาดว่า การพฒันาสองเกาะแรกใน

โครงการ Crossroads เฟส 1 จะเสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 และโครงการดงักล่าวจะช่วยขยายและเพ่ิม

ความหลากหลายให้กลุ่มทรัพยสิ์นของบริษัทฯ จากการเปิดดาํเนินการของ Marina @ CROSSROADS ซ่ึงจะเป็นคอม

เพลก็ซ์เพ่ือการพกัผอ่นหยอ่นใจและความบนัเทิงแบบครบวงจรแห่งแรกท่ีบริษทัฯ จะบริหารจดัการเอง และเป็นช่องทางใน

การสร้างรายได้ช่องทางใหม่ของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการซ้ือ (Right to Purchase) ทรัพยสิ์นใน

โครงการ Crossroads เฟส 2 ในราคาท่ีคู่สัญญาจะมีการตกลงกนัโดยอา้งอิงราคายุติธรรม (Fair Value) และสิทธิในการ

ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการได้มา ซ้ือ หรือเช่า ทรัพยสิ์นส่วนใดส่วนหน่ึง หรือทั้ งหมดของโครงการ 

Crossroads เฟส 2 ในราคาตลาดซ่ึงคู่สัญญาจะไดต้กลงกนัเม่ือมีการใชสิ้ทธิ โปรดพิจารณาขอ้มูลเพิ่มเติมใน หวัขอ้  “2.3.4.1 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ — โครงการ Crossroads” และ หัวขอ้  “3.1.2 ปัจจัยความเส่ียง — บริษัทฯ มีความเส่ียงหลาย

ประการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาและการดาํเนินงานของโครงการในปัจจุบันและโครงการในอนาคต อีกท้ังบริษัทฯ อาจไม่

สามารถดาํเนินการตามกลยทุธ์ของบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย” 

 การเข้าถึงแหล่งเงนิทุนและต้นทุนทางการเงนิ 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งใชเ้งินทุนจาํนวนมาก เงินกูจ้ากธนาคารและแหล่งเงินกูย้ืม

อ่ืน ๆ เป็นแหล่งเงินทุนท่ีสําคญัท่ีบริษทัฯ ใชส้ําหรับการพฒันาโรงแรม เป็นค่าใชจ่้ายทัว่ไป และเพ่ือการเขา้ซ้ือสินทรัพย์

ของบุคคลภายนอก บริษทัฯ อาจตอ้งต่อสัญญาสินเช่ือหรือเขา้ทาํสัญญาสินเช่ือเพ่ิมเติมเป็นระยะเพ่ือให้สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคด์า้นการดาํเนินงานและการลงทุนของบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมจากสถาบนั

การเงินทั้ งหมดมูลค่า 4,734.4 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 38.2 ของหน้ีสินทั้ งหมดของบริษัทฯ และร้อยละ 19.4 ของ

สินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ืมทั้งหมดของบริษทัฯ เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย

ลอยตวั ทั้งน้ี ธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทยหรือในต่างประเทศท่ีบริษทัฯ กูย้มืเงินอาจเช่ือมโยงอตัราดอกเบ้ีย
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ของเงินกูด้งักล่าวกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนดตามนโยบาย อาทิ อตัราดอกเบ้ียท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคาร

แห่งประเทศไทยประกาศกาํหนด โดยการปรับตวัสูงข้ึนของอตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนดตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งจะมีผลทาํให้

อตัราดอกเบ้ียของสินเช่ือและตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงจะมีผลให้กาํไรก่อนภาษีเงินไดข้อง

บริษทัฯ ลดลง 

นอกจากสินเช่ือจากสถาบนัการเงินดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มี

เงินกูย้มืท่ีไดรั้บจากบริษทั เอส โฮเทลส์ แอนด ์รีสอร์ท อินเตอร์ จาํกดั มูลค่า 5,295.8 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่จะใชเ้งินท่ี

ไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าว 

 พนัธมิตรเชิงกลยุทธ์และโอกาสการเตบิโตจากการซ้ือกจิการ 

บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการควบรวมกิจการและซ้ือกิจการ รวมทั้งการเขา้ทาํธุรกรรม

เชิงกลยทุธ์ต่างๆ นอกจากน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่ ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของอสังหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพยข์องบริษทัฯ ดว้ยการปรับปรุง ขยาย และปรับสถานะอสังหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพย์

ดงักล่าว บริษทัฯ เช่ือวา่ ความสาํเร็จในการเขา้ทาํธุรกรรมเชิงกลยทุธ์และกิจกรรมการลงทุนของบริษทัฯ เป็นปัจจยัสาํคญัท่ี

มีผลต่อการเติบโตของรายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัฯ จากเดิม 968.0 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 2,575.7 ลา้นบาทในปี 

2561 และการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินทรัพยข์องบริษทัฯ จากเดิม 5,964.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็น 24,389.6 

ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตวัอยา่งกิจกรรมการลงทุนและธุรกรรมเชิงกลยทุธ์ไดแ้ก่การเขา้ซ้ือโรงแรมของบริษทัฯ 

ในสหราชอาณาจกัรและโรงแรม Outrigger สาํหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการลงทุนท่ีสาํคญัและธุรกรรมเชิงกลยทุธ์

ของบริษทัฯ ในช่วงท่ีผา่นมา โปรดพิจารณาขอ้มูลในหัวขอ้ “1.3 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ — ประวัติความ

เป็นมาและพัฒนาการท่ีสําคัญ” ทั้งน้ี บริษทัฯ จะคงดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

อสังหาริมทรัพยท่ี์มีอยูข่องบริษทัฯ และจะประเมินโอกาสการเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์หรือโอกาสการเขา้ซ้ือกิจการ

ท่ีมีในอนาคตเพ่ือดาํเนินการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ ต่อไป 

 ภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจโรงแรมของบริษทัฯ มีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงกบัคู่แข่งรายอ่ืนๆ ท่ีเป็นโรงแรมในระดบั

นานาชาติ ระดบัภูมิภาค และระดบัทอ้งถ่ิน คู่แข่งของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมจากต่างประเทศและใน

ประเทศ โดยผูป้ระกอบการเหล่าน้ีหลายรายอาจมีแบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากกว่า และ/หรือมีความสามารถทางการเงินหรือ

แหล่งเงินทุนท่ีดีกว่าบริษทัฯ  โดยระดบัของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมโรงแรมไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ 

ซ่ึงรวมไปถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก การเปล่ียนแปลงของ

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ อุปทานและอุปสงค์สําหรับอสังหาริมทรัพยใ์นอุตสาหกรรมโรงแรม และการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมและความช่ืนชอบของผูบ้ริโภค การประกอบกิจการโรงแรมจะประสบความสําเร็จหรือไม่จึงข้ึนอยู่กับ

ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ในดา้นต่าง ๆ อาทิ คุณภาพของท่ีพกั อตัราค่าหอ้งพกั ระดบัของการบริการ การเป็นท่ี

ยอมรับของแบรนด ์ความน่าดึงดูดของท่ีตั้ง คุณภาพของพ้ืนท่ีบริเวณลอ็บบ้ี ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ ตลอดจนแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด และโปรแกรมการสร้างความภกัดีของลูกคา้กับแบรนด์ต่างๆ ทั้ งน้ี  

โรงแรมท่ีเป็นคู่แข่งของบริษทัฯ อาจมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากกวา่โรงแรมของบริษทัฯ  และมีอตัราค่าห้องพกัท่ีเท่ากนั

หรือในราคาท่ีแข่งขนัไดม้ากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงแรมของบริษทัฯ หรือ คู่แข่งของบริษทัฯ ยงัอาจลดอตัราค่าหอ้งพกั



 บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2.4.16 หนา้ท่ี 13 

ลงอย่างมีนัยสําคญัหรือเพ่ิมการให้บริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดลูกคา้ นอกจากน้ี เม่ือบริษทัฯ เขา้ดาํเนิน

ธุรกิจในพ้ืนท่ีใหม่ๆ บริษทัฯ อาจตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงกบัผูป้ระกอบกิจการโรงแรมหรือผูพ้ฒันาโรงแรมท่ีเป็น

ท่ีรู้จกัมากกวา่อยูแ่ลว้ในพ้ืนท่ีดงักล่าว โดยท่ีสาธารณรัฐมลัดีฟส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ และสาธารณรัฐมอริเชียสลว้นเป็น

จุดหมายการท่องเท่ียวท่ีมีโรงแรมและรีสอร์ทระดบับนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก บริษทัฯ จึงตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีมีความ

รุนแรงมากในประเทศเหล่าน้ี ทั้ งน้ี ตามรายงาน JLL ประเทศไทย รายงาน JLL สาธารณรัฐมัลดีฟส์ รายงาน CBRE 

สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ และรายงาน CBRE สาธารณรัฐมอริเชียส  อุปทานของโรงแรมระดับบนในประเทศไทย 

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ และสาธารณรัฐมอริเชียส จะปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงจะเพ่ิมแรงกดดนัให้แก่ภาคธุรกิจ

โรงแรมระดบับนและระดบัสูง บริษทัฯ จึงคาดไดว้่า การแข่งขนัในตลาดปัจจุบนัของบริษทัฯ จะทวีความรุนแรงมากข้ึน 

และความสามารถในการตอบสนองต่อสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนดงักล่าวจะมีผลอยา่งมากต่อผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ในอนาคต 

 อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา 

งบการเงินรวมของบริษทัฯ จดัทาํข้ึนโดยใชส้กุลเงินบาท ในขณะท่ีบริษทัยอ่ยท่ีเป็นเจา้ของ

และบริหารจดัการโรงแรมบางแห่งของบริษทัฯ มีรายไดแ้ละรายจ่ายเป็นเงินสกุลทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ปอนด์สเตอร์ลิง เหรียญ

สหรัฐ และ/หรือยโูร รวมทั้งจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นเงินสกุลทอ้งถ่ิน ปอนด์สเตอร์ลิง หรือเหรียญสหรัฐ อีกดว้ย ซ่ึง

บริษทัฯ จะตอ้งแปลงกระทบค่าดงักล่าวเป็นสกุลเงินบาท ในช่วงท่ีมีความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา โดยเฉพาะ

ช่วงท่ีมีการลดค่าเงินของสกุลเงินทอ้งถ่ิน เช่น ปอนดส์เตอร์ลิง เหรียญสหรัฐ และ/หรือยโูร จะตอ้งมีการปรับการแปลงสกุล

เงิน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกาํไรเบ็ดเสร็จทั้ งหมดสําหรับปีของบริษทัฯ ทั้ งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกุล

ทอ้งถ่ิน หากบริษทัฯ ไม่สามารถส่งต่อภาระตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนไปยงัผูบ้ริโภคได ้การแขง็ค่าข้ึนของค่าเงินสกลุทอ้งถ่ินจะทาํให้

ตน้ทุนการให้บริการของบริษทัฯ เม่ือคาํนวณกลบัเป็นสกุลเงินบาทเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย เป็นตน้วา่ หากอตัราแลกเปล่ียนเงิน

