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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดเก้ำเดือนปี 2562   

ภำพรวมธรุกิจ 

ในงวดเกา้เดอืนปี 2562 บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มรีายไดจ้าก
การใหบ้รกิาร 2,639.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.0 จากงวดเก้าเดอืนปี 2561 มสีาเหตุส าคญัจากการรบัรูร้ายไดจ้าก
โรงแรม Outrigger ทีบ่รษิทัฯ เขา้ซื้อเมื่อวนัที ่12 มถิุนายน 2561 และจากการเปิดใหบ้รกิารในเชงิพาณิชยข์องโรงแรม 
2 แห่งของโครงการ Crossroads เฟส 1 เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2562 ทีผ่่านมา   

พฒันำกำรท่ีส ำคญั 

เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ เปิดให้บรกิารในเชงิพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งซึ่งได้พฒันา
เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Crossroads เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon สาธารณรฐัมลัดีฟส์ 
ไดแ้ก่ SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton (198 หอ้ง) และ Hard Rock Hotel Maldives (178 หอ้ง) 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติมส าหรับหุ้นจ านวน 
1,437,456,000 หุ้น ที่ได้เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก โดยหุ้นสามญัจ านวนดงักล่าวมมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 
บาท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิ้น 7,351.6 ล้านบาท (หลงัหกัค่าธรรมเนียมที่
เกีย่วขอ้ง) นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ไดช้ าระเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ทีใ่ชใ้นการซื้อกจิการโรงแรม Outrigger เมื่อ
ปี 2561 และใชใ้นการพฒันาโครงการอื่นจ านวนรวม 5,357.8 ล้านบาท โดยในงวด 9 เดอืน ปี 2562 บรษิทัฯ มตี้นทุน
การเงนิส าหรบัเงนิกู้ยมืส่วนนี้อยู่ประมาณ 151.7 ล้านบาท ซึ่งการเพิม่ทุนส าหรบั IPO ในครัง้นี้ ส่งผลใหส้ดัส่วนหนี้สนิ
ต่อทุนของบรษิทัฯ และตน้ทุนทางการเงนิลดลงอย่างมนีัยส าคญั  
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สรปุผลกำรด ำเนินงำน 
  

 
1 เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯ ไดช้ าระเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ทีใ่ชใ้นการซือ้กจิการโรงแรม Outrigger เมื่อปี 2561 
และใชใ้นการพฒันาโครงการอืน่ในชว่งปีทีผ่่านมา  
2 รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ าไดแ้ก่ ก าไรทีเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการเสนอขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทั ค่าใชจ้่ายในการเตรยีมการเปิด (Pre-operation) และค่าก่อสรา้งของโครงการ Crossroads เฟส 1 ซึง่ไม่สามารถบนัทกึเป็น
ค่าใชจ้่ายเป็นการลงทุนได ้ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์พนักงาน ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ   
3 Adjusted EBITDA ค านวณจากก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวม รายไดจ้ากเงนิลงทุนในโรงแรม
ในสหราชอาณาจกัร (ดอกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการร่วมคา้และสว่นแบง่ก าไรจากบรษิทัร่วมคา้) หกั ก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จาก
อตัราแลกเปลีย่นและรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 
4 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดทีป่รบัปรงุแลว้ ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด หกั ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น และ
รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 

 งบกำรเงินรวม 
 9 เดือน ปี 2561 9 เดือน ปี 2562 

% เปล่ียนแปลง 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,590.7  100.0%  2,639.7  100.0%  66.0% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร  (920.2) (57.9%) (1,682.4) (63.7%) 82.8% 
ก ำไรขัน้ต้น 670.4  42.1%       957.3  36.3%  42.8% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย  (148.5) (9.3%)  (245.0) (9.3%) 65.0% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (311.6) (19.6%)  (799.4) (30.3%) 156.6% 
รายไดอ้ื่น 452.4  28.4%  147.5  5.6%  (67.4%) 
ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 73.9  4.6%   (1.6)  (0.1%) (102.1%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบีย้จ่าย)  (181.3) (11.4%)  (314.7) (11.9%) 73.5% 
        ตน้ทุนทางการเงนิ - เงนิกูย้มืส าหรบัโครงการ  (113.8)  (7.2%)  (163.0) (6.2%) 43.3% 

