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วนัที ่13 สงิหำคม 2563 

     (SHR_2020_CS-02_022) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือนปี 2563   

ภำพรวมธรุกิจ 

ในงวดหกเดอืนปี 2563 บรษิัท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) มรีำยได้จำก
กำรให้บริกำร 1,151.6 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 34.3 จำกงวดหกเดือนปี 2562 มีสำเหตุส ำคญัจำกกำรหยุดให้บริกำร
โรงแรมชัว่ครำวในทุกประเทศทีก่ลุ่มบรษิทัมกีำรด ำเนินธุรกจิอยู่  

พฒันำกำรท่ีส ำคญั 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2563 บรษิทัฯ ประกำศหยุดท ำ
กำรโรงแรมชัว่ครำวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้จ ำกดัในกำรเดนิทำง และมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค (lockdown) 
ในหลำยประเทศ อย่ำงไรกต็ำมโรงแรมในสหรำชอำณำจกัรบำงส่วนยงัคงเปิดด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอของภำครฐับำลเพือ่
สนับสนุนกำรท ำงำนของบุคลำกรของภำครฐับำลในกำรรบัมอืกบัสถำนกำรณ์โควดิ-19 ในสหรำชอำณำจกัร โดยระหว่ำงที่
โรงแรมและรสีอร์ทหยุดท ำกำรชัว่ครำวนัน้ บรษิทัฯ มกีำรปรบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนเพื่อใหเ้หมำะสมกบัสถำนะ
กำรเงนิของบรษิทัฯ และกฎระเบยีบของประเทศนัน้ๆ ส ำหรบัสถำนะทำงกำรเงนิ บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำร
บรหิำรกระแสเงนิสดเพื่อให้สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ปัจจุบนั และได้ขอควำมร่วมมอืจำกธนำคำรรวมถึงพนัธมติรทำง
ธุรกจิในกำรลดภำระทำงกำรเงนิตำมสมควร เพื่อใหก้ำรบรหิำรกระแสเงนิสดมปีระสทิธภิำพ  

กำรฟ้ืนตวัทำงธุรกิจจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 สบืเนื่องจำกพฒันำกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ
โรค กำรผ่อนคลำยมำตรกำร lockdown และกำรกลับมำด ำเนินกิจกรรมทำง เศรษฐกิจของหลำยประเทศ 
บรษิัทฯ ได้วำงแผนและปรบักลยุทธ์ตำมสถำนกำรณ์ทีแ่ตกต่ำงกนัของแต่ละประเทศ และยงัคงยดึมัน่ในมำตรกำรดำ้น
สุขอนำมยัทีเ่คร่งครดั โดยไดป้ฏบิตัติำมมำตรกำรดำ้นสุขอนำมยัขององคก์ำรอนำมยัโลก และรฐับำลในแต่ละประเทศ 

บรษิทัฯ มกี ำหนดกำรกลบัมำด ำเนินกำรโรงแรมของแต่ละประเทศ ดงันี้ 

 

 
 

− ประเทศไทย โ ร ง แ ร ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยที่ จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต แ ล ะ เ ก ำ ะ พีพี เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก ำ ร วั น ที่ 
1 กรกฎำคม และโรงแรมบนเกำะสมุยเปิดใหบ้รกิำรวนัที ่15 กรกฎำคม 2563  

− สำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ โรงแรม SAii Lagoon Maldives และ Hard Rock Hotel Maldives เปิดให้บริกำรวันที่ 
15 กรกฎำคม 2563 

− สหรำชอณำจกัร กลุ่ ม โ รงแรม ในสหรำชอำณำจักรทยอยเ ปิดให้บริกำร เกือบทั ้งหมดใน เดือน 
กรกฎำคม 2563 

− สำธำรณรฐัฟิจ ิ โ ร ง แ ร ม  Outrigger Fiji Beach แ ล ะ   Castaway Island Fiji เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก ำ ร วัน ที่ 
1 กรกฎำคม และ 31 กรกฎำคม 2563 ตำมล ำดบั 

− สำธำรณรฐัมอรเิชยีส  คำดว่ำจะเปิดใหบ้รกิำรในวนัที ่1 กนัยำยน 2563 
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สรปุผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงปีแรกปี 2562 และคร่ึงปีแรกปี 2563 