ปอนดส์เตอร์ลิงเป็นเงินบาทเปล่ียนแปลงไป ส่วนกาํไรของบริษทัฯ ท่ีจะไดรั้บจากโรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัร

กจ็ะไดรั้บผลกระทบ นอกจากน้ี บริษทัฯ คาดวา่ ค่าใชจ่้ายส่วนมากสาํหรับการลงทุนในโครงการ Crossroads เฟส 1 จะเป็น

เงินสกุลเหรียญสหรัฐ ดงันั้น การแขง็ค่าข้ึนของค่าเงินสกลุเหรียญสหรัฐจะทาํใหต้น้ทุนการพฒันาโครงการเม่ือคาํนวณกลบั

เป็นสกลุเงินบาทเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

16.6 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินรวมของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินไทย ทั้งน้ี ในการจดัทาํงบการเงิน ฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ตอ้งตดัสินใจ คาดการณ์ และตั้งสมมติฐานต่าง ๆ ซ่ึงมี

ผลต่อการบงัคบัใชน้โยบายการบญัชีกบัมูลค่าท่ีนาํเสนอภายใตห้ัวขอ้สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายในงบการเงิน 

ทั้งน้ี การตดัสินใจ สมมติฐาน และการคาดการณ์เหล่าน้ีสะทอ้นอยูใ่นนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ซ่ึงมีการอธิบาย

เพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนอ่ืน

ของเอกสารฉบบัน้ี โดยนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมมติฐาน การคาดการณ์ และการตดัสินใจท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดท่ีฝ่าย

จดัการใชใ้นการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ เป็นไปตามท่ีระบุไวด้า้นล่าง ดงัน้ี 

 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุน

ทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่า

เส่ือมราคาสะสมและหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัฯ จะรวมตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีก

ทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสมเม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัฯ และ

ตน้ทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก 

สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืนๆ กิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ คิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นๆ โดย

คาํนวณดว้ยวิธีเส้นตรง (straight line method) เพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายกุารให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้อง

สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินและทรัพยสินส่วนควบ 5 ถึง 30 ปี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  ตามอายสุัญญาเช่า หรือ 5 ถึง 50 ปี แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน  3 ถึง 10 ปี  

ยานพาหนะ  5 ปี  

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและ

อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้

เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิง

ตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุน 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั อาทิ ค่าความนิยม จะไม่มีการตดัจาํหน่าย 

และบริษทัฯ จะทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเป็นรายปี ทั้ งน้ี โปรดพิจารณาขอ้มูลในส่วน หัวขอ้ “16.6.3 

นโยบายการบัญชีท่ีสาํคัญ — ค่าความนิยม” 

บริษทัฯ จะทบทวนการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์มีการตดัจาํหน่ายเม่ือมีเหตุการณ์หรือความ

เปล่ียนแปลงในสถานการณ์ท่ีบ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิท่ีบริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุน

จากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์คือ จาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน

ในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใชซ่ึ้งตอ้งอาศยัการตดัสินใจของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ โดยอาจพิจารณาจากแนวโนม้ทาง

ธุรกิจ อตัราการเติบโต และอตัราคิดลดสาํหรับการคาดการณ์กระแสเงินสด 
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บริษทัฯ จะจดัสินทรัพยเ์ป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาไดเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการ

ประเมินการดอ้ยค่า และสําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุน

จากการดอ้ยค่าไปแลว้ บริษทัฯ จะประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 

 ค่าความนิยม 

ค่าความนิยม คือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกิจการใน

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยนั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจาก

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษทัฯ ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้ทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าสะสม โดยค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ี มูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่า

ความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อใหเ้กิด

กระแสเงินสด (cash-generate units) โดยท่ีหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสดดง้กล่าวอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วย

รวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดความนิยมเกิดข้ึนและระบุส่วนงานดาํเนินงานได ้

 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ใบอนุญาต : ใบอนุญาตท่ีได้มาจะแสดงด้วยราคาทุน บริษัทฯ จะทดสอบการด้อยค่าของ

ใบอนุญาตท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดัเป็นรายปี 

 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

รายจ่ายภาษีสําหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในรายการกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในรายการกาํไรเบ็ดเสร็จ

อ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในรายการกาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 

การคาํนวณภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัจะคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลใชบ้งัคบั 

หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลใชบ้งัคบัภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในประเทศท่ีบริษทัฯ ดาํเนินงานและมี

เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี บริษทัฯ จะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นระยะในกรณีท่ีมีเหตุตอ้งตีความ

กฎระเบียบทางภาษีท่ีใชบ้งัคบั และจะตั้งประมาณการภาษีเงินไดไ้วต้ามสมควรบนพ้ืนฐานของจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้ง

จ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี 

บริษทัฯ รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามวิธีหน้ีสินเม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษี

สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงิน 
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อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ จะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการ

สินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากธุรกรรมอ่ืนท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ เวลาการทาํธุรกรรม รายการนั้นไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษี (และกฎหมาย

ภาษี) ท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยู ่หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลใชบ้งัคบัภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และคาดวา่จะ

ใชบ้งัคบั ณ เวลาท่ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือเวลาท่ีมีการชาํระหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

บริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน

วา่ บริษทัฯ จะมีกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีในอนาคตและสามารถใชป้ระโยชน์จากผลต่างชัว่คราวดงักล่าวได ้บริษทัฯ จะตั้งภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัฯ สามารถ

ควบคุมจังหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง

แน่นอนวา่จะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนั

ก็ต่อเม่ือบริษทัฯ มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 

และทั้ งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดย

หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีแยกกนักรณีตั้งใจจะจ่ายหน้ีสิน

และสินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 ผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายใุนหลายรูปแบบ โดยกลุ่มบริษทัฯ มี

ทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 

สาํหรับโครงการสมทบเงิน บริษทัฯ จะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัฯ 

ไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะ

จ่ายให้พนักงานทั้ งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั้ งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัฯ จะจ่ายสมทบให้กบักองทุน

สํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2530 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) บริษทัฯ ไม่มีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูก

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ 

สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการ

สมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั 

เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 

หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผกูพนัน้ี

คาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระอยา่งสมํ่าเสมอ ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนั

ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของ
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พนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบกาํหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ี

ตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

ตน้ทุนบริการในอดีตถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะรับรู้ประมาณการหน้ีสินสาํหรับการฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม การปรับโครงสร้าง และการ

ฟ้องร้องดาํเนินคดี ก็ต่อเม่ือ บริษัทฯ มีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีทําไวอ้ันเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้ง

สูญเสียทรัพยากรออกไป และไดมี้การประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไวแ้ลว้อย่างน่าเช่ือถือ รายการประมาณการหน้ีสิน

สาํหรับการปรับโครงสร้างประกอบดว้ยเบ้ียปรับการเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจา้งพนกังาน บริษทัฯ จะ

ไม่รับรู้รายการประมาณการหน้ีสินสาํหรับการขาดทุนจากการดาํเนินการในอนาคต 

กรณีมีภาระผกูพนัคลา้ยคลึงกนัหลายอยา่ง ความเป็นไปไดท่ี้การชาํระภาระผกูพนัจะส่งผลให้

บริษทัฯ ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไปอาจพิจารณาไดจ้ากการคาํนึงถึงรายการภาระผูกพนัเป็นกลุ่มร่วมกนั ซ่ึงจะทาํให้

บริษทัฯ รับรู้ประมาณการหน้ีสินไดแ้มค้วามเป็นไปไดท่ี้จะตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไปสาํหรับรายการภาระผกูพนัหน่ึง ๆ 

ในกลุ่มภาระผกูพนันั้นจะอยูใ่นระดบัตํ่า 

บริษทัฯ จะประเมินมูลค่าของประมาณการหน้ีสินโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่า

จะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่า

ของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของ

เงินตามเวลาจะรับรู้เป็นรายการดอกเบ้ียจ่าย 
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16.7 ผลการดาํเนินงาน 

 คาํอธิบายรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก รายได้

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 

รายได้ค่าห้องพกั ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพกัของโรงแรมท่ีบริษัทฯ บริหาร

จดัการเองและโรงแรม Outrigger 

รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ประกอบด้วยรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

ร้านอาหารของโรงแรม การขายอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยการให้บริการในห้องพกั และการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมจากมินิ

บาร์ของหอ้งพกัในโรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเองและโรงแรม Outrigger 

รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืนโดยหลกัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการให้บริการสปา 

บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกการออกกาํลงักาย บริการซกัรีด และบริการรถรับส่ง 

รายไดจ้ากโรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัรไม่รวมอยู่ในรายไดจ้ากการ

บริการของบริษทัฯ เน่ืองจากการบริหารจดัการโรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัรเป็นการดาํเนินการในลกัษณะ

กิจการร่วมคา้และไม่รวมอยูใ่นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่รายไดส่้วนดงักล่าวจะสะทอ้นอยูใ่นส่วนกาํไรหรือขาดทุน

ของบริษทัฯ จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ ทั้งน้ี โปรดพิจารณาขอ้มูลใน หัวขอ้ “16.14.1 (7) ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน

จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า” 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดรายไดจ้ากการให้บริการทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ 

สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

รายการ 

ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

จาํนวน  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

  

จาํนวน  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

  

จาํนวน  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

 

รายไดค่้าหอ้งพกั 612.4 63.3  662.8 61.7  1,535.2 59.6 

รายไดค่้าอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม 

224.8 23.2  254.8 23.7  765.2 29.7 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 130.8 13.5 

 

 156.4 14.6  275.3 10.7 

รายได้จากการให้บริการ 968.0 100.0  1,074.0 100.0  2,575.7 100.0 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการทั้งหมดของบริษทัฯ 

แยกตามประเภทของโรงแรมสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 ซ่ึงประกอบดว้ย 

(1) โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเอง คือ โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการ

และดาํเนินการเองโดยใชแ้บรนดข์องบริษทัฯ 

(2) โรงแรม Outrigger คือ กลุ่มโรงแรมท่ีดําเนินกิจการภายใต้แบรนด ์

Outrigger และมีการบริหารกิจการอยูภ่ายใตส้ัญญาบริหารจดัการโรงแรม 

ประเภทของโรงแรม 

ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

จาํนวน  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

  

จาํนวน  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

  

จาํนวน  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

 

โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหาร

จดัการเอง 

968.0 100.0  1,074.0 100.0  1,099.0 42.8 

โรงแรม Outrigger - -  - -  1,476.7 57.2 

รายได้จากการให้บริการ 968.0 100.0  1,074.0 100.0  2,575.7 100.0 

 

 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 

ตน้ทุนการให้บริการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยตน้ทุนค่าห้องพกั ตน้ทุนค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ตน้ทุนค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา ตน้ทุนสาธารณูปโภค และตน้ทุน

