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วนัที ่15 พฤษภำคม 2563 

     (SHR_2020_CS-02_012) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดสามเดือนปี 2563   

ภำพรวมธรุกิจ 

ในงวดสำมเดอืนปี 2563 บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) มรีำยไดจ้ำก
กำรใหบ้รกิำร 1,144.9 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.6 จำกงวดสำมเดอืนปี 2562 มสีำเหตุส ำคญัจำกกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำก
กำรเปิดใหบ้รกิำรในเชงิพำณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งของโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 เมื่อวนัที ่1 กนัยำยน 2562 
ทีผ่่ำนมำ   

พฒันำกำรท่ีส ำคญั 

กำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบริษทัย่อย เมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์2563 ตำมขอ้ตกลงภำยใตส้ญัญำ
ร่วมทุนส ำหรับกำรพัฒนำโรงแรมแบบ High-end lifestyle resort บนเกำะ 3 ของโครงกำร Crossroads บริษัท S 
Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. ("SHR SC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ท ำ
รำยกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบรษิัท Prime Locations Management 3 Ltd. ("บรษิัทร่วมทุน") ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ 
SHR SC ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 จ ำนวนทัง้สิน้ 4,000,000 หุน้หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของหุน้สำมญัทัง้หมดของ
บรษิัทร่วมทุนใหแ้ก่ Wai Eco World Developer (“WEWD”) โดยรำคำซื้อขำยหุน้ดงักล่ำว คดิเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 16.2 
ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ โดยบรษิทัรบัรูก้ ำไรจำกกำรขำยหุน้ดงักล่ำวจ ำนวน 10.4 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 เมื่อวนัที ่30 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัฯ ประกำศ
มำตรกำรเพื่อรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ของโควดิ-19 ทีก่ ำลงัแพร่ระบำด โดยจะปิดหยุดท ำกำรโรงแรมและรสีอร์ทเป็นกำร
ชัว่ครำว ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2563 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ของโควดิ-19 ทีก่ ำลงัแพร่ระบำดไปทัว่โลก 
และตอบรบักบัมำตรกำรปิดพรมแดนในหลำยประเทศที่บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกิจอยู่ ยกเว้นโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร
บำงส่วนที่เปิดด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอของภำครฐับำลเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของบุคลำกรของภำครฐับำลในกำร
รบัมอืกบัสถำนกำรณ์โควดิ-19 ในสหรำชอำณำจกัร โดยระหว่ำงทีโ่รงแรมและรสีอรท์หยุดท ำกำรชัว่ครำวนัน้ บรษิทัฯ มี
กำรปรบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนเพื่อใหเ้หมำะสมกบัสถำนะกำรเงนิของบรษิทัฯ และกฎระเบยีบของประเทศนัน้ๆ 
ส ำหรบัสถำนะทำงกำรเงนิ บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรบรหิำรกระแสเงนิสดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์
ปัจจุบนั และไดข้อควำมร่วมมอืจำกธนำคำรและพนัธมติรทำงธุรกจิในกำรลดภำระทำงกำรเงนิตำมสมควร เพื่อใหก้ำร
บรหิำรกระแสเงนิสดมปีระสทิธภิำพสงูสุด โดยบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำโรงแรมทัง้หมดของบรษิทัฯ จะผ่ำนพน้ช่วงเวลำวกิฤต
นี้ไปได ้ดว้ยปรมิำณกระแสเงนิสดทีม่อียู่ในระดบัเหมำะสม ควำมร่วมมอือย่ำงดจีำกพนักงำน พนัธมติรทำงธุรกจิ และ
ธนำคำร รวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อจำกธนำคำรหำกตอ้งมกีำรเบกิใชต้ำมควำมจ ำเป็น 

กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีท่ีส ำคญั กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่
เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และที่เกี่ยวกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16) โดยปรบัปรุง
ยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

กำรปรบัปรุงที่ส ำคญัของรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใช้กลุ่ม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ 
(TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) 

 ส ำหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
  

ตำมมำตรฐำนเดมิ 
TAS 32 และ TFRS 9 
ตำมมำตรฐำนใหม ่

กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของ 
เงนิลงทุนเผื่อขำย 

▪ รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
จ ำนวน 1.8 ลำ้นบำท 

 

