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วนัที ่11 พฤศจกิำยน 2563 

     (SHR_2020_CS-02_027) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดเก้าเดือนปี 2563   

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในงวดเก้ำเดอืนปี 2563 บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) มรีำยไดจ้ำกกำร
ให้บรกิำร 1,265.6 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 52.1 จำกงวดเก้ำเดอืนปี 2562 มสีำเหตุส ำคญัจำกกำรหยุดให้บรกิำรโรงแรม
ชั ว่ ค ร ำว ในทุ กประ เทศที่ก ลุ่ มบริษัทมีก ำ รด ำ เนิ นธุ รกิ จอยู่ ใ น ระหว่ ำ ง ไตรมำสที่  2 ปี  2563 ประกอบกับ 
ผลกำรด ำเนินงำนภำยหลังกำรทยอยเปิดให้บริกำรโรงแรมในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ยังคงถูกกดดันจำกภำวะ
อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วทีซ่บเซำ เน่ืองจำกมำตรกำรจ ำกดักำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศทีเ่ขม้งวดในหลำยประเทศ  

สถำนะกำรด ำเนินงำน 

  ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 โรงแรม 35 แห่ง จำก 39 แห่งของโรงแรมทัง้หมดภำยใต้กำรบรหิำรของ
บริษัทฯ ได้กลับมำเปิดให้บริกำร หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของจ ำนวนห้องทัง้หมด โดยระหว่ำงไตรมำสที่  3 
บรษิทัฯ ปรบักลยุทธ์และวำงแผนกำรเปิดด ำเนินกำรโรงแรมต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ทีแ่ตกต่ำงกนัของ 
แต่ละประเทศ โดยในไตรมำสดงักล่ำว ภำพรวมกำรท่องเทีย่วยงัพึง่พงิตลำดภำยในประเทศเป็นหลกั และฟ้ืนตวัอย่ำงค่อย
เป็นค่อยไป อย่ำงไรก็ตำมโรงแรมในสหรำชอำณำจักร และสำธำรณรัฐฟิจิ เริ่มมีควำมต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศทีด่ขี ึน้ตำมล ำดบั  

ประเทศไทย: โรงแรมทัง้หมดในประเทศไทยกลบัมำเปิดด ำเนินกำรในเดอืนกรกฎำคม 2563 ตำมกำรผ่อนคลำยขอ้จ ำกดั
กำรเดนิทำงภำยในประเทศ โดยอตัรำกำรเขำ้พกัฟ้ืนตวัอย่ำงช้ำๆ สอดคล้องกบัสภำพอุตสำหกรรมท่องเที่ยวของตลำด
ภำยในประเทศในแหล่งท่องเทีย่วทีอ่ยู่ไกล ท่ำมกลำงสภำวะกำรแข่งขนัรำคำทีรุ่นแรง อย่ำงไรกต็ำมภำคกำรท่องเทีย่วมี
แนวโน้มฟ้ืนตวัต่อเนื่องในไตรมำสสุดทำ้ยของปี โดยไดร้บักำรสนับสนุนจำกมำตรกำรกระตุน้กำรท่องเทีย่วโดยภำครฐั และ
กำรเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) เดินทำงเข้ำประเทศไทยในรูปแบบ 
Long stay ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563 ถงึ 30 กนัยำยน 2564 
 

สำธ ำ รณรัฐ มัล ดีฟ ส์ : โ ร ง แ รม  SAii Lagoon Maldives และ  Hard Rock Hotel Maldives เ ปิ ด ใ ห้บ ริก ำ ร ในวันที ่
15 กรกฎำคม 2563 สอดคล้องกับกำรผ่อนคลำยมำตรกำรจ ำกัดกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ ส่วนโรงแรม Outrigger 
Konotta Maldives ยังอยู่ระหว่ำงปิดให้บริกำร โดยในไตรมำสที่ 3 นักท่องเที่ยวหลักประกอบด้วย ชำวสหรัฐอำหรับ 
เอมเิรตส ์สหรฐัอเมรกิำ และสหรำชอำณำจกัร ทัง้นี้ จ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตเิพิม่ขึน้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป และเริม่เหน็
สญัญำณฟ้ืนตวัที่ชดัเจนในช่วงปลำยปี 2563 ถึงต้นปี 2564 จำกนักท่องเที่ยวในแถบเอเชยี ยุโรป และตะวนัออกกลำง 
ทัง้นี้ ณ เดอืนกนัยำยน สำยกำรบนิระหว่ำงประเทศเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ เสน้ทำงบนิสู่มลัดฟีสแ์ลว้ประมำณรอ้ยละ 40 
ของจ ำนวนสำยกำรบนิทัง้หมด 
 