ในการดาํเนินงานอ่ืน  

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดตน้ทุนการให้บริการของบริษทัฯ สําหรับรอบปี

บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

ต้นทุน 

การให้บริการ 

ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

จาํนวน  

(ล้านบาท) ร้อยละ  

จาํนวน  

(ล้านบาท) ร้อยละ  

จาํนวน  

(ล้านบาท) ร้อยละ 

ตน้ทุนค่าหอ้งพกั 102.8 19.2  116.9 20.4  291.2 19.8 

ตน้ทุนค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

141.7 26.4  155.4 27.1  457.2 31.1 

ตน้ทุนค่าเส่ือมราคา

และค่าตดัจาํหน่าย 

144.5 26.9  157.5 27.5  379.5 25.8 

ตน้ทุนค่าซ่อมแซม

และบาํรุงรักษา 

30.6 5.7  30.1 5.2  110.7 7.5 

ตน้ทุนสาธารณูปโภค 26.6 5.0  26.3 4.6  108.5 7.4 

ตน้ทุนในการ

ดาํเนินงานอ่ืน 

90.7 16.9  87.4 15.2  122.2 8.3 

ต้นทุนการให้บริการ 536.9 100.0  573.6 100.0  1,469.3 100.0 
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 รายไดอ่ื้น 

รายได้อ่ืนของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบด้วยรายได้ดอกเบ้ียจากการฝากเงินใน

ธนาคารและจากการให้สินเช่ือแก่ FS JV Co Limited และ FS JV License Limited ซ่ึงเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ               

ค่าบริหารจดัการจากโครงการ Crossroads กาํไรจากการแปลงสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินบาท กาํไรจากการจาํหน่าย

เงินลงทุนเผื่อขาย และรายไดอ่ื้น ๆ (รวมถึงกาํไรจากรายการท่ีไม่ใช่การดาํเนินงานปกติ เช่นรายไดจ้ากการงดเรียกเก็บ

ดอกเบ้ียจ่ายคา้งจ่ายของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดรายไดอ่ื้นของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

รายได้อ่ืน 

ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

จาํนวน  

(ล้านบาท) ร้อยละ 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) ร้อยละ 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 138.1 96.6  128.2 80.5  144.0 29.4 

รายไดค่้าบริหาร

จดัการ 

- -  - -  96.6 19.7 

กาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียน 

0.2 0.1  - -  242.8 49.6 

กาํไรจากการจาํหน่าย

เงินลงทุนเผือ่ขาย 

0.4 0.3  2.1 1.2  1.2 0.3 

รายไดอ่ื้น 4.2 3.0  29.0 18.3  5.0 1.0 

รายได้อ่ืน 142.9 100.0  159.3 100.0  489.6 100.0 

 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายโดยหลกัประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและส่งเสริมการ

ขาย และค่าจา้งพนกังานการตลาดและพนกังานขาย 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลักประกอบด้วยค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 

ค่าใชจ่้ายพนกังานบริหาร ค่าบริหารจดัการ และค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืน 

 ตน้ทุนทางการเงิน (ดอกเบ้ียจ่าย) 

ตน้ทุนทางการเงิน (ดอกเบ้ียจ่าย) โดยหลกัประกอบดว้ยตน้ทุนดอกเบ้ียเงินกูย้ืมหัก

ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการ 

 

 ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 
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ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ โดยหลกัประกอบดว้ย

รายการกาํไรหรือขาดทุน (ตามแต่กรณี) จากเงินลงทุนในโรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัรในสัดส่วนร้อยละ 50 ท่ี

บริษทัฯ ลงทุนผ่านกิจการร่วมคา้ของบริษทัฯ กบั FICO UK ทั้งน้ี โรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัรมีการบริหาร

จดัการโดย Jupiter Group 

 ภาษีเงินได ้

รายการภาษีเงินไดแ้สดงถึงภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัจะคาํนวณตามอตัราภาษีของกฎหมายภาษีท่ีมีผลใชบ้งัคบั 

หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลใชบ้งัคบัภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในประเทศท่ีบริษทัฯ ดาํเนินงานและมี

เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะตอ้งจ่ายเพ่ิมหรือไดรั้บคืนจาก

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินของบริษทัฯ กบัฐานภาษีท่ีเก่ียวขอ้งของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินนั้น 

โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะรับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลต่างชัว่คราวท่ีตอ้ง

นาํมาคาํนวณภาษีทั้งหมด และจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี เครดิตภาษีท่ี

ไม่ไดใ้ชย้กไป และรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีจะคาํนวณจากอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชบ้งัคบั ณ เวลาท่ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บ

ประโยชน์ หรือเวลาท่ีมีการชาํระหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษี

และรายการยกยอดไปต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ อาจใชป้ระโยชน์จากผลประโยชน์ทางภาษีท่ี

เก่ียวขอ้งสาํหรับกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีในอนาคตได ้

 

 

 

 

 

 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดรายไดจ้ากการให้บริการและรายไดอ่ื้นทั้งหมดตาม

ส่วนธุรกิจท่ีบริษทัฯ มีการดาํเนินงานสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

ส่วนธุรกจิ 

ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

จาํนวน  

(ล้านบาท) ร้อยละ 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) ร้อยละ 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) ร้อยละ 

 

ธุรกิจโรงแรม 

ในประเทศ (1) 

968.0 87.1  1,074.0 83.3  1,099.0 34.9 

ธุรกิจโรงแรมใน

ต่างประเทศ (2) 

- -  - -  1,476.7 46.9 

ธุรกิจอ่ืน(3) 142.9 12.9  215.6 16.7  573.1 18.2 

รายได้จากการบริการ

และรายได้อ่ืน 

1,110.9 100.0  1,289.6 100.0  3,148.8 100.0 

หมายเหตุ 

(1) ธุรกิจโรงแรมในประเทศ หมายถึง โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเอง  

(2) ธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ หมายถึง โรงแรม Outrigger 

(3) รายไดอ่ื้น (โปรดดูรายละเอียดในขอ้ 16.7.1 (3)) รวมกบัส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดต้ามส่วนธุรกิจท่ี

บริษทัฯ มีการดาํเนินงานสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

ส่วนธุรกจิ 

ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

จาํนวน  

(ล้านบาท) ร้อยละ 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) ร้อยละ 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) ร้อยละ 

 

ธุรกิจโรงแรม 

ในประเทศ (1) 

107.9 46.4  192.8 51.9  220.4 45.5 

ธุรกิจโรงแรม 

ในต่างประเทศ (2) 

- -  - -  104.9 21.6 

ธุรกิจอ่ืน(3) 124.8 53.6  178.8 48.1  159.4 32.9 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 232.7 100.0  371.6 100.0  484.7 100.0 

หมายเหตุ 

(1) ธุรกิจโรงแรมในประเทศ หมายถึง โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเอง  

(2) ธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ หมายถึง โรงแรม Outrigger 

(3) กาํไรท่ีเกิดจากรายไดอ่ื้นรวมกบัส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 
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 คาํอธิบายผลการดาํเนินงาน 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดท่ีสําคญับางส่วนจากงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม พร้อม

สัดส่วนร้อยละของรายไดจ้ากการให้บริการ สําหรับแต่ละรายการสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 

และ 2561 

 

 

 ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) 

 ร้อยละ

ของ

รายไดจ้าก

การ

ใหบ้ริการ 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) 

 ร้อยละ

ของรายได้

จากการ

ใหบ้ริการ 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) 

 
ร้อยละของ

รายไดจ้าก

การ

ใหบ้ริการ 

รายไดจ้าก 

การใหบ้ริการ 

 968.0  100.0  1,074.0  100.0  2,575.7  100.0 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ  (536.9)  (55.5)  (573.7)  (53.4)  (1,469.3)  (57.0) 

กาํไรขั้นต้น  431.1  44.5  500.3  46.6  1,106.4  43.0 

รายไดอ่ื้น  142.9  14.8  159.3  14.8  489.6  19.0 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  (72.6)  (7.5)  (80.6)  (7.5)  (239.0)  (9.3) 

ค่าใชจ่้าย 

ในการบริหาร 

 (156.7)  (16.2)  (152.8)  (14.2)  (663.1)  (25.7) 

ตน้ทุนทางการเงิน 

(ดอกเบ้ียจ่าย) 

 (112.0)  (11.6)  (111.0)  (10.3)  (292.7)  (11.4) 

ส่วนกาํไรจาก 

บริษทัร่วมและ 

กิจการร่วมคา้ 

 -  -  56.2  5.2  83.6  3.2 

กาํไร (ขาดทุน)  

ก่อนภาษเีงนิได้ 

 232.7  24.0  371.6  34.6  484.8  18.8 

ภาษีเงินได ้  (41.6)  (4.3)  (65.8)  (6.1)  (34.7)  (1.3) 

กาํไร (ขาดทุน) 

สําหรับปี 

 191.1  19.7  305.8  28.5  450.1  17.5 

             

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน 

สุทธิด้วยภาษเีงนิได้ 

รายการท่ีจะถูกจดั

ประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั 

            

-  การเปล่ียนแปลง 

ในมูลค่าของ 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 

 0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
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 ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) 

 ร้อยละ

ของ

รายไดจ้าก

การ

ใหบ้ริการ 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) 

 ร้อยละ

ของรายได้

จากการ

ใหบ้ริการ 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) 

 
ร้อยละของ

รายไดจ้าก

การ

ใหบ้ริการ 

-  ผลต่างการแปลง

สกลุเงิน 

 (388.9)  (40.2)  15.1  1.4  (411.8)  (16.0) 

-  ภาษีเงินได้

เก่ียวกบัรายการท่ี

จะถูกจดัประเภท

ใหม่ 

 (0.0)  (0.0)  (0.0)  0.0  (0.0)  (0.0) 

รายการทั้งหมดท่ีจะ

ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน  

สุทธิดว้ยภาษีเงินได ้

 

 (388.9)  (40.2)  15.2  1.4  (411.8)  (16.0) 

รายการท่ีจะไม่ถูกจดั

ประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุน 

            

-  กาํไร (ขาดทุน) 

จากการประมาณ

การทาง

คณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 -  -  12.9  1.2  (5.4)  (0.2) 

-  ภาษีเงินได้

เก่ียวกบัรายการท่ี

จะไม่ถูกจดั

ประเภทใหม่ 

 -  -  (2.6)  (0.2)  1.1  0.0 

รายการทั้งหมดท่ีจะ

ไม่ถูกจดัประเภท

ใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน สุทธิดว้ย

ภาษีเงินได ้

 -  -  10.3  1.0  (4.3)  (0.2) 

กาํไร (ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับ

ปีสุทธิด้วยภาษเีงนิ

ได้ 

 (388.9)  (40.2)  25.5  2.4  (416.1)  (16.2) 

กาํไร (ขาดทุน)  (197.8)  (20.4)  331.3  30.9  34.0  1.3 
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 ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) 

 ร้อยละ

ของ

รายไดจ้าก

การ

ใหบ้ริการ 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) 

