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คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562   

ภาพรวมธรุกิจ 

ในปี 2562 บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอร์ท จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

3,818.1 ล้านบาท เพมิขนึรอ้ยละ 48.2 จากปี 2561 มสีาเหตุสําคญัจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโรงแรม Outrigger ทบีรษิทัฯ 

เข้าซือเมือวันที 12 มิถุนายน 2561 และจากการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งของโครงการ 

CROSSROADS เฟส 1 เมอืวนัท ี1 กนัยายน 2562 ทผี่านมา   

พฒันาการทีสาํคญั 

เมอืวนัท ี1 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ เปิดให้บรกิารในเชงิพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งซึงได้พฒันา

เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วซงึเป็นส่วนหนึงของโครงการ CROSSROADS เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon สาธารณรฐัมลัดฟีส ์

ไดแ้ก่ SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton (198 หอ้ง) และ Hard Rock Hotel Maldives (178 หอ้ง) 

เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมเติมสําหรับหุ้นจํานวน 

1,437,456,000 หุ้น ทีได้เสนอขายต่อประชาชนทัวไปครังแรก โดยหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าวมีมูลค่าทีตราไว ้

หุน้ละ 5 บาท ทรีาคาเสนอขายหุน้ละ 5.20 บาท คดิเป็นจาํนวนเงนิรวมทงัสนิ 7,351.6 ลา้นบาท (หลงัหกัค่าธรรมเนียม

ทเีกยีวขอ้ง)  

นอกจากนัน บริษัทฯ ได้ชําระเงินกู้ยืมจากกิจการทีเกียวข้องกัน ทีใช้ในการซือกิจการโรงแรม 

Outrigger เมอืปี 2561 และใชใ้นการพฒันาโครงการอนืจาํนวนรวม 5,357.8 ลา้นบาท โดยในปี 2562 บรษิทัฯ มตีน้ทุน

การเงนิสําหรบัเงนิกู้ยมืส่วนนี 172.8 ล้านบาทและไม่มภีาระต้องชําระตน้ทุนการเงนิส่วนนีในปีต่อไป ทงันีการเพมิทุน

สําหรบั IPO ในครงัน ีส่งผลใหส้ดัส่วนหนีสนิต่อทุนของบรษิทัฯ และตน้ทุนทางการเงนิลดลงอย่างมนีัยสําคญั  

เมอืวนัท ี14 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯเขา้ลงนามในสญัญาร่วมทุนสําหรบัการพฒันาโรงแรมแบบ 

High-end lifestyle resort บนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS (“โครงการ ”)  กับบริษัท  Wai Eco World 

Developer กลุ่มธุรกจิใหญ่ (Conglomerate Business) จากประเทศเมยีนมารท์มีกีารลงทุนในหลากหลายธุรกจิ รวมทงั

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหมืองแร่ ยานยนต์ อุตสาหกรรม และกลุ่มอาหาร โรงแรมบนเกาะ 3 ของโครงการ 

CROSSROADS ประกอบดว้ยหอ้งพกัรูปแบบวลิล่า 80 หอ้ง ในระดบัราคาประมาณ 900-1,000 เหรยีญสหรฐัฯต่อคนื 

โดยบรษิทัฯ คาดว่าจะเรมิก่อสรา้งในปี 2563 และเปิดดําเนินการในปี 2565 โดยการจําหน่ายหุน้รอ้ยละ 50 ของบรษิทั 

Prime Location Management 3 Limited ซงึเป็นบรษิทัร่วมทุนแลว้เสรจ็วนัท ี19 กุมภาพนัธ ์2563 

 
  

26 กุมภาพันธ์ 2563
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สรปุผลการดาํเนินงานปี 2562 และปี 2561 

  ปี 2561 ปี 2562  เปลยีนแปลง 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      2,575.7  100.0%  3,818.1  100.0%  1,242.4  48.2% 