  ครึ่งปีแรกปี 2562 ครึ่งปีแรกปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  1,751.8  100.0%  1,151.6  100.0%  (600.1) (34.3%) 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร  1,087.4  62.1%  785.4  68.2%  (302.1) (27.8%) 

ก ำไรขัน้ต้น  664.3  37.9%  366.3  31.8%  (298.1) (44.9%) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  154.4  8.8%  127.2  11.0%  (27.2) (17.6%) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  512.5  29.3%  1,012.8  87.9%  500.2  97.6% 

รายไดอ้ื่น  83.8  4.8%  531.8  46.2%  448.0  534.6% 

ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้  (50.2) (2.9%)  (158.8) (13.8%)  (108.6) (216.3%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบีย้จา่ย)  205.5  11.7%  196.8  17.1%  (8.8) (4.3%) 

ก ำไร (ขำดทนุ) กอ่นภำษีเงินได้  (174.5) (10.0%)  (597.5) (51.9%)  (422.9) (242.3%) 

ภาษเีงนิได ้  (27.3)  (1.6%)  21.8 1.9%  49.1 179.6% 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด  (201.9) (11.5%)  (575.7) (50.0%)  (373.8) (185.2%) 

รายการปรบัปรุง       

ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น  52.9  3.0%  49.2  4.3%  (3.7) (7.0%) 

รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า1 - -  (419.3) (36.4%)  (419.3) - 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)2  373.6  21.3%  (296.8) (25.8%)  (670.4) (179.4%) 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว  (148.9) (8.5%)  (945.7) (82.1%)  (796.8) (535.0%) 

 

 

 

 
  

 
1 รำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำได้แก่ ก ำไรจำกรำยกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทัร่วมทุนและก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ 
2  Adjusted EBITDA ค ำนวณจำกก ำไรก่อนภำษ ี บวก ตน้ทุนทำงกำรเงนิ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และรำยไดจ้ำกดอกเบี้ยจำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรร่วมคำ้ 
หกั รำยไดจ้ำกดอกเบี้ย ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่นและรำยกำรที่ไม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ 
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ภำพรวม 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิบรหิำรจดักำร
โรงแรมและลงทุนในธุรกจิโรงแรมระดบันำนำชำตทิีม่กีำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็โดยมกีำรเตบิโตของสนิทรพัยอ์ย่ำงต่อเน่ือง
ในอตัรำเฉลี่ยรอ้ยละ 69.7 ต่อปีในช่วงระยะเวลำ 4 รอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำ (ตัง้แต่ปี 2559 – 2562) โดยมกีลุ่มทรพัย์สนิทีม่ี
ลกัษณะเฉพำะประกอบดว้ยโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมระดบัโลก ไดแ้ก่ 

(1) โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทยที่บรษิัทฯ บรหิำรจดักำรภำยใต้แบรนด์ของบรษิัทฯ เอง ได้แก่
โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นรีสอร์ทริมชำยหำดบนเกำะพีพีดอนในจงัหวัดกระบี่ และโรงแรม 
สนัตบิุร ีเกำะสมุย ซึง่เป็นรสีอรท์รมิชำยหำดบนเกำะสมุย จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี (“โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหำรจดักำรเอง”) 

(2) โรงแรม 6 แห่งซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้แบรนด์ Outrigger โดยโรงแรมเหล่ำนี้ไดร้บักำรบรหิำร
จดักำรภำยใต้สญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม ซึ่งประกอบดว้ยโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย โรงแรม 2 แห่งในสำธำรณรฐั
หมู่เกำะฟิจ ิโรงแรม 1 แห่งในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์และโรงแรมอกี 1 แห่งในสำธำรณรฐัมอรเิชยีส (“โรงแรม Outrigger”)  

(3) โรงแรม 2 แห่งซึง่ไดพ้ฒันำเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร CROSSROADS 
เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon ในสำธำรณรฐัมลัดฟีส์ 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
แบรนด์ Mercure และ Holiday Inn ซึ่งบรษิัทฯ และ FICO UK แต่ละฝ่ำยถือสดัส่วนเงนิลงทุนคดิเป็นร้อยละ 50 ในกำร
ร่วมคำ้ทีเ่ป็นเจำ้ของโรงแรมดงักล่ำว (“โรงแรมของบริษทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร”) 