 ร้อยละ

ของรายได้

จากการ

ใหบ้ริการ 

 จาํนวน  

(ล้านบาท) 

 
ร้อยละของ

รายไดจ้าก

การ

ใหบ้ริการ 

เบด็เสร็จทั้งหมด

สําหรับปี 

 

การแบ่งปันกาํไร 

(ขาดทุน) 

            

ส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

 5.0  0.5  113.1  10.5  232.0  9.0 

ส่วนท่ีเป็นของ 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 

 186.1  19.2  192.7  17.9  218.0  8.5 

  191.1  19.7  305.8  28.5  450.1  17.5 

การแบ่งปันกาํไร 

(ขาดทุน) เบด็เสร็จ

ทั้งหมด 

            

ส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

 5.0  0.5  123.5  11.5  (62.3)  (2.4) 

ส่วนท่ีเป็นของ 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 

 (202.8)  (21.0)  207.8  19.3  96.3  3.7 

  (197.8)  (20.4)  331.3  30.8  34.0  1.3 

กาํไร (ขาดทุน)  

ต่อหุ้น 

            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อ

หุน้ขั้นพื้นฐาน 

(บาท/หุน้) 

 11.64  -  221.78  -  38.07  - 

จาํนวนหุน้สามญัถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

ส่วนท่ีถือโดยผูถื้อ

หุน้ (หุน้) 

 426,667    510,000    6,095,438   
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดกําไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตัดจําหน่าย 

(“EBITDA”) สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

 

 ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

 

จาํนวน  

(ล้านบาท)  

จาํนวน  

(ล้านบาท)  

จาํนวน  

(ล้านบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี  191.1  305.8  450.1 

รายการปรับปรุง       

- ภาษีเงินได ้  41.6  65.8  34.7 

- ตน้ทุนทางการเงิน  112.0  111.0  292.7 

- ขาดทุน (กาํไร) สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน  (0.2)  0.0  (242.8) 

- ดอกเบ้ียรับ  (138.1)  (128.2)  (144.0) 

- ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้  -  (56.2)  (83.6) 

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  142.5  159.9  382.6 

EBITDA (ไม่รวมส่วนกาํไรจากกจิการร่วมค้า)  348.9  458.1  689.7 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า  -  56.2  83.6 

EBITDA ทีป่รับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA)  348.9  514.3  773.3 

 

 ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2560 เปรียบเทยีบกบัปี 2561 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 139.8 จากเดิม 1,074.0 

ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 2,575.7 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเขา้ซ้ือกิจการโรงแรม Outrigger รวมถึง

การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการให้บริการของโรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเองจากเดิม 1,074.0 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 

1,099.0 ลา้นบาท ในปี 2561 ซ่ึงเป็นผลจากการขยายการดาํเนินงานของโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ในเดือนพฤษภาคม 2561 

RevPAR  ของโรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเองลดลงจากเดิม 6,532 บาท ในปี 

2560 เป็น 6,401 บาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากอตัราการเขา้พกัเฉล่ียท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 80.9 ในปี 2560 เป็น

ร้อยละ 76.1 ในปี 2561 ซ่ึงการลดลงดงักล่าวไดรั้บการชดเชยดว้ย ADR ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 8,074.0 บาท ในปี 2560 เป็น 

8,415 บาท ในปี 2561 ทั้งน้ี อตัราการเขา้พกัเฉล่ียท่ีลดลงมีสาเหตุหลกัมาจากอตัราการเขา้พกัเฉล่ียของโรงแรม สันติบุรี 

เกาะสมุย ท่ีลดลงจากเดิมร้อยละ 71.0 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 61.1 ในปี 2561 อนัเป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนห้องพกั

ทั้งหมดในโรงแรมจากเดิม 77 หอ้ง เป็น 96 หอ้ง  

รายไดค้่าห้องพกั รายไดค้่าห้องพกัของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 131.6 จากเดิม 662.8 

ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 1,535.2 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเขา้ซ้ือกิจการโรงแรม Outrigger ในเดือน

มิถุนายน 2561 และการเพ่ิมข้ึนของรายไดค้่าห้องพกัของโรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเองจากเดิม 662.8 ลา้นบาท ในปี 

2560 เป็น 679.3 ลา้นบาท ในปี 2561 ซ่ึงเป็นผลจากการขยายการดาํเนินงานของโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย 
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รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืม รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของบริษทัฯ เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 200.4 จากเดิม 254.8 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 765.2 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรม Outrigger ซ่ึงบริษัทฯ ได้เข้าซ้ือกิจการในเดือนมิถุนายน 2561 และรายได้

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเองจากเดิม 254.8 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 267.2 ลา้นบาท ใน

ปี 2561  

รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืน รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

76.0 จากเดิม 156.4 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 275.3 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเขา้ซ้ือกิจการโรงแรม 

Outrigger ในเดือนมิถุนายน 2561 

 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 

ตน้ทุนการใหบ้ริการของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 156.2 จากเดิม 573.6 ลา้นบาท ในปี 

2560 เป็น 1,469.3 ลา้นบาท ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.4 และ 57.0 ของรายไดจ้ากการให้บริการในแต่ละปี

ตามลาํดบั การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการให้บริการสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของรายไดซ่ึ้งเป็นผลจากการเขา้ซ้ือกิจการโรงแรม 

Outrigger ในเดือนมิถุนายน 2561 และการขยายการดาํเนินงานของโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ในเดือนพฤษภาคม 2561 

 กาํไรขั้นตน้ 

จากปัจจยัขา้งตน้ กาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 121.1 จากเดิม 500.3 ลา้น

บาท ในปี 2560 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 46.6 ของรายไดจ้ากการให้บริการ เป็น 1,106.4 ลา้นบาท ในปี 2561 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

43.0 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

 รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 207.3 จากเดิม 159.3 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 

489.6 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดค้่าบริหารจดัการจาํนวน 96.6 ลา้นบาท จากการบริหารจดัการดา้น

การตลาดในโครงการ Crossroads และกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 242.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในปี 2560 รายไดอ่ื้นของบริษทัฯ 

จาํนวน 159.3 ลา้นบาท ของบริษทัฯ โดยหลกัมาจากรายไดด้อกเบ้ียจาํนวน 128.2 ลา้นบาท   

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจากเดิม 80.6 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 

239.0 ลา้นบาท ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 และ 9.3 ของรายไดจ้ากการให้บริการในแต่ละปีตามลาํดบั โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายจากเดิม 63.6 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 210.1 

ลา้นบาท ในปี 2561 ซ่ึงโดยหลกัแลว้เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัโรงแรม Outrigger และโครงการ 

Crossroads เฟส 1 และการเพิ่มข้ึนของค่าจา้งพนกังานการตลาดและพนกังานขายจากเดิม 17.0  ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 28.9 

ลา้นบาท ในปี 2561  
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 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากเดิม 152.8 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 

663.1 ลา้นบาท ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.2 และ 25.7 ของรายไดจ้ากการให้บริการในแต่ละปีตามลาํดบั โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัโรงแรม Outrigger และค่าใชจ่้ายในการปรับโครงสร้างของกลุ่ม

บริษทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายพนกังานบริหารเพ่ิมข้ึนจากเดิม 40.0 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 159.2 ลา้นบาท ใน

ปี 2561 ค่าบริหารจดัการเพิ่มข้ึนจากเดิม 34.4 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 139.4 ลา้นบาท ในปี 2561 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึง

การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ และการดาํเนินการในการเขา้ซ้ือกิจการโรงแรม Outrigger เพ่ิมข้ึนจากเดิม 78.4 ลา้น

บาท ในปี 2560 เป็น 361.4 ลา้นบาท ในปี 2561 และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเปล่ียนแปลงจากไม่มีค่าใชจ่้ายดงักล่าว

ในปี 2560 เป็น 3.1 ลา้นบาท ในปี 2561 

 ตน้ทุนทางการเงิน (ดอกเบ้ียจ่าย) 

ตน้ทุนทางการเงิน (หรือดอกเบ้ียจ่าย) ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจากเดิม 111.0 ลา้นบาท 

ในปี 2560 เป็น 292.7 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการขยายการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งตน้ทุน

ทางการเงินเพ่ือใชใ้นการซ้ือกิจการของบริษทัฯ และตน้ทุนทางการเงินท่ีมีอยูเ่ดิมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าแลว้บางรายการ 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.6 จากเดิม 56.2 

ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 83.6 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการร่วมคา้จากเงิน

ลงทุนในโรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัร 

 กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้

จากปัจจัยขา้งตน้ กาํไรก่อนภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.5 จากเดิม 

371.6 ลา้นบาท ในปี 2560 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 34.6 ของรายไดจ้ากการให้บริการ เป็น 484.8 ลา้นบาท ในปี 2561 ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 18.8 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ  

 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ ลดลงจากเดิม 65.8 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 34.7 

ลา้นบาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการกลบัภาษีคา้งจ่ายของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 

จากปัจจยัขา้งตน้ กาํไรสาํหรับปีของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 47.2 จากเดิม 305.8 ลา้น

บาท ในปี 2560 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 28.5 ของรายไดจ้ากการให้บริการ เป็น 450.1 ลา้นบาท ในปี 2561 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 17.5 

ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
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 ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2559 เทยีบกบัปี 2560 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.0 จากเดิม 968.0 ลา้น

บาท ในปี 2559 เป็น 1,074.0 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการดาํเนินงานของ

โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเอง ซ่ึงเป็นผลจากการขยายการดาํเนินงานของโรงแรมพีพี ไอส์แลนด ์วิลเลจ บีช รีสอร์ท 

แลว้เสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 

RevPAR  ของโรงแรมท่ีบริษัทฯ บริหารจัดการเอง ปรับตัวสูงข้ึนจากเดิม 6,018 

บาท ในปี 2559 เป็น 6,532 บาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากอตัราการเขา้พกัเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 73.9 ในปี 

2559 เป็นร้อยละ 80.9 ในปี 2560 อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มี ADR ท่ีลดลงจากเดิม 8,146 บาท ในปี 2559 เป็น 8,074 บาท ในปี 

2560 มีสาเหตุหลกัมาจาก ADR ของโรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย ท่ีลดลงเล็กน้อย ตามสภาวะการแข่งขนัของโรงแรมบน

เกาะสมุย  

รายไดค้่าห้องพกั รายไดค้่าห้องพกัของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2 จากเดิม 612.4 

ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 662.8 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของอตัราการเขา้พกัเฉล่ียของ

โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเอง 

รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืม รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 13.3 จากเดิม 224.8 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 254.8 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

อตัราการเขา้พกัเฉล่ียของโรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเอง 

รายได้จากการให้บริการอ่ืน รายได้อ่ืนของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.6 จากเดิม 

130.8 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 156.4 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราการเขา้พกัเฉล่ียของ

โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการเอง 

 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 

ตน้ทุนการให้บริการของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.8 จากเดิม 536.9 ลา้นบาท ในปี 

2559 เป็น 573.6 ลา้นบาท ในปี 2560 การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการใหบ้ริการสอดคลอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของรายไดข้องโรงแรมท่ี