สำธำรณรฐัฟิจ:ิ เริม่มแีนวโน้มฟ้ืนตวัของกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศ จำกมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเทีย่วของภำครฐับำล 
ทัง้นี้ กำรเปิดประเทศรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตอิำจเกดิขึน้ในปี 2564 อย่ำงไรกต็ำม ภำครฐับำลยงัคงมุ่งสรำ้งควำมเป็นไปได้
ในกำรเปิดรบันักท่องเที่ยวจำกประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ตำมด้วยประเทศอื่นๆ ในแปซิฟิก (Pacific Bubble)  
ส ำหรบัโรงแรม Outrigger Fiji Beach กลบัมำเปิดด ำเนินกำรในวนัที่ 1 กรกฎำคม และ โรงแรม Castaway Island Fiji ใน
วนัที ่31 กรกฎำคม และมอีตัรำกำรเขำ้พกั ณ เดอืนกนัยำยนทีร่อ้ยละ 24 และ 22 ตำมล ำดบั 
 

สำธำรณรฐัมอรเิชยีส: โรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort ยงัอยู่ระหว่ำงปิดใหบ้รกิำรเน่ืองจำกมำตรกำรจ ำกดักำร
เดนิระหว่ำงประเทศ 
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สหรำชอำณำจักร: โรงแรมของบริษัทฯ ในสหรำชอำณำจักรทยอยกลับมำเปิดให้บริกำรตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 2563 
ภำยหลงักำรผ่อนคลำยขอ้จ ำกดักำรเดนิทำงภำยในประเทศ โดยผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมมสีญัญำณทีด่ขี ึน้ในแต่ละ
เดอืน และมอีตัรำกำรเขำ้พกั ณ เดอืนกนัยำยนทีร่อ้ยละ 40 อย่ำงไรกต็ำม สถำนกำรณ์ภำยในประเทศยงัคงเผชญิกบัจ ำนวน
ผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ทีเ่พิม่ขึน้ ท ำใหร้ฐับำลประกำศมำตรกำร Lockdown อกีครัง้ ระหว่ำงวนัที ่5 พฤศจกิำยน จนถงึวนัที ่2 
ธนัวำคม 2563 โดยบรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมนิสถำนกำรณ์กำรตดัสนิใจปิดโรงแรมบำงส่วนอกีครัง้หนึ่ง 
 
พฒันำกำรท่ีส ำคญั 
 

เมื่อวนัที ่15 ตุลำคม 2563 คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัใิหจ้ดัตัง้ “บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท 
แมเนจเมนท์ จ ำกดั” ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อรองรบักจิกำรรบัจำ้งบรหิำรโรงแรม
ของบรษิทัฯ ในอนำคต 
 
ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิบรหิำรจดักำร
โรงแรมและลงทุนในธุรกจิโรงแรมระดบันำนำชำตทิีม่กีำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็โดยมกีำรเตบิโตของสนิทรพัย์อย่ำงต่อเนื่องใน
อตัรำเฉลี่ยร้อยละ 69.7 ต่อปีในช่วงระยะเวลำ 4 รอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำ (ตัง้แต่ปี 2559 – 2562) โดยมีกลุ่มทรพัย์สินที่มี
ลกัษณะเฉพำะประกอบดว้ยโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมระดบัโลก ไดแ้ก่ 