ต้นทุนการใหบ้รกิาร    (1,469.3) (57.0%)  (2,490.4) (65.2%)  (1,021.1) 69.5% 

กาํไรขนัต้น       1,106.4  43.0%  1,327.7  34.8%  221.3  20.0% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย       (239.0) (9.3%)  (366.3) (9.6%)  (127.3) 53.3% 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร       (663.1) (25.7%)  (1,083.8) (28.4%)  (420.7) 63.5% 

รายไดอ้นื         489.6  19.0%  199.8  5.2%  (289.8) (59.2%) 

ส่วนกําไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้          83.6  3.2%  20.2  0.5%  (63.3) (75.8%) 

ต้นทุนทางการเงนิ (ดอกเบยีจา่ย)       (292.7) (11.4%)  (424.6) (11.1%)  (132.0) 45.1% 

   ต้นทุนทางการเงนิ - เงนิกูย้มืสาํหรบัโครงการ       (175.0) (6.8%)  (251.8) (6.6%)  (76.8) 43.9% 

   ต้นทุนทางการเงนิ - เงนิกูย้มืจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั       (117.7) (4.6%)      (172.8)1 (4.5%)  (55.1) 46.8% 

กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได ้         484.8  18.8%  (327.0) (8.6%)  (811.8) (167.5%) 

ภาษเีงนิได ้        (34.7) (1.3%)  (139.8) (3.7%)  (105.1) 302.9% 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด          450.1  17.5%  (466.9) (12.2%)  (916.9) (203.7%) 

รายการปรบัปรุง         

ขาดทุนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิจากอตัราแลกเปลยีน             -   - 39.2 1.0%  39.2  - 

รายการทไีม่ไดเ้กดิขนึเป็นประจาํ2       (138.7) (5.4%)  329.3  8.6%  467.9  (337.5%) 

EBITDA ทีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)3          997.0  38.7%  1,132.5  29.7%  135.6  13.6% 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวดทีปรบัปรงุแล้ว          311.4  12.1%  (98.4) (2.6%)  (409.8) (131.6%)   

 
1 เมอืวนัท ี8 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯ ได้ชําระเงนิกูย้มืจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั ทใีชใ้นการซอืกจิการโรงแรม Outrigger เมอืปี 2561 และใชใ้นการพฒันาโครงการ

อนืในช่วงปีทผ่ีานมา 
2 รายการทไีม่ไดเ้กดิขนึเป็นประจําไดแ้ก่ กําไรทเีกดิขนึจรงิจากอตัราแลกเปลยีน ค่าใช้จ่ายทเีกยีวขอ้งกบัรายการเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ค่าใช้จ่ายในการ

เตรยีมการเปิด (Pre-operation) และค่าก่อสรา้งของโครงการ Crossroads เฟส 1 ซงึไม่สามารถบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายเป็นการลงทุนได ้ ค่าใชจ้่ายภาษีคงคา้งและการ

ปรบัปรุงรายการภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีค่าใช้จ่ายทเีกยีวขอ้งกบัผลประโยชน์พนักงาน  
3 Adjusted EBITDA คํานวณจากกําไรก่อนภาษี บวก ตน้ทุนทางการเงนิ ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย และรายไดจ้ากดอกเบยีจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการร่วมคา้ หกั 

รายไดจ้ากดอกเบยี กําไร (ขาดทุน) ทยีงัไม่เกดิขนึจากอตัราแลกเปลยีนและรายการทไีม่ไดเ้กดิขนึเป็นประจํา 
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สรปุผลการดาํเนินงานไตรมาส 4 ปี 2562 และไตรมาส 4 ปี 2561 

  ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2562 เปลยีนแปลง 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร         985.0  100.0%  1,178.4  100.0%  193.4  19.6% 

ต้นทุนการใหบ้รกิาร        (549.1) (55.7%)  (808.0) (68.6%)  (258.9) 47.1% 

กาํไรขนัต้น           436.0  44.3%  370.4  31.4%  (65.6) (15.0%) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย          (90.5) (9.2%)  (121.3) (10.3%)  (30.8) 34.1% 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร        (351.5) (35.7%)  (284.4) (24.1%)  67.1  (19.1%) 