บริษทัฯ บริหารจดัการเอง 

 กาํไรขั้นตน้ 

จากปัจจยัขา้งตน้ กาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.1 จากเดิม 431.1 ลา้น

บาท ในปี 2559 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 44.5 ของรายไดจ้ากการให้บริการ เป็น 500.3 ลา้นบาท ในปี 2560 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 46.6 

ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
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 รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.5 จากเดิม 142.9 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 

159.3 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายและรายไดจ้ากการงดเรียกเก็บ

ดอกเบ้ียจ่ายคา้งจ่ายของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากเดิม 72.6 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 80.6 

ลา้นบาท ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 และ 7.5 ของรายไดจ้ากการให้บริการทั้งหมดในแต่ละปีตามลาํดบั การ

เพ่ิมข้ึนดงักล่าวมีสาเหตุจากการเพ่ิมข้ึนของค่าจา้งพนักงานการตลาดและพนักงานขายจากเดิม 15.2 ลา้นบาท ในปี 2559 

เป็น 17.0 ลา้นบาท ในปี 2560 และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายจากเดิม 57.4 ลา้นบาท ในปี 

2559 เป็น 63.6 ลา้นบาท ในปี 2560  

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ ลดลงจากเดิม 156.7 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 

152.8 ลา้นบาท ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.2 และ 14.2 ของรายไดจ้ากการให้บริการตามลาํดบั โดยมีสาเหตุหลกั

มาจากค่าใชจ่้ายพนกังานบริหารลดลงจากเดิม 45.5 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 40.0 ลา้นบาท ในปี 2560 และค่าใชจ่้ายในการ

บริหารอ่ืนลดลงจากเดิม 88.1 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 78.4 ลา้นบาท ในปี 2560 ซ่ึงการลดลงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร

ดงักล่าวถูกชดเชยโดยค่าบริหารจดัการท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม 23.1 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 34.4 ลา้นบาท ในปี 2560  

 ตน้ทุนทางการเงิน (ดอกเบ้ียจ่าย) 

ตน้ทุนทางการเงิน (ดอกเบ้ียจ่าย) ของบริษทัฯ ลดลงจากเดิม 112.0 ลา้นบาท ในปี 

2559 เป็น 111.0 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวท่ีลดลง 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 

โดยบริษทัฯ เร่ิมรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ในปี 2560 

 กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้

จากปัจจัยขา้งตน้ กาํไรก่อนภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 59.7 จากเดิม 

232.7 ลา้นบาท ในปี 2559 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 24.0 ของรายไดจ้ากการให้บริการ เป็น 371.6 ลา้นบาท ในปี 2560 ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 34.6 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากเดิม 41.6 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 65.8 ลา้นบาท 

ในปี 2560 โดยเป็นผลมาจากผลการดาํเนินงานท่ีปรับตวัดีข้ึนของกิจการโรงแรม 
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 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 

จากปัจจยัขา้งตน้ กาํไรสําหรับปีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60.0 จากเดิม 191.1 ลา้นบาท ในปี 

2559 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 19.7 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ เป็น 305.8 ลา้นบาท ในปี 2560 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 28.5 ของรายได้

จากการใหบ้ริการ 

16.8 การวเิคราะห์ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์ั้ งหมด 5,964.3 ลา้นบาท 

11,876.5 ลา้นบาท และ 24,389.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี สินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 99.1 ในปี 2560 

และร้อยละ 105.4 ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเขา้ซ้ือสินทรัพยข์องบริษทัฯ 

สินทรัพยท์ั้ งหมดของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 99.1 จากเดิม 5,964.3 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 เป็น 11,876.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุน

ในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ก่อนการรวมธุรกิจ 

สินทรัพยท์ั้ งหมดของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 105.4 จากเดิม 11,876.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 เป็น 24,389.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากมูลค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ี

เพิ่มข้ึนจากการเขา้ซ้ือกิจการโรงแรม Outrigger และโครงการ Crossroads เฟส 1 ท่ีอยูใ่นระหวา่งการพฒันา 

สินทรัพย์หมนุเวยีน 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัฯ ประกอบดว้ยเงินสดในมือ เงินฝาก

ธนาคาร (บัญชีออมทรัพยแ์ละบัญชีเดินสะพดั) และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีอายุไม่เกินสามเดือน บริษทัฯ มีเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 จาํนวน 300.0 ลา้นบาท 5,378.0 ลา้นบาท และ 1,892.9 

ล้านบาท ตามลาํดับ โดยการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน ทั้งน้ี โปรดพิจารณาขอ้มูลใน หัวขอ้ “16.16.1 สภาพคล่องและทรัพยากร

ทุน — กระแสเงินสด” 

 เงินลงทุนระยะสั้น 

เงินลงทุนระยะสั้นของบริษทัฯ ประกอบดว้ยเงินฝากประจาํท่ีมีอายรุะหวา่งส่ีถึงหก

เดือน อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากเหล่าน้ีอยูร่ะหวา่งร้อยละ 1.0 ถึง 1.5 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทั

ฯ มีเงินลงทุนระยะสั้น 39.4 ลา้นบาท 62.7 ลา้นบาท และ 60.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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เงินลงทุนระยะสั้นของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 59.1 จากเดิม 39.4 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2559 เป็น 62.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และลดลงร้อยละ 3.4 จากเดิม 62.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 เป็น 60.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุจากการบริหารจดัการเงินสดของบริษทัฯ 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิของบริษทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้

จากการดาํเนินกิจการโรงแรม โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ

มูลค่า 57.5 ลา้นบาท 64.6 ลา้นบาท และ 226.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียในช่วงระยะเวลาดงักล่าว

เท่ากบั 21.4 วนั 20.4 วนั และ 20.3 วนั ตามลาํดบั 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

 ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลูกหนีก้ารค้า (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ – บุคคลภายนอก    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  57.0 57.3 193.3 

มากกวา่ 3 เดือน แต่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 0.1 0.3 1.8 

มากกวา่ 6 เดือน แต่นอ้ยกวา่ 12 เดือน  0.2 0.1 16.2 

มากกวา่ 12 เดือน  - - 0.2 

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (0.2) 

    

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 57.3 57.7 211.3 

 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือโดยหลกัประกอบดว้ยสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมและสินคา้อ่ืนท่ีใช้

ในการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือมูลค่า 37.1 ลา้นบาท 38.7 ลา้นบาท 

และ 142.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

มูลค่าสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.2 จากเดิม 37.1 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 เป็น 38.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของวสัดุท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

มูลค่าสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 267.6 จากเดิม 38.7 ล้านบาท ณ วันท่ี  31 

ธนัวาคม 2560 เป็น 142.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนจากสินคา้คงเหลือจากการท่ี

บริษทัฯ เขา้ซ้ือกิจการโรงแรม Outrigger 
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 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยหลกัประกอบดว้ยลูกหน้ีจากบริษทัในเครือ โดย ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมูลค่า 26.2 ลา้นบาท 82.3 ลา้นบาท และ 

346.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

มูลค่าลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 214.1 จากเดิม 26.2 ลา้นบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็น 82.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมข้ึนจาก

กิจการร่วมคา้ 

มูลค่าลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 320.8 จากเดิม 82.3 ลา้นบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 346.2 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุมาจากดอกเบ้ียคา้งรับเพิ่มข้ึนจากกิจการ

ร่วมคา้ ลูกหน้ีค่าบริหารจดัการ และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนประกอบดว้ยภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ค่าใชจ่้ายจ่าย

ล่วงหนา้ เงินมดัจาํ และสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20.2 ลา้น

บาท 29.9 ลา้นบาท และ 293.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.0 จากเดิม 20.2 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 เป็น 29.9 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

จ่ายล่วงหนา้ 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากเดิม 29.9 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 เป็น 293.9 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ียงั

ไม่ถึงกาํหนดชาํระ ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ เงินมดัจาํ และสิทธิการเช่าในปัจจุบนั 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 

 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้า

ประกนั 2.6 ลา้นบาท 1.5 ลา้นบาท และ 38.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัของบริษทัฯ ลดลงร้อยละ 42.2 จากเดิม 2.6 ลา้น

บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็น 1.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดจาํนวนคํ้ า

ประกนักบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัของบริษทัฯ เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัจาก

เดิม 1.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็น 38.2 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุมาจากการเขา้ซ้ือ

กิจการกลุ่มโรงแรม Outrigger 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

กิจการร่วมคา้สุทธิ 75.4 ลา้นบาท 150.3 ลา้นบาท และ 245.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้สุทธิของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 99.4 จาก

เดิม 75.4 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็น 150.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุมาจากกาํไรท่ี

เพ่ิมข้ึนสาํหรับปีของกิจการร่วมคา้ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้สุทธิของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.4 จาก

เดิม 150.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็น 245.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุมาจากกาํไรท่ี

เพ่ิมข้ึนสาํหรับปีของกิจการร่วมคา้และจากการเขา้ซ้ือโรงแรม Outrigger 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยหลกัประกอบดว้ยเงินให้กูย้ืมแก่

กิจการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,703.0 

ลา้นบาท 1,671.3 ลา้นบาท และ 1,560.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงร้อยละ 1.9 จากเดิม 1,703.0  ลา้น

บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 1,671.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการรับชาํระเงิน

กูย้มืคืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และความแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนของแต่ละสกลุเงิน 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงร้อยละ 6.6 จากเดิม 1,671.3 ลา้น

บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็น 1,560.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุมาจากผลต่างการแปลงค่า

สกลุเงิน 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิโดยหลกัประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง

อาคาร เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใช้สํานักงาน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และทรัพยสิ์นส่วนควบ ยานพาหนะ สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิมูลค่า 3,345.7 ลา้น

บาท 3,237.8 ลา้นบาท และ 16,321.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 
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 ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2559 2560 2561 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

ท่ีดิน 2,044.8 2,044.8 5,460.9 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 947.9 920.5 5,490.2 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 253.1 166.7 633.1 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินและทรัพยสิ์นส่วนควบ 77.4 67.9 147.7 

ยานพาหนะ 17.8 16.6 25.8 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 4.7 21.3 4,563.8 

รวม 3,345.7 3,237.8 16,321.5 

มูลค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิของบริษทัฯ ลดลงร้อยละ 3.2 จากเดิม 3,345.7 

ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 3,237.8 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าเส่ือมรายปี 

มูลค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิของบริษทัฯ เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั จาก

เดิม 3,237.8 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 16,321.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุมาจากการ

เขา้ซ้ือกิจการกลุ่มโรงแรม Outrigger และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างของโครงการ Crossroads เฟส 1 

 ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมโดยหลกัประกอบดว้ย ส่วนเกินของราคาท่ีจ่ายจากการซ้ือโรงแรมพีพี 

ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และโรงแรม Outrigger ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีค่าความนิยม 