(1) โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทยที่บริษัทฯ บริหำรจดักำรภำยใต้แบรนด์ของบริษัทฯ เอง ได้แก่
โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นรีสอร์ทริมชำยหำดบนเกำะพีพีดอนในจังหวัดกระบี่ และโรงแรม 
สนัตบิุร ีเกำะสมุย ซึง่เป็นรสีอรท์รมิชำยหำดบนเกำะสมุย จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี (“โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหำรจดักำรเอง”) 

(2) โรงแรม 6 แห่งซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้แบรนด์ Outrigger โดยโรงแรมเหล่ำนี้ได้รบักำรบรหิำร
จดักำรภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม ซึง่ประกอบดว้ยโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย โรงแรม 2 แห่งในสำธำรณรฐัหมู่
เกำะฟิจ ิโรงแรม 1 แห่งในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์และโรงแรมอกี 1 แห่งในสำธำรณรฐัมอรเิชยีส (“โรงแรม Outrigger”)  

(3) โรงแรม 2 แห่งซึ่งไดพ้ฒันำเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร CROSSROADS 
เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon ในสำธำรณรัฐมลัดีฟส์ ได้แก่ SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และ 
Hard Rock Hotel Maldives (“โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1”) 

(4) โรงแรมระดบักลำงค่อนไประดบับน จ ำนวน 29 แห่งในสหรำชอำณำจกัร ด ำเนินงำนภำยใตแ้บ
รนด์ Mercure และ Holiday Inn ซึ่งบรษิทัฯ และ FICO UK แต่ละฝ่ำยถอืสดัส่วนเงนิลงทุนคดิเป็นรอ้ยละ 50 ในกำรร่วมคำ้
ทีเ่ป็นเจำ้ของโรงแรมดงักล่ำว (“โรงแรมของบริษทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร”) 

รำยไดจ้ำกโรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร ซึ่งมกีำรด ำเนินงำนในลกัษณะกำรร่วมคำ้ จะไม่ถูก
บนัทกึบญัชใีนแบบงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ แต่จะบนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี (Equity Method) ซึ่งบรษิทัฯ จะรบัรู้
ผลกำรด ำเนินงำนในรปูแบบของส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง โรงแรม Outrigger  โรงแรมในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 และ โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร ประกอบดว้ยโรงแรมทัง้หมด 39 แห่ง และมจี ำนวน
หอ้งพกัรวมกนัทัง้สิน้ 4,647 หอ้ง 
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รำยได้จำกกำรให้บริกำรส ำหรบัไตรมำสท่ี 3 ปี 2562 และ 2563 

 ไตรมำสท่ี 3 ปี 2562 ไตรมำสท่ี 3 ปี 2563 เปล่ียนแปลง 
(หน่วย: ลา้นบาท) ล้ำนบำท %สดัส่วน ล้ำนบำท %สดัส่วน ลำ้นบำท  (%) 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 211.4 23.8% 31.1 27.3% (180.3) (85.3%) 
โรงแรม Outrigger   593.4 66.8% 29.0 25.4% (564.3) (95.1%) 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 83.2 9.4% 53.9 47.3% (29.3) (35.3%) 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 888.0 100.0% 114.0 100.0% (774.0) (87.2%) 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรส ำหรบังวด 9 เดือน ปี 2562 และ 2563 

 9 เดือน ปี 2562 9 เดือน ปี 2563 เปลีย่นแปลง 
(หน่วย: ลา้นบาท) ล้านบาท %สดัส่วน ล้านบาท %สดัส่วน ล้านบาท  (%) 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 759.3 28.8% 293.6 23.2% (465.7) (61.3%) 
โรงแรม Outrigger   1,797.2 68.1% 554.8 43.8% (1,242.3) (69.1%) 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 83.2 0.0% 417.2 33.0% 334.0 401.2% 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 2,639.7 100.0% 1,265.6 100.0% (1,374.1) (52.1%) 

 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 3  
ปี 2562 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