ตน้ทุนทางการเงนิ - เงนิกูย้มืจากกจิการที ่
เกีย่วขอ้งกนั 

 (67.5)  (4.2%)  (151.7)1 (5.7%) 124.7% 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 555.3  34.9%   (255.9)  (9.7%) (146.1%) 
ภาษเีงนิได ้  (90.9)  (5.7%)  (44.0)  (1.7%) (51.6%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 464.4  29.2%   (299.9) (11.4%) (164.6%) 
รายการปรบัปรุง      
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น - - 29.0 1.1% - 
รายการทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้เป็นประจ า2 235.5 14.8% (261.8) (9.9%) (211.2) 
EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)3 715.8  45.0%    782.9  29.7%  9.4% 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรงุแลว้ 
(Adjusted Net Profit)4 

 228.9  14.4%  (9.1)  (0.3%) (104.0%) 
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ภำพรวม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจบริหาร
จดัการโรงแรมและลงทุนในธุรกจิโรงแรมระดบันานาชาตทิีม่กีารเตบิโตอย่างรวดเรว็โดยมกีารเตบิโตของสนิทรพัยอ์ย่าง
ต่อเนื่องในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 102.2 ต่อปีในช่วงระยะเวลา 3 รอบปีบญัชทีีผ่่านมา โดยมกีลุ่มทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะเฉพาะ
ประกอบดว้ยโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมระดบัโลก ไดแ้ก่ 

(1) โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทยทีบ่รษิทัฯ บรหิารจดัการภายใต้แบรนด์ของบรษิทัฯ เอง ไดแ้ก่
โรงแรม พพี ีไอสแ์ลนด์ วลิเลจ บชี รสีอร์ท ซึ่งเป็นรสีอร์ทรมิชายหาดบนเกาะพพีดีอนในจงัหวดักระบี่ และโรงแรมสนัติ
บุร ีเกาะสมุย ซึง่เป็นรสีอรท์รมิชายหาดบนเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (“โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหำรจดักำรเอง”) 

(2) โรงแรม 6 แห่งซึง่ด าเนินการภายใตแ้บรนด ์Outrigger โดยโรงแรมเหล่านี้ไดร้บัการบรหิาร
จดัการภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการโรงแรม ซึง่ประกอบดว้ยโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย โรงแรม 2 แห่งในสาธารณรฐั
หมู่เกาะฟิจ ิโรงแรม 1 แห่งในสาธารณรฐัมลัดฟีส ์และโรงแรมอกี 1 แห่งในสาธารณรฐัมอรเิชยีส (“โรงแรม Outrigger”)  

(3) โรงแรม 2 แห่งซึ่งไดพ้ฒันาเสรจ็เรยีบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Crossroads 
เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon ในสาธารณรฐัมลัดฟีส ์ไดแ้ก่ SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และ 
Hard Rock Hotel Maldives (“โรงแรมในโครงกำร Crossroads เฟส 1”) 

(4) โรงแรมกลางระดบักลางค่อนไประดบับน จ านวน 29 แห่งในสหราชอาณาจกัร ด าเนินงาน
ภายใต้แบรนด์ Mercure และ Holiday Inn ซึ่งบรษิทัฯ และ FICO UK แต่ละฝ่ายถอืสดัส่วนเงนิลงทุนคดิเป็นรอ้ยละ 50 
ในการร่วมคา้ทีเ่ป็นเจา้ของโรงแรมดงักล่าว (“โรงแรมของบริษทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร”) 