249.2 ลา้นบาท 249.2 ลา้นบาท และ 1,208.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ค่าความนิยมของบริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ค่าความนิยมของบริษทัฯ เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยสําคญัจากเดิม 249.2 ลา้นบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 1,208.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเขา้ซ้ือกิจการโรงแรม 

Outrigger 

 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าโดยหลักประกอบด้วยสิทธิการเช่าของโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย 

โรงแรม Outrigger และโครงการ Crossroads เฟส 1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีสิทธิการเช่ามูลค่า 

9.3 ลา้นบาท 8.2 ลา้นบาท และ 1,776.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

มูลค่าสิทธิการเช่าลดลงร้อยละ 11.8 จากเดิม 9.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เป็น 8.2 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าตดัจาํหน่ายรายปี  
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มูลค่าสิทธิการเช่าเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัจากเดิม 8.2 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 เป็น 1,776.3 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าซ้ือกิจการโรงแรม 

Outrigger และไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่าโครงการ Crossroads เฟส 1 และโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยหลกัประกอบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใบอนุญาต ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมูลค่า 51.4 ลา้นบาท 51.9 ลา้นบาท และ 75.4 ลา้น

บาท ตามลาํดบั 

มูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1 จากเดิม 51.4 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 เป็น 51.9 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 

มูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.1 จากเดิม 51.9 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 เป็น 75.4 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุมาจากการไดม้าซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ

โรงแรม Outrigger 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยหลกัประกอบดว้ยสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีของมูลค่ายติุธรรมจากสินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ รายการขาดทุนทางภาษี และภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45.7 ลา้นบาท 33.5 

ลา้นบาท และ 33.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีลดลงร้อยละ 26.7 จากเดิม 45.7 ลา้นบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 33.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการ

ร่วมคา้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงร้อยละ 0.5 จากเดิม 33.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 เป็น 33.4 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนแต่ละ

สกลุเงิน 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนโดยหลกัประกอบดว้ยเงินมัดจาํและเงินจ่ายล่วงหน้า

สําหรับการก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1.6 ลา้นบาท 816.7 

ลา้นบาท และ 169.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัจากเดิม 1.6 ลา้นบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 816.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการวางเงินมดัจาํสาํหรับการ

ซ้ือกิจการของบริษทัฯ 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลงร้อยละ 79.3 จากเดิม 816.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 เป็น 169.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการคืนเงินมดัจาํสําหรับการซ้ือ

กิจการ และความคืบหนา้ของโครงการก่อสร้างของบริษทัฯ  

 หนีสิ้น 

หน้ีสินโดยหลกัประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และ

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีหน้ีสินทั้งหมด 3,296.2 ลา้นบาท 

3,102.8 ลา้นบาท และ 12,405.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงในจาํนวนหน้ีสินของบริษทัฯ มีสาเหตุหลกัมาจากการ

เพิ่มข้ึนของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

หนีสิ้นหมนุเวยีน 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนโดยหลกัประกอบดว้ยเจา้หน้ีการคา้และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนมูลค่า 143.5 ลา้นบาท 137.6 ลา้นบาท และ 

666.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

มูลค่าเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงร้อยละ 4.1 จากเดิม 143.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 เป็น 137.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้ และ

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

มูลค่าเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยสําคญัจากเดิม 137.6 ลา้น

บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็น 666.9 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

เจา้หน้ีการคา้ของโรงแรม Outrigger 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัเจ้าหน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนของบริษทัฯ 

สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2559 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2560 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 

(ลา้นบาท) ร้อยละ (ลา้นบาท) ร้อยละ (ลา้นบาท) ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้ 49.1 34.2 39.9 29.0 130.3 19.5 

เจา้หน้ีอ่ืน 18.6 13.0 1.7 1.2 111.8 16.8 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 49.0 34.1 31.8 23.1 214.5 32.2 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 26.8 18.7 64.2 46.7 210.3 31.5 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 143.5 100.0 137.6 100.0 666.9 100.0 
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 เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยหลกัประกอบดว้ยเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน ดอกเบ้ีย

คา้งจ่าย และค่าใชจ่้ายล่วงหน้าจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีเจา้หน้ี

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมูลค่า 270.8 ลา้นบาท 271.3 ลา้นบาท และ 405.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

มูลค่าเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 จากเดิม 270.8 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 เป็น 271.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

มูลค่าเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.4 จากเดิม 271.3 ลา้นบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 405.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีอ่ืนและเงิน

ทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยหลกัประกอบดว้ยเงินกูย้ืมสําหรับใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 753.3 ลา้นบาท 553.2 ลา้นบาท และ 5,295.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงร้อยละ 26.6 จากเดิม 753.3  ลา้น

บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 553.2 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการชาํระคืนเงินกู ้

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัจากเดิม 

553.2 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 5,295.8 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเงินกูท่ี้

เพ่ิมข้ึนเพ่ือซ้ือกิจการโรงแรม Outrigger 

 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีสุทธิ 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีประกอบดว้ยเงินกูย้มืสกุล

เหรียญสหรัฐและสกุลบาทสําหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ 

ไม่มีส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี อยา่งไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษทัฯ มี

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 116.0 ลา้นบาท และ 1,910.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปีเปล่ียนแปลงอย่างมี

นยัสาํคญัจากเดิมท่ีเป็นศูนย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 116.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมา

จากเงินกูย้มืระยะยาวบางส่วนแปลงเป็นเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปีเปล่ียนแปลงอย่างมี

นยัสาํคญัจากเดิม 116.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 1,910.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของโรงแรม Outrigger 
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 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 31.2 ลา้น

บาท 41.2 ลา้นบาท และ 5.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.1 จากเดิม 31.2  ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เป็น 41.2 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมข้ึนจากผลประกอบการท่ีดีข้ึนเม่ือ

เทียบกบัปีก่อนของโรงแรม พีพี ไอส์แลนด ์วลิเลจ บีช รีสอร์ท 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลงร้อยละ 87.4 จากเดิม 41.2 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 เป็น 5.2 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปรับค่าใชจ่้ายภาษีท่ีจ่ายจริง 

 เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานโดยหลกัประกอบดว้ย เงินประกนัผลงานของโครงการ 

Crossroads เฟส 1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 6.7 ลา้นบาท 2.9 ลา้นบาท 

และ 201.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานลดลงร้อยละ 56.7 จากเดิม 6.7  ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 เป็น 2.9 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากโครงการปรับปรุงโรงแรมพีพี         

ไอส์แลนด ์วิลเลจ บีช รีสอร์ท เสร็สส้ินในปี 2559 และเงินประกนัคา้งจ่ายถูกจ่ายคืนภายหลงัโครงการดงักล่าวเสร็จส้ินในปี 

2560 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากเดิม 2.9 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 เป็น 201.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของเงินประกนัผลงาน

ของโครงการ Crossroads เฟส 1 

 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนประกอบดว้ย เจา้หน้ีหน่วยงานราชการและภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้ง

จ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8.4 ลา้นบาท 10.6 ลา้นบาท และ 230.7 ลา้น

บาท ตามลาํดบั 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.5 จากเดิม 8.4 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 เป็น 10.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าสมาชิกคา้งจ่ายของโรงแรม

สันติบุรีท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บหนงัสือเรียกชาํระหน้ี 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากเดิม 10.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 เป็น 230.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

จากภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายซ่ึงเกิดจากสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยข์อง SHM ท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจการโรงแรมสันติบุรีและ

การเขา้ซ้ือกิจการของโรงแรม Outrigger และโครงการ Crossroads เฟส 1 
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 หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

(ก) เงินกูย้มืระยะยาวสุทธิ 

บริษทัย่อย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2559 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2560 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 

(ลา้นบาท) ร้อยละ (ลา้นบาท) ร้อยละ (ลา้นบาท) ร้อยละ 

บริษทั เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด ์จาํกดั 2,058.4 100.0 2,063.7 106.0 1,952.0 69.1 

S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. และบริษทัยอ่ย - - - - 2,782.4 98.5 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - (116.0) (6.0) (1,910.6) (67.6) 

รวมเงนิกู้ระยะยาวสุทธิ 2,058.4 100.0 1,947.7 100.0 2,823.8 100.0 

เงินกูย้ืมระยะยาวโดยหลกัประกอบดว้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาว 2,058.4 ลา้นบาท 1,947.7 ลา้นบาท และ 2,823.8 ลา้น

บาท ตามลาํดบั 

เงินกูย้ืมระยะยาวลดลงร้อยละ 5.4 จากเดิม 2,058.4 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 เป็น 1,947.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวบางส่วนแปลง

เป็นเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

เงินกูย้มืระยะยาวเพิ่มข้ึนร้อยละ 45.0 จากเดิม 1,947.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 เป็น 2,823.8 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวของโรงแรม 

Outrigger 

(ข) หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยหลกัประกอบดว้ยการปรับมูลค่าจาก

การซ้ือธุรกิจ ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการร่วมคา้ และการเส่ือมราคา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไม่มีหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี อยา่งไรกดี็ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวน 6.6 ลา้น

บาท และ 815.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มข้ึนจากท่ีเป็นศูนย์ ณ วนั ท่ี  31 

ธนัวาคม 2559 เป็น 6.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากส่วนแบ่งกาํไรเพิ่มข้ึนจากกิจการร่วมคา้ 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากเดิม 6.6 

ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 815.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับมูลค่า

ยติุธรรมจากการซ้ือกิจการของโรงแรม Outrigger 
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(ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานโดยหลกัประกอบดว้ยผลประโยชน์

พนกังานหลงัการเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 23.8 

ลา้นบาท 15.7 ลา้นบาท และ 30.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลงร้อยละ 34.0 จาก 23.8 ลา้นบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็น 15.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 94.3 จาก 15.7 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 30.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลประโยชน์พนกังานของ

โรงแรม Outrigger  

 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนประกอบดว้ย หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนของกิจการโรงแรม 

Outrigger ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.1 ลา้นบาท 0.0 บาท และ 19.6 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลงร้อยละ 91.7 จากเดิม 0.1 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 เป็น 0.0 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัจากเดิม 0.0 บาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 เป็น 19.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการซ้ือกิจการโรงแรม Outrigger ซ่ึง

เป็นค่าเช่าของบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บการผอ่นผนัการชาํระไปจนถึงมิถุนายน ปี 2569 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผู ้ถือหุ้นโดยหลักประกอบด้วยหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว กําไรสะสม 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 2,668.1 ลา้นบาท 8,773.7 ลา้นบาท และ 11,983.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญจากเดิม 2,668.1 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 เป็น 8,773.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยก่อนการ

รวมธุรกิจซ่ึงอยูภ่ายใตก้ลุ่มบริษทัสิงห์ เอสเตท ก่อนการปรับโครงสร้างมาเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในปี 2561 ซ่ึงแสดงไว้

ในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนร้อยละ 36.6 จากเดิม 8,773.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 เป็น 11,983.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มทุนของบริษทัฯ เพ่ือการซ้ือกิจการ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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16.9 สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 