รายไดอ้นื           37.2  3.8%  52.3  4.4%  15.1  40.7% 

ส่วนกําไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้            9.7  1.0%  21.8  1.9%  12.2  126.1% 

ต้นทุนทางการเงนิ (ดอกเบยีจา่ย)        (111.4) (11.3%)  (109.9) (9.3%)  1.4  (1.3%) 

   ต้นทุนทางการเงนิ - เงนิกูย้มืสาํหรบัโครงการ          (61.2) (6.2%)  (88.8) (7.5%)  (27.6) 45.1% 

   ต้นทุนทางการเงนิ - เงนิกูย้มืจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั          (50.2) (5.1%)     (21.2)4 (1.7%)      29.0  (57.8%) 

กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได ้          (70.5) (7.2%) (71.1) (6.0%) (0.6) 0.8% 

ภาษเีงนิได ้           56.2  5.7% (95.8) (8.1%) (152.0) (270.6%) 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด            (14.3) (1.5%) (167.0) (14.2%) (152.6) 1,064.7% 

รายการปรบัปรุง             

ขาดทุนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิจากอตัราแลกเปลยีน             -   - 10.2  0.9% 10.2  - 

รายการทไีม่ไดเ้กดิขนึเป็นประจาํ5           96.8  9.8%  67.51  5.7%  (29.3) (30.3%) 

EBITDA ทีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)6           281.2  28.6%  349.6  29.7%  68.4  24.3% 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวดทีปรบัปรงุแล้ว             82.5  8.4%  (89.3) (7.6%)  (171.8) (208.2%) 

 

 

 
 

 

 

 
4 เมอืวนัท ี8 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯ ได้ชําระเงนิกูย้มืจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั ทใีชใ้นการซอืกจิการโรงแรม Outrigger เมอืปี 2561 และใชใ้นการพฒันาโครงการ

อนืในช่วงปีทผ่ีานมา 
5 รายการทไีม่ไดเ้กดิขนึเป็นประจําไดแ้ก่ กําไรทเีกดิขนึจรงิจากอตัราแลกเปลยีน ค่าใช้จ่ายทเีกยีวขอ้งกบัรายการเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ค่าใช้จ่ายในการ

เตรยีมการเปิด (Pre-operation) และค่าก่อสรา้งของโครงการ Crossroads เฟส 1 ซงึไม่สามารถบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายเป็นการลงทุนได ้ ค่าใชจ้่ายภาษีคงคา้งและการ

ปรบัปรุงรายการภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีค่าใช้จ่ายทเีกยีวขอ้งกบัผลประโยชน์พนักงาน 
6 Adjusted EBITDA คํานวณจากกําไรก่อนภาษี บวก ตน้ทุนทางการเงนิ ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย และรายไดจ้ากดอกเบยีจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการร่วมคา้ หกั 

รายไดจ้ากดอกเบยี กําไร (ขาดทุน) ทยีงัไม่เกดิขนึจากอตัราแลกเปลยีนและรายการทไีม่ไดเ้กดิขนึเป็นประจํา 
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ภาพรวม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) ทปีระกอบธุรกิจบริหาร

จดัการโรงแรมและลงทุนในธุรกจิโรงแรมระดบันานาชาตทิมีกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็โดยมกีารเตบิโตของสนิทรพัย์อย่าง

ต่อเนืองในอตัราเฉลยีร้อยละ 69.7 ต่อปีในช่วงระยะเวลา 4 รอบปีบญัชทีผี่านมา โดยมกีลุ่มทรพัยส์นิทมีลีกัษณะเฉพาะ

ประกอบดว้ยโรงแรมทตีงัอยู่ในแหล่งท่องเทยีวทเีป็นทนิียมระดบัโลก ไดแ้ก่ 

(1) โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทยทบีรษิัทฯ บรหิารจดัการภายใต้แบรนด์ของบรษิทัฯ เอง ไดแ้ก่