▪ รบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน  
จ ำนวน 1.8 ลำ้นบำท 

 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของ 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้  
- กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 

▪ ไม่รบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงใน
มลูค่ำยุตธิรรม 

▪ รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
จ ำนวน 40.5 ลำ้นบำท 

 
มำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 

  

  
ตำมมำตรฐำนเดมิ 

TFRS 16 
ตำมมำตรฐำนใหม ่

ผลกระทบในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ▪ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562  
รบัรูส้ทิธกิำรเช่ำจ ำนวน 1,675 
ลำ้นบำท  
 

▪ ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 2563  
รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมสญัญำเช่ำ
จ ำนวน 2,696 ลำ้นบำท และหนี้สนิตำม
สญัญำเช่ำจ ำนวน 1,089 ล้ำนบำท 
 

ผลกระทบในงบก ำไรขำดทุน 
 

▪ ส ำหรบังวด 3 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
รบัรูค้่ำเช่ำจ ำนวน 23.4 ล้ำน
บำท 

▪ ส ำหรบังวด 3 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
รบัรูค้่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 9.6 ลำ้นบำท 
และดอกเบีย้จ ำนวน 16.7 ลำ้นบำท 
รวมค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำ 
จ ำนวน 26.3 ลำ้นบำท  
(รบัรูค้่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้จ ำนวน 2.9 ลำ้น
บำท) 
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สรปุผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562 และไตรมำส 1 ปี 2563 

  ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 973.8  100.0% 1,144.9  100.0% 171.1  17.6% 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 549.5  56.4% 764.5  66.8% 215.0  39.1% 

ก าไรขัน้ต้น 424.3  43.6% 380.5  33.2%  (43.8) (10.3%) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 75.2  7.7% 93.5  8.2% 18.3  24.3% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 229.8  23.6% 349.6  30.5% 119.8  52.1% 

รายไดอ้ื่น 35.8  3.7% 473.5  41.4% 437.7  1,223.6% 

ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้  (75.2) (7.7%)  (111.1) (9.7%)  (35.9) 47.8% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบีย้จา่ย) 113.2  11.6% 100.7  8.8%  (12.5) (11.0%) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได้  (33.2) (3.4%) 199.1  17.4% 232.4  699.1% 

ภาษเีงนิได ้ 12.1  1.2%  (35.9) (3.1%)  (48.0) (397.0%) 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด  (45.3) (4.7%) 235.1  20.5% 280.4  618.5% 

รายการปรบัปรุง             

ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 23.6  2.4% 25.5  2.2% 1.9  8.2% 

รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า1 58.5  6.0%  (423.3) (37.0%)  (481.8) (823.7%) 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)2 312.1  32.0% 139.7  12.2%  (172.3) (55.2%) 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว 36.7  3.8%  (162.7) (14.2%)  (199.4) (542.9%) 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
1 รำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำได้แก่ ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรเสนอขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั ค่ำใชจ้่ำยในกำรเตรยีมกำรเปิด (Pre-operation) ก ำไรจำก
รำยกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทัร่วมทุนและก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ 
2 Adjusted EBITDA ค ำนวณจำกก ำไรก่อนภำษ ีบวก ตน้ทุนทำงกำรเงนิ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และรำยไดจ้ำกดอกเบี้ยจำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรร่วมคำ้ หกั 
รำยไดจ้ำกดอกเบี้ย ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่นและรำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ 
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ภำพรวม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจบริหำร
จดักำรโรงแรมและลงทุนในธุรกจิโรงแรมระดบันำนำชำตทิีม่กีำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็โดยมกีำรเตบิโตของสนิทรพัยอ์ย่ำง
ต่อเนื่องในอตัรำเฉลี่ยร้อยละ 69.7 ต่อปีในช่วงระยะเวลำ 4 รอบปีบญัชทีี่ผ่ำนมำ (ตัง้แต่ปี 2559 – 2562) โดยมกีลุ่ม
ทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะเฉพำะประกอบดว้ยโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมระดบัโลก ไดแ้ก่ 