 กระแสเงนิสด 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดสาํคญับางประการท่ีปรากฏในงบกระแสเงินสดรวมสําหรับ

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

 

 ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี ก่อนภาษีเงินได ้  232.7  371.6  484.8 

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวยีน  354.5  456.7  938.0 

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน  262.2  (444.1)  1,658.9 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  178.4  (528.3)  1,220.6 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน  (97.0)  25.7  (15,028.2) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  72.4  5,699.6  10,555.8 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ  153.8  5,197.0  (3,251.9) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี  145.6  300.0  5,378.0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  300.0  5,378.0  1,892.9 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,220.6 ลา้นบาท 

และมีกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับปี 484.8 ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับ 144.0 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไร

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 83.6 ลา้นบาท และปรับปรุงเพ่ิมเติมดว้ยค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 382.6 

ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงิน 292.7 ลา้นบาท เป็นผลให้บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนปรับปรุง

ดว้ยการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 938.0 ลา้นบาท ในปี 2561 

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนท่ีสาํคญัในปี 2561 ประกอบดว้ยกระแสเงินสด

ออกจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 400.6 ลา้นบาท และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 232.7 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยกระแสเงินสด

เขา้จากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 873.7 ลา้นบาท และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 255.2 ลา้นบาท เป็นผลให้บริษทัฯ มีเงิน

สดไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,658.9 ลา้นบาท 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 528.3 ลา้นบาท และมี

กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปี 371.6 ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับ 128.2 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไรจากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 56.2 ลา้นบาท และปรับปรุงเพิ่มเติมดว้ยค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 159.9 ลา้น

บาท และตน้ทุนทางการเงิน 105.7 ลา้นบาท เป็นผลให้บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนปรับปรุงดว้ย

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 456.7 ลา้นบาท ในปี 2560 

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนในปี 2560 ประกอบดว้ยกระแสเงินสดออกไป

ยงัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 815.1 ลา้นบาท เป็นผลใหบ้ริษทัฯ มีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 444.1 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 178.4 ลา้นบาท และมี
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กาํไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับปี 232.7 ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ยค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 142.5 ลา้นบาท 

ดอกเบ้ียรับ 138.1 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 112.0 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงานก่อนปรับปรุงดว้ยการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 354.5 ลา้นบาท ในปี 2559 

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนท่ีสาํคญัในปี 2559 ประกอบดว้ยเจา้หน้ีกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75.2 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 49.0 ลา้นบาท ซ่ึงชดเชยดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

56.7 ลา้นบาท เป็นผลใหบ้ริษทัฯ มีเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 262.2 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 15,028.2 ลา้นบาท ซ่ึงโดย

หลกัประกอบดว้ยเงินสดจ่ายสําหรับการรวมธุรกิจ 6,874.5 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายสําหรับซ้ือกิจการภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั 2,882.9 ลา้นบาท ซ่ึงรายการดงักล่าวเกิดจากการเขา้ซ้ือกิจการโรงแรม Outrigger ในเดือนมิถุนายน 2561 เงินสดจ่าย

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,506.1 ลา้นบาท สาํหรับการก่อสร้างในโครงการ Crossroads เฟส 1 เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า

สาํหรับโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย 808.6 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น 674.1 ลา้นบาท ซ่ึงจาํนวนดงักล่าว

ถูกชดเชยบางส่วนดว้ยเงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 677.4 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนระยะสั้นใน

ตลาดเงินเพ่ือวตัถุประสงคก์ารจดัการเงินสดของบริษทัฯ และเงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 43.3 ลา้นบาท 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 25.7 ลา้นบาท ซ่ึงโดยหลกั

ประกอบดว้ยเงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้ น 722.0 ลา้นบาท และเงินสดจากดอกเบ้ียรับ 64.9 ลา้นบาท ซ่ึง

จาํนวนดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนดว้ยเงินสดจ่ายสาํหรับจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 743.1 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ 55.3 ลา้นบาท สาํหรับการดาํเนินงานทัว่ไปและการบาํรุงรักษาของโรงแรม 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 97.0 ลา้นบาท ซ่ึงโดยหลกั

ประกอบดว้ยเงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น 302.9 ลา้นบาท สาํหรับเงินลงทุนระยะสั้นในตลาดเงินเพ่ือวตัถุประสงคก์าร

จดัการเงินสดของบริษทัฯ และเงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 165.4 ลา้นบาท สําหรับการปรับปรุงและซ่อมแซม

ห้องพกัของโรงแรมพีพี ไอส์แลนด ์วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซ่ึงจาํนวนดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนดว้ยเงินสดรับจากการจาํหน่าย

เงินลงทุนระยะสั้น 263.9 ลา้นบาท สาํหรับเงินลงทุนระยะสั้นในตลาดเงินเพ่ือวตัถุประสงคก์ารจดัการเงินสดของบริษทัฯ 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 10,555.8 ลา้นบาท ซ่ึง

โดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,365.8 ลา้นบาท และเงินสดจากการเพ่ิมทุน 

6,153.0 ลา้นบาท ซ่ึงจาํนวนดงักล่าวถูกชดเชยดว้ยเงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 623.3 ลา้นบาท 

และเงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 339.8 ลา้นบาท 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 5,699.6 ลา้นบาท ซ่ึง

โดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ 5,899.6 ลา้นบาท ซ่ึงจาํนวนดงักล่าวถูก

ชดเชยดว้ยเงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200.0 ลา้นบาท 
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ในปี 2559 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 72.4 ลา้นบาท ซ่ึงโดย

หลกัประกอบดว้ยเงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษทัย่อยก่อนการรวมธุรกิจ 97.9 ลา้นบาท และเงินสดรับจากเงินกูย้ืม

ระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.9 ลา้นบาท ซ่ึงชดเชยดว้ยเงินปันผลจ่าย 57.5 ลา้นบาท 

 แหล่งเงนิทุน 

ท่ีผ่านมา บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนของบริษทัฯ 

และบริษทัฯ คาดว่าจะตอ้งดาํเนินการเช่นเดียวกนัในอนาคตเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต โดย

เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือกิจการและการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์หรือเพ่ือการรีไฟแนนซ์หน้ีและภาระผูกพนัต่าง ๆ 

ของบริษทัฯ 

ท่ีผ่านมา บริษทัฯ จดัหาเงินทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของบริษทัฯ ส่วนใหญ่โดยการเขา้ทาํ

สัญญากูย้ืมเงินระยะสั้ นและระยะยาวกบัธนาคาร ทั้ งแบบมีและไม่มีเง่ือนไขผูกมดั การใช้สินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชีซ่ึงมี

กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม การเขา้ทาํสัญญาแฟคตอร่ิง การขายลดตัว๋เงิน รวมถึงการใชเ้งินทุนภายในของบริษทัฯ และเงิน

สดท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดใชว้งเงินสินเช่ือหมุนเวียนและสินเช่ือสาํหรับเงินทุนหมุนเวียนต่าง ๆ 

เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้กบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมแบบมีเง่ือนไข

ผกูมดัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชร้วมจาํนวน 1,690.0 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

จาํนวน 300.0 ลา้นบาท 5,378.0 ลา้นบาท และ 1,892.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ ตั้งใจท่ีจะใชแ้หล่งเงินทุนในปัจจุบนัและเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือ

การพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต การชาํระหน้ี และเงินลงทุนอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจระดมทุน

เพ่ิมเติมผา่นการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไม่ว่าประเภททุนหรือประเภทหน้ี การขายหรือการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นอนาคตเพ่ือ

นาํไปใชเ้ป็นเงินทุนของบริษทัฯ ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด ความสามารถในการจดัหาเงินทุนให้เพียงพอต่อความตอ้งการ

ในการใชเ้งินทุนและการชาํระหน้ีของบริษทัฯ อยู่ภายใตข้อ้จาํกดัของกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีใชบ้งัคบัในประเทศไทย 

สภาพเศรษฐกิจและสภาวะของตลาดทุนโดยทัว่ไป อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีใชบ้งัคบั ปริมาณสินเช่ือท่ีบริษทัฯ อาจไดรั้บจาก

ธนาคารหรือแหล่งกูย้ืมเงินอ่ืน ขอ้กาํหนดทางการเงินภายในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัภายในกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามใน

ฐานะคู่สัญญา ความเช่ือมัน่ของนักลงทุนในบริษทัฯ และความสําเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ ทั้ งน้ี โปรดพิจารณา หัวขอ้  

“3.1.3 ปัจจัยความเส่ียง — บริษัทฯ อาจต้องใช้เงินทุนเพ่ิมเติมในอนาคต ซ่ึงบริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนดังกล่าว

โดยมเีง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่อาจจัดหาได้เลย” 

 

 เงนิกู้ยืม 

ในปี 2561 อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงต่อปีเฉล่ียของเงินกูย้ืมจากธนาคารของกลุ่มบริษทัฯ อยู่

ระหวา่งร้อยละ 4.0 ถึงร้อยละ 7.4 ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ มีจํานวน 4,734.4 ล้านบาท โดยมี

หลกัประกนัเป็นท่ีดินและอาคารของบริษทัฯ และหุ้นของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินกู้

ยมืทั้งหมด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดอกเบ้ียในเงินกูย้มืทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียด ประเภทและจํานวนเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ สําหรับ

ระยะเวลาท่ีระบุไว ้

รายการ  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2559  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2560  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 

 

  (ล้านบาท)  

เงนิกู้ยืมหมุนเวยีน        

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

-  116.0  1,910.6  

เงนิกู้ยืมหมุนเวยีนทั้งหมด  -  116.0  1,910.6  

        

เงนิกู้ยืมไม่หมุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะยาว  2,058.4  1,947.7  2,823.8  

เงนิกู้ยืมไม่หมุนเวยีนทั้งหมด  2,058.4  1,947.7  2,823.8  

เงนิกู้ยืมทั้งหมด  2,058.4  2,063.7  4,734.4  

 ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ ตามกาํหนดเวลาชาํระเงินคืน 

(ล้านบาท) ณวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

ณวนัท่ี 31 

ธนัวาคม  2560 

ณวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

นอ้ยกวา่ 1 ปี  -     116.0  1,910.6  

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,058.4  1,947.7  2,823.8 

มากกวา่ 5 ปี  -  -  -  

รวม 2,058.4 2,063.7 4,734.4 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดภาระผกูพนัท่ีมีสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามกาํหนดเวลาชาํระเงินคืน 

ภาระผูกพนัทีม่สัีญญา  รวม  น้อยกว่า 1 ปี  1-5 ปี   มากกว่า 5 ปี 

(ล้านบาท)          

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน  20.3  15.8  4.5   - 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน

ในสกุลเงนิต่างประเทศ 

         

(ล้านเหรียญสหรัฐ)  95.9  2.2  8.8   84.9 

(ล้านเหรียญรูปีมอริเชียส)  14.2  3.2  11.0   - 

สาํหรับรายละเอียดของสัญญากูย้มืเงินท่ีสาํคญัท่ีกลุ่มบริษทัฯ โปรดพิจารณา หวัขอ้ “8.3 ข้อมลูสาํคัญอ่ืน -ข้อมูล