โรงแรม พพี ีไอส์แลนด์ วลิเลจ บชี รสีอร์ท ซงึเป็นรสีอร์ทรมิชายหาดบนเกาะพพีีดอนในจงัหวดักระบ ีและโรงแรม 

สนัติบุรี เกาะสมุย ซงึเป็นรสีอร์ทรมิชายหาดบนเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (“โรงแรมทีบริษทัฯ บริหารจดัการ

เอง”) 

(2) โรงแรม 6 แห่งซงึดาํเนินการภายใตแ้บรนด ์Outrigger โดยโรงแรมเหล่านีไดร้บัการบรหิาร

จดัการภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการโรงแรม ซงึประกอบดว้ยโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย โรงแรม 2 แห่งในสาธารณรฐั

หมู่เกาะฟิจ ิโรงแรม 1 แห่งในสาธารณรฐัมลัดฟีส ์และโรงแรมอกี 1 แห่งในสาธารณรฐัมอรเิชยีส (“โรงแรม Outrigger”)  

(3) โรงแรม 2 แห่ งซึงได้พัฒนาเสร็จ เรียบร้อยแล้วซึง เ ป็น ส่วนหนึงของโครงการ 

CROSSROADS เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้แก่  SAii Lagoon Maldives, Curio 

Collection by Hilton และ Hard Rock Hotel Maldives (“โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1”) 

(4) โรงแรมระดบักลางค่อนไประดบับน จาํนวน 29 แห่งในสหราชอาณาจกัร ดาํเนินงานภายใต้

แบรนด ์Mercure และ Holiday Inn ซงึบรษิทัฯ และ FICO UK แต่ละฝ่ายถอืสดัส่วนเงนิลงทุนคดิเป็นรอ้ยละ 50 ในการ

ร่วมคา้ทเีป็นเจา้ของโรงแรมดงักล่าว (“โรงแรมของบริษทัฯ ในสหราชอาณาจกัร”) 

รายไดจ้ากโรงแรมของบรษิทัฯ ในสหราชอาณาจกัร ซงึมกีารดาํเนินงานในลกัษณะการร่วมคา้ จะไม่

ถูกบนัทกึบญัชใีนแบบงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ แต่จะบนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี (Equity Method) ซงึบรษิทัฯ 

จะรบัรูผ้ลการดาํเนินงานในรูปแบบของส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 โรงแรมทบีริษัทฯ บริหารจดัการเอง โรงแรม Outrigger  โรงแรมใน

โครงการ CROSSROADS เฟส 1 และ โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหราชอาณาจกัร ประกอบดว้ยโรงแรมทงัหมด 39 แหง่ 

และมจีํานวนหอ้งพกัรวมกนัทงัสนิ 4,647 หอ้ง 
 

รายได้จากการให้บริการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) ปี 2561 

 

% ปี 2562 

 

% 

ไตรมาส 4  

ปี 2561 

 

% 

 ไตรมาส 4  

ปี 2562 

 

% 

โรงแรมทบีรษิทัฯ บรหิารจดัการเอง 1,099.0 42.7% 995.1 26.1% 263.6 26.8% 235.8 20.0% 

โรงแรม Outrigger   1,476.7 57.3% 2,443.9 64.0% 721.4 73.2% 646.7 54.9% 

โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 - - 379.1 9.9% 0.0 0.0% 295.9 25.1% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 2,575.7 100.0% 3,818.1 100.0% 985.0 100.0% 1,178.4 100.0%   
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รายไดค้่าหอ้งพกั 

รายไดค้่าหอ้งพกัของบรษิัทฯ สําหรบัปี 2562 เท่ากบั 2,197.1 ล้านบาท ปรบัตวัสูงขนึรอ้ยละ 43.1 

จากปี 2561 เป็นโดยมสีาเหตุหลกัจากการรบัรู้รายได้จากโรงแรม Outrigger ทบีรษิัทฯเขา้ซือเมอืวนัท ี12 มถิุนายน 