(1) โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทยทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรภำยใต้แบรนด์ของบรษิทัฯ เอง ไดแ้ก่
โรงแรม พพี ีไอส์แลนด์ วลิเลจ บชี รสีอร์ท ซึ่งเป็นรสีอร์ทรมิชำยหำดบนเกำะพพีีดอนในจงัหวดักระบี่ และโรงแรม  
สนัติบุร ีเกำะสมุย ซึ่งเป็นรสีอร์ทรมิชำยหำดบนเกำะสมุย จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ( “โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหำรจดักำร
เอง”) 

(2) โรงแรม 6 แห่งซึง่ด ำเนินกำรภำยใตแ้บรนด ์Outrigger โดยโรงแรมเหล่ำนี้ไดร้บักำรบรหิำร
จดักำรภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม ซึง่ประกอบดว้ยโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย โรงแรม 2 แห่งในสำธำรณรฐั
หมู่เกำะฟิจ ิโรงแรม 1 แห่งในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์และโรงแรมอกี 1 แห่งในสำธำรณรฐัมอรเิชยีส (“โรงแรม Outrigger”)  

(3) โรงแรม 2 แห่งซึ่ ง ได้พัฒนำเสร็จ เรียบร้อยแล้วซึ่ ง เ ป็น ส่วนหนึ่ งของโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon ในสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ได้แก่  SAii Lagoon Maldives, Curio 
Collection by Hilton และ Hard Rock Hotel Maldives (“โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1”) 

(4) โรงแรมระดบักลำงค่อนไประดบับน จ ำนวน 29 แห่งในสหรำชอำณำจกัร ด ำเนินงำนภำยใต้
แบรนด ์Mercure และ Holiday Inn ซึง่บรษิทัฯ และ FICO UK แต่ละฝ่ำยถอืสดัส่วนเงนิลงทุนคดิเป็นรอ้ยละ 50 ในกำร
ร่วมคำ้ทีเ่ป็นเจำ้ของโรงแรมดงักล่ำว (“โรงแรมของบริษทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร”) 

รำยไดจ้ำกโรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร ซึง่มกีำรด ำเนินงำนในลกัษณะกำรร่วมคำ้ จะไม่
ถูกบนัทกึบญัชใีนแบบงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ แต่จะบนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี (Equity Method) ซึ่งบรษิทัฯ 
จะรบัรูผ้ลกำรด ำเนินงำนในรปูแบบของส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหำรจัดกำรเอง โรงแรม Outrigger  โรงแรมใน
โครงกำร CROSSROADS เฟส 1 และ โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร ประกอบดว้ยโรงแรมทัง้หมด 39 แหง่ 
และมจี ำนวนหอ้งพกัรวมกนัทัง้สิน้ 4,647 หอ้ง 
 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ไตรมำส 1  

ปี 2562 
% สดัส่วน

รำยได้ 
 ไตรมำส 1  

ปี 2563 
% สดัส่วน

รำยได้ 
%

เปลี่ยนแปลง 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 340.8 35.0% 262.4 21.8% (23.0%) 
โรงแรม Outrigger   633.0 65.0% 524.3 43.5% (17.2%) 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 - - 358.3 31.3% - 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 973.8 100.0% 1,144.9 100.0% 17.6%   
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รายไดค้่าหอ้งพกั 

รำยไดค้่ำหอ้งพกัของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 668.2 ล้ำนบำท ปรบัตวัสูงขึ้น
รอ้ยละ 9.4 จำกงวดสำมเดอืนปี 2562 เป็นโดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรเปิดใหบ้รกิำรในเชงิพำณิชยข์อง
โรงแรม 2 แห่งในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 เมื่อเดอืนกนัยำยน 2562 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 1  
ปี 2562 

ไตรมำส 1  
ปี 2563 

%เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 297 297 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 81.4% 64.9% (16.5%) 
ADR (บำท) 10,174 9,760 (4.1%) 
RevPAR (บำท) 8,285 6,336 (23.5%) 

 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหำรจดักำรเอง มี RevPAR เท่ำกับ 6,336  บำท 
โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 64.9 และ ADR เท่ำกบั 9,760 บำท ทัง้นี้ กำรเปลีย่นแปลงของผลกำรด ำเนินงำนใน
งวดสำมเดอืนปี 2562 มสีำเหตุหลกัจำกผลประกอบกำรที่ลดลงของทัง้ โรงแรม พพี ีไอส์แลนด์ วลิเลจ บชี รสีอร์ท และ
โรงแรมสนัตบิุร ีเกำะสมุย ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วลดลง  
 

โรงแรม Outrigger 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 1  
ปี 2562 

ไตรมำส 1  
ปี 2563 

%เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 859 859 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 72.3% 59.3% (13.1%) 
ADR (บำท) (1) 7,176 7,004 (2.4%) 
RevPAR (บำท) (1) 5,190 4,152 (20.0%) 

หมำยเหตุ 
(1) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2562 คอื 31.61THB/USD, 14.88THB/FJD, 0.92THB/MUR 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 คอื 31.29THB/USD, 14.14THB/FJD, 0.84THB/MUR 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 โรงแรม Outrigger ม ีRevPAR เท่ำกบั 4,152 บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้
พกัเฉลี่ยที่ร้อยละ 59.3 และ ADR เท่ำกบั 7,004 บำท ทัง้นี้ กำรเปลี่ยนแปลงของผลกำรด ำเนินงำนในงวดสำมเดือนปี 
2562 มสีำเหตุหลกัจำกผลประกอบกำรทีล่ดลงของโรงแรมทัง้ 6 แห่ง ซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-
19 ท ำใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วลดลง  
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โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1(2) 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 1  
ปี 2562 

ไตรมำส 1  
ปี 2563 

%เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม  - 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั - 376 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) - 60.6% - 
ADR (บำท) (3) - 10,893 - 
RevPAR (บำท) (3) - 6,606 - 

หมำยเหตุ 
(2) เริม่เปิดใหบ้รกิำรในเชงิพำณิชยเ์มื่อวนัที ่1 กนัยำยน 2562  
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 คอื 31.29THB/USD 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ม ีRevPAR เท่ำกบั 6,606 
บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 60.6 และ ADR เท่ำกบั 10,893 บำท  

โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 1  
ปี 2562 

ไตรมำส 1  
ปี 2563 

%เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม  29 29 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 3,115 3,115 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 57.1% 49.8% (7.3%) 
ADR (บำท) (4) 2,462 2,343 (4.8%) 
RevPAR (บำท) (4) 1,405 1,167 (16.9%) 

หมำยเหตุ 
(4) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2562 คอื 41.18THB/GBP 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 คอื 40.06THB/GBP 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 โรงแรมของบรษิัทฯ ในสหรำชอำณำจกัร ม ีRevPAR เท่ำกบั 1,167 
บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยทีร่อ้ยละ 49.8 และ ADR เท่ำกบั 2,343 บำท ซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 ท ำใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วลดลง 

รายไดค้่าอาหารและเครือ่งดืม่ 

 รำยได้ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มของบริษัทฯ ส ำหรบังวดสำมเดือนปี 2563 เท่ำกับ 308.3 ล้ำนบำท 
ปรบัตวัสูงขึน้รอ้ยละ 24.6 จำกงวดสำมเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรเปิดใหบ้รกิำรในเชงิพำณิชยข์องโรงแรม 
2 แห่งในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 เมื่อเดอืนกนัยำยน 2562 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่นของบริษัทฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 เท่ำกับ 168.4 ล้ำนบำท 
ปรบัตวัสูงขึน้รอ้ยละ 45.6 จำกงวดสำมเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรเปิดใหบ้รกิำรในเชงิพำณิชยข์องโรงแรม 
2 แห่งในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 เมื่อเดอืนกนัยำยน 2562 
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ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 764.5 ลำ้นบำท ปรบัตวัสงูขึน้
รอ้ยละ 39.1 จำกงวดสำมเดอืนปี 2562 กำรเพิม่ขึน้ของต้นทุนกำรใหบ้รกิำรสอดคล้องกบักำรเพิม่ขึน้ของรำยไดซ้ึ่งเป็น
ผลจำกกำรเปิดใหบ้รกิำรในเชงิพำณิชยข์องโรงแรม 2 แห่งในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ซึง่ประกอบดว้ยตน้ทุน
ค่ำหอ้งพกั ตน้ทุนค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำเสื่อมรำคำ 

 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 380.5 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 
10.3 จำกงวดสำมเดอืนปี 2562 สำเหตุหลกัเกดิจำกกำรลดลงของรำยไดข้องโรงแรมโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 
และโรงแรม Outrigger ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 93.5 ล้ำนบำท ปรบัตวัสูงขึน้
ร้อยละ 24.3 จำกงวดสำมเดอืนปี 2562  โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรเพิม่ขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกบั
โครงกำร CROSSROADS เฟส 1 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรของบรษิัทฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 349.6 ล้ำนบำท ปรบัตวั
สูงขึ้นร้อยละ 52.1  จำกงวดสำมเดือนปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 และค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ หลงัจำกกำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (ดอกเบีย้จ่ำย) 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ (ดอกเบี้ยจ่ำย) ส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 เท่ำกับ 100.7 ล้ำนบำท ปรบัตวั
ลดลงรอ้ยละ 11.0 จำกงวดสำมเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรช ำระเงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ถงึแมว้่ำ
บรษิทัฯ จะมตีน้ทุนทำงกำรเงนิทีเ่พิม่สงูขึน้จำกเงนิกูย้มืส ำหรบัโครงกำร CROSSROADS เฟส 1  

 

รำยได้อ่ืน 

รำยได้อื่นของบริษัทฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 เท่ำกับ 473.5 ล้ำนบำท ซึ่งรำยได้อื่น
ประกอบดว้ย ก ำไรจำกรำยกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทัร่วมทุน ภำยใต้สญัญำร่วมทุน และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย
สทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 423.3 ล้ำนบำท รำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิใหกู้้ยมืแก่กำรร่วมคำ้ จ ำนวน 34.4 ล้ำนบำท และรำยได้
อื่นๆ จ ำนวน 15.8 ลำ้นบำท  
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รำยได้อื่นของบริษัทฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2562 เท่ำกับ 35.8 ล้ำนบำท  ซึ่งรำยได้อื่น
ประกอบด้วย รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้กู้ยืมแก่กำรร่วมค้ำจ ำนวน 30.2 ล้ำนบำท รำยได้อื่นและขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิรวม 5.6 ลำ้นบำท  

 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 เท่ำกบั (111.1) 
ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 47.8 จำกงวดสำมเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกผลประกอบกำรของกำรร่วมคำ้
จำกเงนิลงทุนในโรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร  

 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ของบริษัทฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนปี 2563 เท่ำกับ 
139.7 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 55.2 จำกงวดสำมเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรปรบัตวัลดลงของก ำไร
ขัน้ตน้จำกกำรด ำเนินงำน และส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ รวมถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรที่
เพิม่ขึน้ 

 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 

ก ำไร (ขำดทุน) ของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 235.1 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 618.5 จำกงวดสำมเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกรำยไดท้ีไ่ม่เกดิขึน้ประจ ำของบรษิทัฯ  



ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร  
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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สรปุฐำนะทำงกำรเงินรวมและโครงสร้ำงเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 31,539.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น  ล้ำนบำทจำก
สนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของกำรบนัทกึสทิธกิำรเช่ำตำมกำรปรบัปรุง
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเรื่องมำตรฐำนสญัญำเช่ำ (TFRS 16) ในส่วนของหนี้สนิรวม มมีูลค่ำ 12,425.3 ล้ำน
บำท โดยแบ่งเป็นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้จ ำนวน 8,078.4 ลำ้นบำท โดยมสีดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้
ถอืหุน้ 0.42 เท่ำ  

  31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 เปลี่ยนแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  3,591.6  3,543.1   (48.5) (1.4%) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 5,126.6  5,635.2  508.6  9.9% 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ 18,768.6  19,449.0  680.4  3.6% 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 24,035.0  25,904.0  1,868.9  7.8% 
รวมสินทรพัย ์ 29,161.6  31,539.1  2,377.5  8.2% 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 7,847.5  8,078.4  230.8  2.9% 
หนี้สนิอื่น 3,391.3  4,346.9  955.6  28.2% 
รวมหน้ีสิน  11,238.9  12,425.3  1,186.4  10.6% 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 17,922.8  19,113.8  1,191.1  6.6% 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า) 0.44  0.42   (0.02) (3.5%) 

 

 
 
ขอแสดงควำมนับถอื 
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 
(นำยชยัรตัน์ ศวิะพรพนัธ)์ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิและเลขำนุกำรบรษิทั 
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