รายไดจ้ากโรงแรมของบรษิทัฯ ในสหราชอาณาจกัร ซึง่มกีารด าเนินงานในลกัษณะการร่วมคา้ จะไม่
ถูกบนัทกึบญัชใีนแบบงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ แต่จะบนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี (Equity Method) ซึ่งบรษิทัฯ 
จะรบัรูผ้ลการด าเนินงานในรปูแบบของส่วนแบ่งก าไรหรอืขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจดัการเอง โรงแรม Outrigger  โรงแรมใน
โครงการ Crossroads เฟส 1 และ โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหราชอาณาจกัร ประกอบดว้ยโรงแรมทัง้หมด 39 แห่ง และ
มจี านวนหอ้งพกัรวมกนัทัง้สิน้ 4,647 หอ้ง 
 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

(หน่วย: ลา้นบาท) ปี 2560 
 

% ปี 2561 
 

% 
9 เดือน  
ปี 2561 

 
% 

 9 เดือน  
ปี 2562 

 
% 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิารจดัการเอง 1,074.0 100.0% 1,099.0 42.6%  835.4  52.5%  759.3  28.8% 
โรงแรม Outrigger   - - 1,476.7 57.4%  755.3  47.5% 1,797.2  68.1% 
โรงแรมในโครงการ Crossroads เฟส 1 - - - - - - 83.2 3.1% 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,074.0 100.0% 2,575.7 100.0% 1,590.7 100.0% 2,639.7 100.0%   
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รายไดค้่าหอ้งพกั 

รายไดค้่าหอ้งพกัของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เท่ากบั 1,588.6  
ล้านบาท ปรบัตวัสูงขึ้นร้อยละ 66.2 จากงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 เป็นโดยมสีาเหตุหลกัการรบัรู้
รายได้จากโรงแรม Outrigger ที่บรษิัทฯเขา้ซื้อเมื่อวนัที ่12 มถิุนายน 2561 และจากการเปิดใหบ้รกิารในเชงิพาณิชย์
ของโรงแรม 2 แห่งในโครงการ Crossroads เฟส 1 

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัส าหรบัโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิารจดัการเองมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ตวัช้ีวดั  ปี 2560 ปี 2561 
9 เดือน  
ปี 2561 

9 เดือน   
ปี 2562 

จ านวนโรงแรม (1) 2 2 2 2 
จ านวนหอ้งพกั (2) 278 291 289 297 
อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) (2) 80.9 76.1 77.7 72.7 
ADR (บาท) 8,074 8,415 8,530 7,915 
RevPAR (บาท) 6,532 6,401 6,624 5,751 

หมำยเหตุ 
(1) ณ วนัสิน้งวด 
(2) ค านวณจากจ านวนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหอ้งพกัทัง้หมดในแต่ละปี ทัง้นี้ ในเดอืนพฤษภาคม 2561 บรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิารหอ้งพกั

แบบวลิล่าทีม่สีระว่ายน ้า (pool villa) ซึง่สรา้งขึน้ใหม่เพิม่ขึน้ 19 หลงั ภายในโรงแรม สนัตบิุร ีเกาะสมุย จ านวนหอ้งพกัทัง้หมดใน
โรงแรมจงึเพิม่ขึน้จากเดมิ 77 หอ้ง เป็น 96 หอ้ง 

ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 โรงแรมที่บรษิัทฯ บรหิารจดัการเอง ม ีRevPAR 
เท่ากบั 5,751 บาท โดยมอีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 72.7 และ ADR เท่ากบั 7,915 บาท  
 

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัส าหรบัโรงแรม Outrigger มรีายละเอยีด ดงันี้ (1) 

ตวัช้ีวดั  ปี 2560 ปี 2561 
9 เดือน  
ปี 2561 

9 เดือน   
ปี 2562 

จ านวนโรงแรม  6 6 6 6 
จ านวนหอ้งพกั  859 859 859 859 
อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 79.0 78.5 77.4 77.1 
ADR (บาท) 5,887 6,287 5,942 6,002  
RevPAR (บาท) 4,652 4,935 4,600  4,625  

หมำยเหตุ 
(1) บรษิทัฯ ไดท้ าการเขา้ซื้อกจิการโรงแรม Outrigger ในวนัที ่12 มถิุนายน 2561 

ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 โรงแรม Outrigger ม ีRevPAR เท่ากบั 4,625 บาท 
โดยมอีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 77.1 และ ADR เท่ากบั 6,002 บาท  
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ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัส าหรบัโรงแรมของบรษิทัฯ ในสหราชอาณาจกัรมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ตวัช้ีวดั  ปี 2560 ปี 2561 
9 เดือน  
ปี 2561 

9 เดือน   
ปี 2562 

จ านวนโรงแรม (1)  29 29 29 29 
จ านวนหอ้งพกั (1)   3,112 3,115 3,115 3,115 
อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 71.6 71.5 72.4 69.6 
ADR (ปอนดส์เตอรล์งิ) 67 67 68 68 
RevPAR (ปอนดส์เตอรล์งิ) 48 48 49 48 

หมำยเหตุ 
(1) ณ วนัสิน้งวด 

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2019 โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจกัร มี 
RevPAR เท่ากบั 48 ปอนดส์เตอรล์งิ โดยมอีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 69.6 และ ADR เท่ากบั 68 ปอนดส์เตอรล์งิ  

รายไดค้่าอาหารและเครือ่งดืม่ 

 รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทฯ ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
เท่ากับ 796.7 ล้านบาท ปรบัตัวสูงขึ้นร้อยละ 70.6 จากงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีสาเหตุ
หลกัการรบัรูร้ายไดจ้ากโรงแรม Outrigger ทีบ่รษิทัฯเขา้ซื้อเมื่อวนัที ่12 มถิุนายน 2561 และจากการเปิดใหบ้รกิารใน
เชงิพาณิชยข์องโรงแรม 2 แห่งในโครงการ Crossroads เฟส 1 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่นของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เท่ากบั 
254.4 ล้านบาท ปรบัตวัสูงขึน้รอ้ยละ 51.4 จากงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 โดยมสีาเหตุหลกัการรบัรู้
รายไดจ้ากโรงแรม Outrigger ทีบ่รษิทัฯ เขา้ซื้อเมื่อวนัที ่12 มถิุนายน 2561 และจากการเปิดใหบ้รกิารในเชงิพาณิชย์
ของโรงแรม 2 แห่งในโครงการ Crossroads เฟส 1 

 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เท่ากบั 1,682.4 
ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 82.8 จากงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการ
ใหบ้รกิารสอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดซ้ึ่งเป็นผลจากการเขา้ซื้อกจิการโรงแรม Outrigger ทีบ่รษิทัฯเขา้ซื้อเมื่อ
วนัที ่12 มถิุนายน 2561 และจากการเปิดใหบ้รกิารในเชงิพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งในโครงการ Crossroads เฟส 1 
ซึง่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายค่าหอ้งพกั ค่าใชจ้่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าเสื่อมราคา 
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ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เท่ากบั 957.3 ลา้นบาท 
ปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 42.8 จากงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิาร 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เท่ากบั 245.0 
ล้านบาท ปรบัตวัสูงขึน้รอ้ยละ 65.0 จากงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้
ของค่าใชจ้่ายในการขายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัโรงแรม Outrigger และโครงการ Crossroads เฟส 1 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากบั 
799.4 ล้านบาท ปรบัตวัสูงขึ้นร้อยละ 156.5 จากงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจาก
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัโรงแรม Outrigger ค่าใชจ้่ายพนักงาน และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารของโครงการ 
Crossroads เฟส 1 นอกจากนี้ยงัมีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการ
เสนอขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ค่าใช้จ่ายในการเตรยีมการเปิด (Pre-operation) โครงการ Crossroads เฟส 1 และ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์พนักงาน ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ  รวม 264.0 
ลา้นบาท   

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (ดอกเบีย้จ่ำย) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบีย้จ่าย) ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เท่ากบั 314.7 
ล้านบาท ปรบัตวัสูงขึ้นร้อยละ 156.5 จากงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ทัง้นี้ ต้นทุนทางการเงนิแบ่ง
ออกเป็นสองประเภท คือ ต้นทุนทางการเงินส าหรบัเงินกู้ยืมส าหรบัโครงการ จ านวน 163.0 ล้านบาท และต้นทุน
ทางการเงนิส าหรบัเงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั จ านวน 151.7 ล้านบาท ซึ่งบรษิทัฯไดช้ าระคนืเงนิกู้ดงักล่าวเมื่อ
วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 