2561 และจากการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 เมอืเดือน

กนัยายน 2562 

โรงแรมทบีรษิทัฯ บรหิารจดัการเอง 

ตวัชีวดั  ปี 2561 ปี 2562 

%

เปลยีนแปลง 

ไตรมาส 4 

ปี 2561 

ไตรมาส 4 

ปี 2562 

%

เปลยีนแปลง 

จํานวนโรงแรม  2 2 - 2 2 - 

จํานวนหอ้งพกั (1) 291 297 2.1% 297 297 - 

อตัราการเขา้พกัเฉลยี (รอ้ยละ) (1) 76.1 71.9 (4.2%) 71.5 69.6 (1.9%) 

ADR (บาท) 8,415 7,777 (7.6%) 8,054 7,350 (8.7%) 

RevPAR (บาท) 6,401 5,591 (12.7%) 5,757 5,117 (11.1%) 

หมายเหตุ 

(1) คํานวณจากจํานวนเฉลยีถ่วงนําหนักของหอ้งพกัทงัหมดในแต่ละปี ทงันี ในเดอืนพฤษภาคม 2561 บรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิารหอ้งพกัแบบวลิลา่ที

มสีระว่ายนํา (pool villa) ซงึสร้างขนึใหม่เพมิขนึ 19 หลงั ภายในโรงแรม สนัตบุิร ีเกาะสมุย จํานวนห้องพกัทงัหมดในโรงแรมจงึเพมิขนึจาก

เดมิ 77 หอ้ง เป็น 96 หอ้ง 

สําหรบัปี 2562 โรงแรมทบีรษิัทฯ บรหิารจดัการเอง ม ีRevPAR เท่ากบั 5,591 บาท โดยมอีตัราการ

เขา้พกัเฉลยีทรีอ้ยละ 71.9 และ ADR เท่ากบั 7,777 บาท ทงันี การเปลยีนแปลงของผลการดําเนินงานในปี 2562 มสีาเหตุ

หลกัจากผลประกอบการทลีดลงของทงั โรงแรม พพี ีไอสแ์ลนด ์วลิเลจ บชี รสีอร์ท และโรงแรมสนัตบุิร ีเกาะสมุย ซงึได้รบั

ผลกระทบจากการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกจิ สภาวะการแขง่ขนัของโรงแรมบนเกาะสมุย และค่าเงนิบาททแีขง็ค่าขนึ  
 

โรงแรม Outrigger (2) 

ตวัชีวดั  ปี 2561 ปี 2562 

%

เปลยีนแปลง 

ไตรมาส 4 

ปี 2561 

ไตรมาส 4 

ปี 2562 

%

เปลยีนแปลง 

จํานวนโรงแรม  6 6 - 6 6 - 

จํานวนหอ้งพกั  859 859 - 859 859 - 

อตัราการเขา้พกัเฉลยี (รอ้ยละ) 78.5 78.3 (0.2%) 81.7 82.2 0.5% 

ADR (บาท) (3) 6,303 5,987 (5.0%) 6,698 6,222 (7.1%) 

RevPAR (บาท) (3) 4,947 4,691 (5.2%) 5,469 5,112 (6.5%) 

หมายเหต ุ

(2) บรษิทัฯ ไดทํ้าการเขา้ซอืกจิการโรงแรม Outrigger ในวนัท ี12 มถิุนายน 2561 

(3) อตัราแลกเปลยีนทใีชค้ํานวณสาํหรบัปี 2561 คอื 32.89THB/USD, 15,52THB/FJD, 0.95THB/MUR 

อตัราแลกเปลยีนทใีชค้ํานวณสาํหรบัปี 2562 คอื 31.05THB/USD, 14.41THB/FJD, 0.87THB/MUR 

สําหรบัปี 2562 โรงแรม Outrigger ม ีRevPAR เท่ากบั 4,691 บาท โดยมอีตัราการเขา้พกัเฉลยีทรีอ้ย

ละ 78.3 และ ADR เท่ากบั 5,987 บาท ทงันี การเปลยีนแปลงของผลการดําเนินงานในปี 2562 มสีาเหตุหลกัจากอตัราการ