9 เดือน  
ปี 2562 

9 เดือน 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั  297 297 - 297 297 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 71.6% 9.9% (61.8%) 72.7% 24.9% (47.8%) 
ADR (บำท) 6,391 3,940 (38.4%) 7,915 8,896 12.4% 
RevPAR (บำท) 4,579 390 (91.5%) 5,751 2,214 (61.5%) 

 

ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนปี 2563 โรงแรมที่บรษิัทฯ บรหิำรจดักำรเอง ม ีRevPAR เท่ำกบั 2,214 บำท โดยมี
อตัรำกำรเข้ำพกัเฉลี่ยที่ร้อยละ 24.9 และ ADR เท่ำกับ 8,896 บำท ทัง้นี้ กำรปรบัตัวลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในงวด 
เก้ำเดือนปี 2563 มีสำเหตุหลักจำกกำรหยุดให้บริกำรโรงแรมชัว่ครำวระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน ถึง 14 กรกฎำคม 2563 
ประกอบกบัผลประกอบกำรทีล่ดลงของทัง้ โรงแรม พพี ีไอสแ์ลนด์ วลิเลจ บชี รสีอร์ท และโรงแรมสนัตบิุร ีเกำะสมุย ซึ่งไดร้บั
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่งผลใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตลิดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั  
 

โรงแรม Outrigger 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 3  
ปี 2562 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

9 เดือน  
ปี 2562 

9 เดือน 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

จ ำนวนโรงแรม  6 6 - 6 6 - 
จ ำนวนหอ้งพกั  859 859 - 859 859 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 82.3% 8.2% (74.1%) 77.1% 22.4% (54.7%) 
ADR (บำท) (1) 5,217 1,684 (67.7%) 6,046 6,540 8.2% 
RevPAR (บำท) (1) 4,291 138 (96.8%) 4,659 1,467 (68.5%) 

หมำยเหตุ 
(1) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดเกำ้เดอืนปี 2562 คอื 31.30THB/USD, 14.59THB/FJD, 0.89THB/MUR 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดเกำ้เดอืนปี 2563 คอื 31.52THB/USD, 14.39THB/FJD, 0.81THB/MUR 
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ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนปี 2563 โรงแรม Outrigger ม ีRevPAR เท่ำกบั 1,467 บำท โดยมีอตัรำกำรเขำ้พกั
เฉลี่ยที่ร้อยละ 22.4 และ ADR เท่ำกับ 6,540 บำท ทัง้นี้ กำรปรบัตัวลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในงวดเก้ำเดือนปี 2563 
มสีำเหตุหลกัมจีำกกำรหยุดใหบ้รกิำรโรงแรมชัว่ครำวตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2563 และกำรทยอยเปิดด ำเนินกำรของโรงแรมทัง้ 
4 แห่ง จำกทัง้หมด 6 แห่งในระหว่ำงไตรมำสที ่3 ยงัคงมผีลประกอบกำรทีล่ดลง เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่งผลให้
จ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตลิดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั  

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1(2) 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 3  
ปี 2562 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

9 เดือน  
ปี 2562 

9 เดือน 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั  376 376 - 376 376 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 34.6% 9.4% (25.2%) 34.6% 24.0% (10.6%) 
ADR (บำท) (3) 9,566 7,704 (19.5%) 9,750 10,477 7.5% 
RevPAR (บำท) (3) 3,314 727 (78.1%) 3,378 2,515 (25.5%) 

หมำยเหตุ 
(2) เริม่เปิดใหบ้รกิำรในเชงิพำณิชยเ์มื่อวนัที ่1 กนัยำยน 2562  
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดเกำ้เดอืนปี 2562 คอื 31.30THB/USD 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดเกำ้เดอืนปี 2563 คอื 31.52THB/USD 

ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนปี 2563 โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ม ีRevPAR เท่ำกบั 2,515 บำท 
โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยที่รอ้ยละ 24.0 และ ADR เท่ำกบั 10,477 บำท ทัง้นี้ กำรปรบัตวัลดลงของผลกำรด ำเนินงำนใน
งวดเก้ำเดอืนปี 2563 มสีำเหตุหลกัจำกกำรหยุดใหบ้รกิำรโรงแรมชัว่ครำวระหว่ำงวนัที ่1 เมษำยน ถงึ 14 กรกฎำคม 2563 
ประกอบกับผลประกอบกำรที่ลดลง ในไตรมำสที่  3 ซึ่ ง ได้รับผลกระทบจำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่ 
ฟ้ืนตวัอย่ำงชำ้ๆ เนื่องจำกมำตรกำรควบคุมกำรเดนิระหว่ำงประเทศทีย่งัเขม้งวดในหลำยประเทศ 

โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 3  
ปี 2562 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

9 เดือน  
ปี 2562 

9 เดือน 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

จ ำนวนโรงแรม  29 29 - 29 29 - 
จ ำนวนหอ้งพกั   3,115 3,115 - 3,115 3,115 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 78.0% 33.2% (44.8%) 69.6% 28.8% (40.8%) 
ADR (บำท) (4) 2,750 2,273 (17.4%) 2,712 2,307 (14.9%) 
RevPAR (บำท) (4) 2,145 755 (64.8%) 1,887 664 (64.8%) 

หมำยเหตุ 
(4) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดเกำ้เดอืนปี 2562 คอื 39.88THB/GBP 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดเกำ้เดอืนปี 2563 คอื 40.05THB/GBP 

ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนปี 2563 โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร ม ีRevPAR เท่ำกบั 664 บำท โดย
มอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยทีร่อ้ยละ 28.8 และ ADR เท่ำกบั 2,307 บำท ทัง้นี้ กำรปรบัตวัลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในงวด
เก้ำเดอืนปี 2563 มสีำเหตุหลกัมจีำกกำรหยุดให้บรกิำรโรงแรมชัว่ครำวตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2563 และกำรทยอยเปิด
ด ำเนินกำรของโรงแรมในระหว่ำงไตรมำสที ่3 ยงัคงมผีลประกอบกำรทีล่ดลง เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่งผล
ใหป้รมิำณควำมตอ้งกำรท่องเทีย่วลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั 
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สรปุผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 3 ปี 2562 และ 2563  

  ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  888.0  100.0%  114.0  100.0%  (774.0) (87.2%) 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร  (595.0) (67.0%)  (382.0) (335.0%)  213.0  35.8% 

ก าไรขัน้ต้น  293.0  33.0%  (268.0) (235.0%)  (561.0) (191.5%) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  (90.6) (10.2%)  (32.6) (28.6%)  58.0  64.0% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (286.9) (32.3%)  (249.3) (218.6%)  37.6  13.1% 

รายไดอ้ื่น  63.7  7.2%  46.4  40.7%  (17.3) (27.1%) 

ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและการรว่มคา้  48.6  5.5%  1.4  1.2%  (47.3) (97.2%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบีย้จ่าย)  (109.1) (12.3%)  (90.9) (79.7%)  18.2  16.7% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (81.3) (9.2%)  (593.0) (520.1%)  (511.7) (629.2%) 

ภาษเีงนิได ้  (16.7) (1.9%)  (6.5) (5.7%)  10.1  60.7% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด  (98.0) (11.0%)  (599.5) (525.8%)  (501.5) (511.8%) 

รายการปรบัปรุง       

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น  (12.1) (1.4%)  3.2  2.8%  15.4  126.6% 

รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า1  102.1  11.5%  -    -  (102.1)  -    

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)2  261.3  29.4%  (267.1) (234.2%)  (528.4) (202.2%) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว  (8.1) (0.9%)  (596.3) (523.0%)  (588.2) (7,280.1%) 
 
  

 

1 รำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำได้แก่ ก ำไรจำกรำยกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทัร่วมทุนและก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ 

2  ADJUSTED EBITDA ค ำนวณจำกก ำไรก่อนภำษี บวก ตน้ทุนทำงกำรเงนิ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และรำยไดจ้ำกดอกเบี้ยจำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรร่วมคำ้ 
หกั รำยไดจ้ำกดอกเบี้ย ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่นและรำยกำรที่ไม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ 
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สรปุผลกำรด ำเนินงำนงวดเก้ำเดือนปี 2562 และ 2563  

  9 เดือนปี 2562 9 เดือนปี 2563 เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  2,639.7  100.0%  1,265.6  100.0%  (1,374.1) (52.1%) 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร  (1,682.4) (63.7%)  (1,167.3) (92.2%)  515.1  30.6% 

ก าไรขัน้ต้น  957.3  36.3%  98.3  7.8%  (859.0) (89.7%) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  (245.0) (9.3%)  (159.8) (12.6%)  85.3  34.8% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (799.4) (30.3%)  (1,262.1) (99.7%)  (462.7) (57.9%) 

รายไดอ้ื่น  147.5  5.6%  578.2  45.7%  430.7  292.0% 

ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและการรว่มคา้  (1.6) (0.1%)  (157.4) (12.4%)  (155.8) (9,816.1%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบีย้จ่าย)  (314.7) (11.9%)  (287.7) (22.7%)  27.0  8.6% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (255.9) (9.7%)  (1,190.4) (94.1%)  (934.6) (365.3%) 

ภาษเีงนิได ้  (44.0) (1.7%)  15.2  1.2%  59.2  134.6% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด  (299.9) (11.4%)  (1,175.2) (92.9%)  (875.4) (291.9%) 

รายการปรบัปรุง       

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น  40.8  1.5%  52.5  4.1%  11.7  28.7% 

รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า3  261.8  9.9%  (419.3) (33.1%)  (681.1) (260.2%) 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)4  794.6  30.1%  (563.9) (44.6%)  (1,358.5) (171.0%) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว  2.7  0.1%  (1,542.1) (121.8%)  (1,544.7) (57,945.3%) 

 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในไตรมำสที ่3 ของปี 2563 จ ำนวน 114.0 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 87.2 
จำกไตรมำสที ่3 ปี 2562 โดยมสีำเหตุจำกอุตสำหกรรมท่องเที่ยวทีเ่ผชญิกบักำรแข่งขนัด้ำนรำคำที่รุนแรงจำกกำรพึง่พงิ
ตลำดภำยในประเทศเป็นหลกั ซึ่งกำรใช้จ่ำยต่อคนอยู่ในระดบัที่ต ่ำกว่ำนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ และส ำหรบังวดเก้ำเดอืน 
ปี 2563 เท่ำกับ 1,265.6  ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงร้อยละ 52.1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นโดยมีสำเหตุหลกัจำก 
กำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำวระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ในทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทมกีำรด ำเนินธุรกิจอยู่  และกำร 
ฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปของกำรท่องเทีย่วในช่วงไตรมำสที ่3 ปี 2563 เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัในกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศ 

 

ไตรมำส 3  
ปี 2562 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

9 เดือน  
ปี 2562 

9 เดือน 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

รำยไดค้่ำหอ้งพกั   482.9   43.9  (90.9%)  1,533.3   712.2  (53.6%) 
รำยไดค้่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  285.9   39.2  (86.3%)  779.4   347.9  (55.4%) 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอื่น  119.2   30.9  (74.1%)  327.0   205.6  (37.1%) 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร  888.0   114.0  (87.2%)  2,639.7   1,265.6  (52.1%)  