 

รำยได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เท่ากบั 147.5 ล้านบาท 
ซึง่รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้จ านวน 84.4 ลา้นบาท รายไดอ้ื่นและค่าบรหิาร
จดัการจากโครงการ Crossroads รวม 63.1 ลา้นบาท 

รายไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 เท่ากบั 452.4 ล้านบาท
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ซึ่งรายไดอ้ื่นประกอบดว้ย รายไดด้อกเบี้ยจากเงนิใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้จ านวน 89.8 ล้านบาท รายไดอ้ื่นและก าไรจาก
อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิรวม 362.6 ลา้นบาท  

 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
2562 เท่ากบั (1.6) ล้านบาท ลดลง 75.5 ล้านบาท จากงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้จากเงนิลงทุนในโรงแรมของบรษิทัฯ ในสหราชอาณาจกัร  

 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ของบริษัทฯ ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กนัยายน 2562 เท่ากบั 782.9 ลา้นบาท ปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 9.4 จากงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 โดย
มสีาเหตุหลกัจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโรงแรม Outrigger ทีบ่รษิทัฯเขา้ซื้อเมื่อวนัที ่12 มถิุนายน 2561 และจากการเปิด
ใหบ้รกิารในเชงิพาณิชยข์องโรงแรม 2 แห่งในโครงการ Crossroads เฟส 1 

 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 

ก าไร (ขาดทุน) ของบรษิัทฯ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เท่ากบั (299.9) 
ล้านบาท สาเหตุหลกัเกดิจากค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า โดยบรษิทัฯ มกี าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดทีป่รบัปรุง
แลว้เท่ากบั (9.1) ลา้นบาท   
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สรปุฐำนะทำงกำรเงินรวมและโครงสร้ำงเงินลงทุน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม 26,903.4 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 2,513.8 ล้านบาท
จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 84.8 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีน 2,429.0 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สนิรวม มมีูลค่า 16,046.9 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้
จ านวน 12,900.3 ล้านบาท ทัง้นี้ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดม้กีารเบกิเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิเพิม่เตมิเพื่อใชใ้นการพฒันา
โครงการ Crossroads เฟส 1 ส่งผลใหส้ดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 0.8 เท่า เป็น 
1.2 เท่า  

ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่เตมิเป็นจ านวนเงนิรวม
ทัง้สิน้ 7,474.7 ลา้นบาท และน าไปช าระเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ทีใ่ชใ้นการซื้อกจิการโรงแรม Outrigger และ
ใชใ้นการพฒันาโครงการอื่น จ านวน 5,357.8 ลา้นบาท บรษิทัฯ คาดว่าสดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้จะลดลงอย่างมนีัยส าคญั 

 31 ธนัวำคม 2561 
(ล้ำนบำท) 

 30 กนัยำยน 2562 
(ล้ำนบำท)   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,892.9  1,636.6 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,962.9  3,046.7 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ 16,321.5  19,183.8 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 21,427.7  23,856.7 
รวมสินทรพัย ์ 24,389.6  26,903.4 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 10,030.2  12,900.3 
    เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,295.8  5,357.85 
    เงนิกูย้มืธนาคาร (ทีร่ะดบัโรงแรม) 4,734.4  7,542.5 
หนี้สนิอื่น 2,375.7  3,146.6 
รวมหน้ีสิน  12,405.9  16,046.9 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,983.7  10,856.55 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (IBD/E) (เท่ำ) 0.8  1.2 
 
 
 
    
 
 
Investor Relations Contact 
Tel: +66 (0) 2058 9888  
Email: ir@shotelsresorts.com  

 
5 เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่เตมิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 7,474.7 ลา้นบาท และน าไปช าระ
เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ทีใ่ชใ้นการซือ้กจิการโรงแรม Outrigger และใชใ้นการพฒันาโครงการอืน่ จ านวน 5,357.8 ล้านบาท 