เขา้พกัทลีดลงของ Castaway Island, Fiji Resort และการลดลงของ ADR ของ Outrigger Koh Samui Beach Resort จาก

การแขง่ขนัของโรงแรมบนเกาะสมุย 
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โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส (4) 

ตวัชีวดั  ปี 2561 ปี 2562 

%

เปลยีนแปลง 

ไตรมาส 4 

ปี 2561 

ไตรมาส 4 

ปี 2562 

%

เปลยีนแปลง 

จํานวนโรงแรม  - 2 - - 2 - 

จํานวนหอ้งพกั  - 376 - - 376 - 

อตัราการเขา้พกัเฉลยี (รอ้ยละ) - 33.9 - - 35.7 - 

ADR (บาท) (5) - 12,572 - - 13,162 - 

RevPAR (บาท) (5) - 4,262 - - 4,694 - 

หมายเหต ุ

(4) เรมิเปิดใหบ้รกิารในเชงิพาณิชยเ์มอืวนัท ี1 กนัยายน 2562  

(5) อตัราแลกเปลยีนทใีช้คํานวณสาํหรบัปี 2562 คอื 31.05THB/USD 

สําหรบัปี 2562 โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 มี RevPAR เท่ากับ 4,262 บาท โดยมี

อตัราการเขา้พกัเฉลยีทรีอ้ยละ 33.9 และ ADR เท่ากบั 12,572 บาท  

โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหราชอาณาจกัร 

ตวัชีวดั  ปี 2561 ปี 2562 

%

เปลยีนแปลง 

ไตรมาส 4 

ปี 2561 

ไตรมาส 4 

ปี 2562 

%

เปลยีนแปลง 

จํานวนโรงแรม  29 29 - 29 29 - 

จํานวนหอ้งพกั   3,115 3,115 - 3,115 3,115 - 

อตัราการเขา้พกัเฉลยี (รอ้ยละ) 71.5 69.5 (2.0%) 68.9 69.1 0.2% 

ADR (บาท) (6) 2,752 2,665 (3.2%) 2,678 2,572 (4.0%) 

RevPAR (บาท) (6) 1,968 1,851 (5.9%) 1,846 1,777 (3.7%) 

หมายเหต ุ

(6) อตัราแลกเปลยีนทใีชค้ํานวณสาํหรบัปี 2561 คอื 41.07THB/GBP 

อตัราแลกเปลยีนทใีชค้ํานวณสาํหรบัปี 2562 คอื 39.65THB/GBP 

สําหรบัปี 2562 โรงแรมของบรษิัทฯ ในสหราชอาณาจกัร มี RevPAR เท่ากับ 1,851 บาท โดยมี

อตัราการเขา้พกัเฉลยีทรีอ้ยละ 69.5 และ ADR เท่ากบั 2,665 บาท ทงันี การเปลยีนแปลงของผลการดําเนินงานในปี 

2562 มสีาเหตุหลกัจากการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกจิในสหราชอาณาจกัร 

รายไดค้่าอาหารและเครอืงดมื 

 รายไดค้่าอาหารและเครอืงดมืของบรษิทัฯ สําหรบัปี 2562 เท่ากบั 1,140.9 ล้านบาท ปรบัตวัสูงขนึ

ร้อยละ 49.1 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากการรบัรู้รายได้จากโรงแรม Outrigger ทบีริษัทฯเขา้ซือเมอืวนัท ี12 

มถิุนายน 2561 และจากการเปิดใหบ้รกิารในเชงิพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 เมอื

เดอืนกนัยายน 2562 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนื 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนืของบรษิัทฯ สําหรบัปี 2562 เท่ากบั 480.1 ล้านบาท ปรบัตวัสูงขนึรอ้ย

ละ 74.4 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้จากโรงแรม Outrigger ทีบริษัทฯ เข้าซือเมือวันที 12 