รำยไดจ้ำกโรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร ซึง่มกีำรด ำเนินงำนในลกัษณะกำรร่วมคำ้ จะไม่ถกู
บนัทกึบญัชใีนแบบงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ แต่จะบนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี (Equity Method) ซึง่บรษิทัฯ จะรบัรู้
ผลกำรด ำเนินงำนในรปูแบบของส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหำรจัดกำรเอง โรงแรม Outrigger  โรงแรมใน
โครงกำร CROSSROADS เฟส 1 และ โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร ประกอบดว้ยโรงแรมทัง้หมด 39 แห่ง 
และมจี ำนวนหอ้งพกัรวมกนัทัง้สิน้ 4,647 หอ้ง 
 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 ครึ่งปีแรกปี 2562 ครึ่งปีแรกปี 2563 เปลี่ยนแปลง 
(หน่วย: ลา้นบาท) ล้ำนบำท %สดัส่วน ล้ำนบำท %สดัส่วน ลำ้นบำท  (%) 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 548.0 31.3% 262.5 22.8% (285.5) (52.1%) 
โรงแรม Outrigger   1,203.8 68.7% 525.8 45.7% (678.0) (56.3%) 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 0.0 0.0% 363.3 31.6% 363.3 - 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,751.8 100.0% 1,151.6 100.0% (600.1) (34.3%) 
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รายไดค้่าหอ้งพกั 

รำยได้ค่ำห้องพกัของบริษัทฯ ส ำหรบังวดหกเดือนปี 2563 เท่ำกับ 668.3 ล้ำนบำท ปรบัตัวลดลง 
รอ้ยละ 36.4 จำกงวดหกเดอืนปี 2562 เป็นโดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรหยุดใหบ้รกิำรโรงแรมชัว่ครำวในทุกประเทศทีก่ลุ่ม
บรษิทัมกีำรด ำเนินธุรกจิอยู่ 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 

ตวัช้ีวดั  

ครึ่งปีแรก  
ปี 2562 

ครึ่งปีแรก  
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั (1) 297 297 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) (1) 73.2% 32.5% (40.7%) 
ADR (บำท) 8,674 9,653 11.3% 
RevPAR (บำท) 6,347 3,134 (50.6%) 

 

ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง ม ีRevPAR เท่ำกบั 3,134 บำท โดยมี
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยที่รอ้ยละ 32.5 และ ADR เท่ำกบั 9,653 บำท ทัง้นี้ กำรปรบัตวัลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในงวดหก
เดอืนปี 2563 มสีำเหตุหลกัจำกผลประกอบกำรทีล่ดลงของทัง้ โรงแรม พพี ีไอสแ์ลนด ์วลิเลจ บชี รสีอรท์ และโรงแรมสนัตบิุร ี
เกำะสมุย ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่งผลใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั และโรงแรม
ปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2563 ทีผ่่ำนมำ 

โรงแรม Outrigger 

ตวัช้ีวดั  

ครึ่งปีแรก  
ปี 2562 

ครึ่งปีแรก  
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 
(%) 

จ ำนวนโรงแรม  6 6 - 
จ ำนวนหอ้งพกั  859 859 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 74.4 29.6 (44.8%) 
ADR (บำท) (3) 6,428 7,006 9.0% 
RevPAR (บำท) (3) 4,784 2,077 (56.6%) 

หมำยเหตุ 
(1) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2562 คอื 31.60THB/USD, 14.79THB/FJD, 0.91THB/MUR 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 คอื 31.62THB/USD, 14.23THB/FJD, 0.82THB/MUR 

ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 โรงแรม Outrigger ม ีRevPAR เท่ำกบั 2,077 บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกั
เฉลี่ยที่ร้อยละ 29.6 และ ADR เท่ำกบั 7,006 บำท ทัง้นี้ กำรปรบัตวัลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในงวดหกเดือนปี 2563 
มสีำเหตุหลกัจำกผลประกอบกำรทีล่ดลงของโรงแรมทัง้ 6 แห่ง ซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่งผลให้
จ ำนวนนักท่องเทีย่วลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั และโรงแรมปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2563 ทีผ่่ำนมำ  
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โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1(2) 

ตวัช้ีวดั  

ครึ่งปีแรก  
ปี 2562 

ครึ่งปีแรก  
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 
(%) 

จ ำนวนโรงแรม  - 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั  - 376 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) - 30.7 - 
ADR (บำท) (5) - 10,841 - 
RevPAR (บำท) (5) - 3,331 - 

หมำยเหตุ 
(2) เริม่เปิดใหบ้รกิำรในเชงิพำณิชยเ์มื่อวนัที ่1 กนัยำยน 2562  
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 คอื 31.62THB/USD 

ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ม ีRevPAR เท่ำกบั 3,331 บำท 
โดยมีอัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ยที่ ร้อยละ 30.7 และ ADR เท่ำกับ 10,841 บำท ทัง้นี้  โรงแรม 2 แห่งในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 ปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2563 ทีผ่่ำนมำ 

โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร 

ตวัช้ีวดั  

ครึ่งปีแรก  
ปี 2562 

ครึ่งปีแรก  
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 
(%) 

จ ำนวนโรงแรม  29 29 - 
จ ำนวนหอ้งพกั   3,115 3,115 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 65.3 26.5 (38.8%) 
ADR (บำท) (6) 2,666 2,334 (12.5%) 
RevPAR (บำท) (6) 1,742 619 (64.5%) 

หมำยเหตุ 
(4) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2562 คอื 40.89THB/GBP 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 คอื 39.85THB/GBP 

ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 โรงแรมของบรษิัทฯ ในสหรำชอำณำจกัร ม ีRevPAR เท่ำกบั 619 บำท 
โดยมีอตัรำกำรเข้ำพกัเฉลี่ยที่ร้อยละ 26.5 และ ADR เท่ำกับ 2,334 บำท ซึ่งได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ 
โควดิ-19 ส่งผลใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั และโรงแรมปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2563 ทีผ่่ำนมำ  

รายไดค้่าอาหารและเครือ่งดืม่ 

 รำยไดค้่ำอำหำรและเครื่องดื่มของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 308.6 ล้ำนบำท ลดลง
รอ้ยละ 37.5 จำกงวดหกเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำวในช่วงไตรมำสที ่2 ปี 2563 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 

รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรอื่นของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 174.7 ล้ำนบำท ลดลง
รอ้ยละ 15.9 จำกงวดหกเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำวในช่วงไตรมำสที ่2 ปี 2563 
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ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 785.4 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ย
ละ 27.8 จำกงวดหกเดือนปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำวในช่วงไตรมำสที่  2 
ปี 2563 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 366.3 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 44.9 
จำกงวดหกเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของรำยไดข้องโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง และโรงแรม 
Outrigger ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 127.2 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ย
ละ 17.6 จำกงวดหกเดอืนปี 2562  โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรปรบัลดค่ำใชจ้่ำยในส่วนกำรขำยและโฆษณำ สอดคล้องกบั
แผนกำรควบคุมตน้ทุนของบรษิทัฯ  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบรษิัทฯ ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 เท่ำกับ 1,012.8 ล้ำนบำท ปรบัตวั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 97.6  จำกงวดหกเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรบนัทกึค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ในช่วงระหว่ำงกำรปิด 
ท ำกำรโรงแรมชัว่ครำว เป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (ดอกเบีย้จ่ำย) 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ (ดอกเบี้ยจ่ำย) ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 196.8 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลง
ร้อยละ 4.3 จำกงวดหกเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรช ำระเงนิกู้ยมืจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในไตรมำสที่ 4  
ปี 2562 แมว้่ำบรษิทัฯ จะมตีน้ทุนทำงกำรเงนิทีเ่พิม่สงูขึน้จำกเงนิกูย้มืส ำหรบัโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 กต็ำม 

รำยได้อ่ืน 

รำยได้อื่นของบริษัทฯ ส ำหรบังวดหกเดือนปี 2563 เท่ำกับ 531.8 ล้ำนบำท ประกอบด้วยก ำไรจำก
รำยกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทัร่วมทุน ภำยใตส้ญัญำร่วมทุน และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 419.3 
ล้ำนบำท รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้กู้ยืมแก่กำรร่วมค้ำจ ำนวน 62.7 ล้ำนบำท และรำยได้อื่นๆ และขำดทุนจำก 
อตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 49.8 ลำ้นบำท  