สรุปสัญญาท่ีสําคัญ — สัญญากู้ยืม” ทั้งน้ี บริษทัฯ จะนาํเงินทุนท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีไปใชช้าํระหน้ี

ของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงหน้ีเงินกูย้ืมจาํนวน 5,295.8 ลา้นบาท จากบริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท อินเตอร์ จาํกดั โปรด

พิจารณาขอ้มูลในหวัขอ้ “2.1  วตัถปุระสงค์การใช้เงิน” 

16.10 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีหนังสือคํ้าประกนัธนาคารท่ีออกเพ่ือการดาํเนินธุรกิจตามปกติ

ของบริษทัฯ มูลค่า 7.02 ลา้นบาท และ 0.28 ลา้นเหรียญฟิจิ 

16.11 ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 

ค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินสดจ่ายเพ่ือ

ซ้ือสิทธิการเช่า และเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในปี 2559 2560 และ 2561 เท่ากบั 241.7 ลา้นบาท 57.6 ลา้นบาท 

และ 5,317.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในโครงการ Crossroads เฟส 1 และ

การซ้ือสิทธิการเช่าของโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ทั้งน้ี ในการพฒันาโครงการของกลุ่มบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งใชค้่าใชจ่้ายฝ่าย

ทุนจาํนวนมาก 

บริษทัฯ คาดวา่จะมีค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนท่ีเกิดข้ึนในอนาคตเก่ียวกบัการพฒันาโครงการ Crossroads เฟส 1 

และการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนัและการซ้ือกิจการหรือการลงทุนในธุรกิจ ในปี 2562 และ 2563 เท่ากบั 153.8 

ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 125.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามลาํดบั ซ่ึงโดยหลกัเป็นค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนสําหรับการพฒันาโครงการ 

Crossroads เฟส 1 การปรับปรุงและสร้างห้องพกัเพ่ิมของโรงแรม Outrigger และการซ้ือและปรับปรุงสินทรัพยถ์าวรท่ี

จาํเป็นสาํหรับโรงแรมของบริษทัฯ  

บริษทัฯ คาดว่าค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนท่ีคาดการณ์ไวข้า้งตน้จะมาจากเงินสดท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี เงินสดท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานของบริษทัฯ และสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจ

ขยายธุรกิจเพิ่มเติมผ่านการเขา้ซ้ือกิจการหรือการลงทุนในธุรกิจหรือกิจการร่วมคา้อ่ืนกบับุคคลภายนอก ซ่ึงอาจทาํให้มี

ค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนเพิ่มเติม 
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ค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนจริง อาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้เน่ืองมาจาก

สาเหตุหลายประการ รวมถึงกระแสเงินสด ผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินในอนาคตของบริษทัฯ การเปล่ียนแปลงของ

สภาพเศรษฐกิจ ภายใตข้อ้กาํหนดท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของประเทศท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ การ

เปล่ียนแปลงแผนและกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ และการตดัสินใจของบริษทัฯ เก่ียวกบัโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ 

16.12 ข้อผูกพนัและธุรกรรมนอกงบดุล 

นอกจากหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบ

การเงินรวมท่ีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และการลงทุนในกิจการร่วมคา้กบักลุ่ม FICO UK ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัโรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัร บริษทัฯ ไม่มีการเขา้ค ํ้าประกนัหรือการทาํขอ้ผูกพนัอ่ืนใดเพ่ือคํ้า

ประกนัหน้ีชาํระเงินนอกงบดุลกบับุคคลภายนอก บริษทัฯ ไม่มีส่วนไดเ้สียในหน่วยธุรกิจท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม

ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบักิจการของบริษทัฯ ในเร่ืองเงินทุน สภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นตลาด หรือการสนบัสนุนดา้นการเงิน 

หรือมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินกิจกรรมดา้นลีสซ่ิง การป้องกนัความเส่ียง หรือการวจิยัและการพฒันา 

16.13 การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกีย่วกบัความเส่ียงด้านตลาด 

ลกัษณะธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นการเงินหลายประการ 

รวมถึงความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล และความเส่ียงดา้นสภาพ

คล่อง 

 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นการตลาดเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงโดยหลกัแลว้

เก่ียวขอ้งกบัภาระหน้ีของบริษทัฯ มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามซ่ึงมีการกาํหนดในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทาง

ลบต่อความสามารถของบริษทัฯ ในการชาํระดอกเบ้ียท่ีถึงกาํหนดชาํระ และในการจดัหาเงินทุนและอาจทาํใหบ้ริษทัฯ กูย้มื

เงินเพ่ิมเติมภายใตข้อ้ตกลงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ไดย้ากข้ึนหรือใชเ้วลานานข้ึน ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยหลกั

จะถูกกาํหนดโดยนโยบายการเงินและนโยบายรัฐบาลของประเทศท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ อาจเขา้ทาํธุรกรรม

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียในบางกรณีเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคตท่ีต่างกนั 

นอกจากน้ี โปรดพิจารณาขอ้มูลใน หัวขอ้ “3.1.3 ปัจจัยความเส่ียง — บริษัทฯ อาจต้องใช้เงินทุนเพ่ิมเติมในอนาคต ซ่ึง

บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนดังกล่าวโดยมเีง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่อาจจัดหาได้เลย”  

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องคือความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะไม่สามารถดาํเนินการตามภาระผูกพนั

ทางการเงินไดเ้ม่ือภาระผกูพนันั้นถึงกาํหนดชาํระ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของบริษทัฯ มีสาเหตุหลกัมาจากเจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืนของบริษทัฯ รวมทั้งสินเช่ือและเงินกูย้มื บริษทัฯ จะใชค้วามพยายามมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดใ้นการบริหารเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งสินเช่ือจากธนาคารไวใ้นระดบัท่ีฝ่ายจดัการของบริษทัฯ เห็นว่าจะทาํให้บริษทัฯ มี

สภาพคล่องเพียงพอท่ีจะชาํระหน้ีสินต่าง ๆ เม่ือหน้ีสินนั้นถึงกาํหนดชาํระ ในอนาคต บริษทัฯ ตั้งใจจะใชก้ระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายรับหรือเงินทุนท่ีจะไดจ้ากเงินให้กูย้ืม การออกหลกัทรัพยป์ระเภทหน้ี และการ
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เสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภททุนเพ่ิมเติมเป็นแหล่งเงินทุนหลกัเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการทางเงินทุนของบริษทัฯ เท่าท่ี

จะทาํได ้

 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นสกุลเงินบาท ในขณะท่ีโรงแรมของบริษทัฯ ท่ีตั้ง

อยูใ่นสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ สาธารณรัฐมอริเชียส และสหราชอาณาจกัรมีรายไดแ้ละรายจ่ายเป็นเงิน

สกุลทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ปอนดส์เตอร์ลิง เหรียญสหรัฐ และ/หรือยโูร ซ่ึงบริษทัฯ จะแปลงสกุลเงินทอ้งถ่ินดงักล่าวเป็นสกุลเงิน

บาทตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีใชบ้งัคบัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม นอกจากน้ี บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอยูใ่นสกุล

เงินต่างประเทศดว้ย โดยอตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศดงักล่าวกบัสกุลบาทอาจมีความผนัผวนอย่างมี

นยัสําคญั ซ่ึงจะทาํให้เกิดความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเม่ือมีการจดัทาํงบการเงินรวม ทั้งน้ี การแขง็ค่าของสกุลเงินบาท

เม่ือเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศท่ีเป็นสกุลเงินของรายได้ของโรงแรมในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

สาธารณรัฐมอริเชียส และสหราชอาณาจกัร จะทาํใหมู้ลค่าของรายไดด้งักล่าวลดลงเม่ือมีการแปลงเป็นสกุลเงินบาท ในทาง

กลบักนั การอ่อนค่าลงของสกุลเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลเงินต่างประเทศท่ีเป็นสกุลเงินของรายจ่ายจะทาํให้มูลค่าของ

รายจ่ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการแปลงเป็นสกลุเงินบาท 

 ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีคู่สัญญาของบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดของตราสารทางการเงินได ้ซ่ึงจะทาํให้เกิดรายการขาดทุนทางการเงินของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีความ

เส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีมีนยัสําคญั โดยบริษทัฯ มีนโยบายการดาํเนินงานท่ีจะทาํให้มัน่ใจไดว้า่ ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้และรับบริการ

จากบริษทัฯ จะเป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือในดา้นสินเช่ือ 

 เงนิเฟ้อ 

อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทยมีความผนัผวนอยา่งมากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา และเป็นไปได้

วา่ความผนัผวนดงักล่าวจะมีอยูต่่อไปในอนาคต ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุวา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปของประเทศ

ไทยในปี 2559 2560 และ 2561 อยูท่ี่ ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 1.1 ตามลาํดบั และคาดวา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปของ

ประเทศไทยในปี 2562 จะอยูท่ี่ร้อยละ 1.0 อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงอาจทาํให้อตัราดอกเบ้ียโดยรวมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ นอกจากน้ี อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยดว้ย และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน และ

ความสามารถในการข้ึนราคาสินคา้และบริการในสัดส่วนท่ีเหมาะสมและส่งผ่านตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนไปยงัลูกคา้ของบริษทัฯ 

ภาวะเงินฝืดอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริษทัฯ เช่นกนั เน่ืองจากจะทาํให้ลูกคา้มีแรงจูงใจลดลงในการเช่า

หอ้งพกัของโรงแรมของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่เคยไดรั้บผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด 
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16.14 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน 

  2561 

บาท 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  3,692,211,758 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ  (2,298,349,934) 

กาํไรขั้นต้น  1,393,861,824 

รายไดอ่ื้น  547,905,865 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  (298,659,244) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (816,156,130) 

ตน้ทุนทางการเงิน (ดอกเบ้ียจ่าย)  (371,621,422) 

ส่วนกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้  83,560.812 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้  538,891,705 

ภาษีเงินได ้  (26,978,467) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี  511,913.238 

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน สุทธิด้วยภาษเีงนิได้   

รายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

ในภายหลงั 

  

-  การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย  16,816 

-  ผลต่างการแปลงสกลุเงิน  (413,456,481) 

-  ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่  (3,363) 

รายการทั้งหมดท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน สุทธิดว้ยภาษีเงินได ้  (413,443,028) 

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน   

-  กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (5,290,609) 

-  ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่  1,058,122 

รายการทั้งหมดท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน สุทธิดว้ยภาษีเงินได ้  (4,232,487) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี สุทธิดว้ยภาษีเงินได ้  (417,675,515) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จทั้งหมดสําหรับปี  94,237,723 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)   

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  293,890,597 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  218,022,641 

  511,913,238 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จทั้งหมด   

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  (2,106,624) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  96,344,347 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  94,237,723 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน    - 
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