มถิุนายน 2561 และจากการเปิดใหบ้รกิารในเชงิพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่ง และ The Marina@CROSSROADS ใน

โครงการ CROSSROADS เฟส 1 เมอืเดอืนกนัยายน 2562 
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ต้นทุนการให้บริการ 

ต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ สําหรบัปี 2562 เท่ากับ 2,490.4 ล้านบาท ปรบัตัวสูงขนึร้อยละ 

69.5 จากปี 2561 การเพมิขนึของต้นทุนการให้บรกิารสอดคล้องกบัการเพมิขนึของรายได้ซึงเป็นผลจากการเขา้ซอื

กจิการโรงแรม Outrigger ทบีรษิัทฯเขา้ซอืเมอืวนัท ี12 มถิุนายน 2561 และจากการเปิดใหบ้รกิารในเชงิพาณิชย์ของ

โรงแรม 2 แห่งในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 ซงึประกอบดว้ยต้นทุนค่าหอ้งพกั ต้นทุนค่าอาหารและเครอืงดมื 

และค่าเสอืมราคา 

 

กาํไรขนัต้น 

กําไรขนัต้นของบรษิทัฯ สําหรบัปี 2562 เท่ากบั 1,327.7 ล้านบาท ปรบัตวัสูงขนึรอ้ยละ 20.0 จากปี 

2561 สอดคล้องกบัการเพมิขนึของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิทัฯ สําหรบัปี 2562 เท่ากบั 366.3 ล้านบาท ปรบัตวัสูงขนึรอ้ยละ 53.3 

จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายในการขายทีเกิดขนึเกียวกับโรงแรม Outrigger และ

โครงการ CROSSROADS เฟส 1 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ สําหรบัปี 2562 เท่ากบั 1,083.8 ล้านบาท ปรบัตวัสูงขนึรอ้ยละ 

63.5 จากปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายในการบรหิารทเีกดิขนึเกยีวกบัโรงแรม Outrigger ค่าใชจ้่ายพนักงาน 

และค่าใช้จ่ายในการบรหิารของโครงการ CROSSROADS เฟส 1 นอกจากนียงัมรีายการทไีม่ได้เกิดขนึเป็นประจํา 

ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งกบัรายการเสนอขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ค่าใช้จ่ายในการเตรยีมการเปิด (Pre-

operation) โครงการ CROSSROADS เฟส 1 และค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งกบัผลประโยชน์พนักงาน รวม 329.3 ล้านบาท   

 

ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบยีจ่าย) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบยีจ่าย) สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 424.6 ล้านบาท ปรบัตวัสงูขนึรอ้ยละ 45.1 

จากปี 2561 ทงันี ต้นทุนทางการเงนิแบ่งออกเป็นสองประเภท คอื ต้นทุนทางการเงนิสําหรบัเงนิกู้ยมืสําหรบัโครงการ 

จํานวน 251.8 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงนิสําหรบัเงนิกู้ยมืจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั จํานวน 172.8 ล้านบาท ซงึ

บรษิทัฯ ไดช้ําระคนืเงนิกูด้งักล่าวเมอืวนัท ี8 พฤศจกิายน 2562 
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รายได้อืน 

รายได้อืนของบรษิัทฯ สําหรบัปี 2562 เท่ากบั 199.8 ล้านบาท ซึงรายได้อืนประกอบด้วย รายได้

ดอกเบยีจากเงนิใหกู้้ยมืแก่การร่วมคา้จํานวน 112.0 ล้านบาท รายไดอ้นื กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทเีกดิขนึจรงิ และ

ค่าบรหิารจดัการจากโครงการ CROSSROADS รวม 87.8 ล้านบาท 

รายได้อืนของบริษัทฯ สําหรบัปี 2561 เท่ากับ 489.6 ล้านบาทซึงรายได้อืนประกอบด้วย รายได้

ดอกเบยีจากเงนิใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้จาํนวน 119.7 ล้านบาท รายไดอ้นืและกําไรจากอตัราแลกเปลยีนทเีกดิขนึจรงิรวม 