ในขณะที่รำยได้อื่นของบริษัทฯ ส ำหรบังวดหกเดือนปี 2562 เท่ำกับ 83.8 ล้ำนบำท  ซึ่งรำยได้อื่น
ประกอบด้วย รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้กู้ยืมแก่กำรร่วมค้ำจ ำนวน 57.7 ล้ำนบำท รำยได้อื่นๆ และขำดทุนจำก 
อตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิรวม 26.1 ลำ้นบำท  
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ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 เท่ำกบั (158.8) 
ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงจำก (50.2) ล้ำนบำทในงวดหกเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกผลประกอบกำรของกำรร่วม
คำ้จำกเงนิลงทุนในโรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร  

 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ทีป่รบัปรุงแลว้ (Adjusted EBITDA) ของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดหกเดอืนปี 2563 เท่ำกบั (296.8) 
ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงจำก 376.6 ล้ำนบำท ในงวดหกเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของรำยไดใ้นช่วงปิด
ท ำกำรโรงแรมชัว่ครำว ประกอบกบักำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้   

 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 

ก ำไร (ขำดทุน) ของบริษัทฯ ส ำหรับงวดหกเดือนปี 2563 เท่ำกับ (575.7) ล้ำนบำท ปรับตัวลดลง 
จำก (201.9) ล้ำนบำทในงวดหกเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของรำยไดใ้นช่วงปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำว 
ประกอบกบักำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้  

อย่ำงไรกต็ำม ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดทีป่รบัปรุงแล้ว เท่ำกบั (945.7) ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงจำก 
(148.9) ล้ำนบำทในงวดหกเดอืนปี 2562 เนื่องจำกมกีำรบนัทกึก ำไรจำกรำยกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบรษิัทร่วมทุน 
ภำยใตส้ญัญำร่วมทุน และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำจ ำนวน 419.3 ลำ้นบำทในไตรมำสที ่1 ปี 2563  
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สรปุฐำนะทำงกำรเงินรวมและโครงสร้ำงเงินลงทุน 

ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 2563 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวม 29,086.6 ล้ำนบำท ลดลง 75.0 ล้ำนบำท จำก
สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของสนิทรพัยห์มุนเวยีน  

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 11,566.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 327.2 ลำ้นบำท จำกหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 โดยมีสำเหตุจำกกำรเพิ่มขึ้นของกำรบนัทึกสิทธกิำรเช่ำตำมกำรปรบัปรุงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเรื่อง
มำตรฐำนสญัญำเช่ำ (TFRS 16) และ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มภีำระดอกเบี้ยจ ำนวน 7,972.1 
ลำ้นบำท  

บรษิัทฯ มส่ีวนของผูถ้ือหุน้รวม 17,520.6 ล้ำนบำท ลดลง 402.2 ล้ำนบำท จำกส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุจำกขำดทุนระหว่ำงงวด 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคงที ่
อยู่ที ่0.46 เท่ำ  

  31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 เปลี่ยนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  3,591.6   2,779.1   (812.5) (22.6%) 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  5,126.6   4,016.0  (1,110.6) (21.7%) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ  18,768.6   21,152.4   2,383.8  12.7% 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน  24,035.0   25,070.6   1,035.6  4.3% 

รวมสินทรพัย ์  29,161.6   29,086.6   (75.0)  (0.3%)  

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้  7,847.5   7,972.1   124.6  1.6% 

หนี้สนิอื่น  3,391.3   3,593.9   202.6  6.0% 

รวมหน้ีสิน   11,238.9   11,566.0   327.2  2.9% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  17,922.8   17,520.6   (402.2) (2.2%) 

อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่ำ)  0.44   0.46   0.02  3.9% 

 
 
 
ขอแสดงควำมนับถอื 
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
- // - 
(นำยชยัรตัน์ ศวิะพรพนัธ)์ 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิและเลขำนุกำรบรษิทั 

 
 
 
Investor Relations Contact 
Tel: +66 (0) 2058 9888  
Email: ir@shotelsresorts.com  