369.9 ล้านบาท  

 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ สําหรบัปี 2562 เท่ากบั 20.2 ล้านบาท ลดลง 

63.3 ล้านบาท จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลประกอบการของการร่วมค้าจากเงินลงทุนในโรงแรมของ 

บรษิทัฯ ในสหราชอาณาจกัร  

 

EBITDA ทีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ทปีรบัปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ของบริษัทฯ สําหรบัปี 2562 เท่ากับ 1,132.5 ล้าน

บาท ปรบัตวัสงูขนึรอ้ยละ 9.4 จากปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโรงแรม Outrigger ทบีรษิทัฯเขา้ซอื

เมอืวนัท ี12 มถุินายน 2561 และจากการเปิดใหบ้รกิารในเชงิพาณิชยข์องโรงแรม 2 แห่งในโครงการ CROSSROADS 

เฟส 1 

 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 

กําไร (ขาดทุน) ของบรษิทัฯ สําหรบัปี 2562 เท่ากบั (466.9) ล้านบาท สาเหตุหลกัเกดิจากค่าใชจ้่าย

ทไีม่ไดเ้กดิขนึเป็นประจาํ โดยบรษิทัฯ มกีําไร (ขาดทุน) สาํหรบังวดทปีรบัปรุงแล้วเท่ากบั (98.4) ลา้นบาท  



คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  

บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอร์ท จํากดั (มหาชน) 
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สรปุฐานะทางการเงินรวมและโครงสร้างเงินลงทุน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวม 29,161.6 ล้านบาท เพมิขนึ 4,772.0 ล้านบาท

จากสนิทรพัย์รวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยแบ่งเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีน 5,126.6 ล้านบาท และสนิทรพัย์ไม่

หมุนเวยีน 24,035.0 ล้านบาท ในส่วนของหนีสนิรวม มมีลูค่า 11,238.9 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนีสนิทมีภีาระดอกเบยี

จํานวน 7,847.5 ล้านบาท ทงันีในปี 2562 บรษิัทฯ ไดม้กีารเบกิเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิเพมิเตมิเพอืใชใ้นการพฒันา

โครงการ CROSSROADS เฟส 1 ส่งผลใหเ้งนิกู้ยมืธนาคารเพมิขนึ  

ทงัน ีเมอืวนัท ี8 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัชําระเงนิค่าหุน้สามญัเพมิเตมิเป็นจาํนวนเงนิรวม

ทงัสนิ 7,474.7 ล้านบาท และนําไปชําระเงนิกู้ยมืจากกิจการทเีกยีวขอ้งกนั จํานวน 5,357.8 ล้านบาท ทําให้สดัส่วน

หนีสนิทมีภีาระดอกเบยีสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงอย่างมนีัยสาํคญัจาก 0.8 เท่า เป็น 0.4 เท่า  

  31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 เปลยีนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     1,892.9   3,591.6   1,698.7  89.7% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน     2,962.9   5,126.6   2,163.7  73.0% 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ   16,321.5   18,768.6   2,447.1  15.0% 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน   21,427.7   24,035.0   2,607.3  12.2% 

รวมสินทรพัย ์    24,389.6   29,161.6   4,772.0  19.6% 

หนีสนิทมีภีาระดอกเบยี   10,030.2   7,847.5   (2,182.7) (21.8%) 

    เงนิกูย้มืจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั     5,295.8   -    (5,295.8) (100.0%) 

    เงนิกูย้มืธนาคาร     4,734.4   7,847.5   3,113.1  65.8% 

หนีสนิอนื     2,375.7   3,391.3   1,015.6  42.8% 

รวมหนีสิน     12,405.9   11,238.9   (1,167.0) (9.4%) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    11,983.7   17,922.8   5,939.1  49.6% 

อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบยีต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)             0.8   0.4   (0.4) (45.3%) 
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Tel: +66 (0) 2058 9888  

Email: ir@shotelsresorts.com  

                      
       

                    
   

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

(นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์)
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงินและเลขานุการบริษัท