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

ต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกับ 382.0 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลง 
รอ้ยละ 35.8 จำกไตรมำสที ่3 ปี 2562 และส ำหรบังวดเกำ้เดอืนปี 2563 เท่ำกบั 1,167.3 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 30.6 
จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำวในช่วงไตรมำสที ่2 ปี 2563 และกำรทยอย
เปิดใหบ้รกิำรโรงแรมระหว่ำงไตรมำสที ่3 ปี 2563 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก ำไร(ขำดทุน)ขัน้ต้นของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 จ ำนวน (268.0) ล้ำนบำท พลิกจำก 
จ ำนวน 293.0 ลำ้นบำทในไตรมำสที ่3 ปี 2562 ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนปี 2563 จ ำนวน 98.3 ลำ้นบำท ลดลงจำกจ ำนวน 957.3 
หรอืรอ้ยละ 89.7 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของรำยไดข้องโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำร
เอง และโรงแรม Outrigger ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบรษิัทฯ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกบั 32.6 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 
64.0 จำกไตรมำสที่ 3 ปี 2562 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนปี 2563 เท่ำกับ 159.8 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงร้อยละ 34.8 จำก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรปรบัลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนกำรขำยและโฆษณำ กำรปรบัอตัรำก ำลงัคน 
สอดคลอ้งกบัแผนกำรควบคุมตน้ทุนของบรษิทัฯ  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกับ 249.3 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลง 
รอ้ยละ 13.1 จำกไตรมำสที ่3 ปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกควบคุมค่ำใชจ้่ำย แมว้่ำจะมีกำรบนัทกึค่ำใชจ้่ำยจำกต้นทุน
กำร ให้บริกำรที่ เ กิดขึ้น ในช่ วงที่ โ ร งแรมที่ยังคง ปิด ด ำ เนินกำร เข้ำมำ เ ป็นค่ ำ ใช้จ่ ำยในกำรบริหำรก็ตำม 
ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 1,262.1 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 57.9  จำกงวดเก้ำเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุ
หลกัจำกกำรบนัทกึค่ำใช้จ่ำยจำกต้นทุนกำรให้บรกิำรที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่ำงกำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำวเขำ้มำเป็น
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร และกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจำกลูกหนี้กำรคำ้ในช่วงทีโ่รงแรมปิดด ำเนินกำร 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (ดอกเบีย้จ่ำย) 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ (ดอกเบี้ยจ่ำย) ในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกบั 90.9 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 
16.7 จำกไตรมำสที่  3 ปี  2562 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนปี 2563 เท่ำกับ 287.7 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.6 
จำกงวดเก้ำเดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรช ำระเงินกู้ยมืจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 และ
ต้นทุนทำงกำรเงนิทีล่ดลงตำมแนวโน้มอตัรำดอกเบี้ยทีป่รบัตวัลง แมว้่ำบรษิทัฯ จะมคี่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิทีเ่พิม่สูงขึน้จำก
เงนิกูย้มืส ำหรบัโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 กต็ำม 
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รำยได้อ่ืน 

รำยไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่3 ปี 2563 เท่ำกบั 46.4 ล้ำนบำท ประกอบดว้ยรำยไดด้อกเบี้ยจำก
เงนิให้กู้ยมืแก่กำรร่วมค้ำจ ำนวน 33.5 ล้ำนบำท และรำยได้อื่นๆ และขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่เกดิขึน้จ ำนวน 12.9 
ล้ำนบำท ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนปี 2563 เท่ำกบั 578.2 ล้ำนบำท ประกอบดว้ยก ำไรจำกรำยกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทั
ร่วมทุน ภำยใต้สญัญำร่วมทุน และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 419.3 ล้ำนบำท รำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิให้
กูย้มืแก่กำรร่วมคำ้จ ำนวน 96.2 ลำ้นบำท และรำยไดอ้ื่นๆ และขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 62.7 ลำ้นบำท  

ในขณะที่รำยได้อื่นของบรษิัทฯ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2562 เท่ำกบั 63.7 ล้ำนบำท โดยหลกัประกอบด้วย
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กำรร่วมคำ้จ ำนวน 26.8 ลำ้นบำท และรำยไดอ้ื่นๆ และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้
จ ำนวน 36.9 ลำ้นบำท ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนปี 2562 เท่ำกบั 147.5 ลำ้นบำท  ซึง่รำยไดอ้ื่นประกอบดว้ย รำยไดด้อกเบีย้จำก
เงินให้กู้ยืมแก่กำรร่วมค้ำจ ำนวน 84.4 ล้ำนบำท รำยได้อื่นๆ และขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจ ำนวน 63.1 
ลำ้นบำท 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกบั 1.4 ล้ำนบำท 
ปรบัลดลงจำก 48.6 ล้ำนบำทในไตรมำสที ่3 ปี 2562 ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนปี 2563 เท่ำกบั (157.4) ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลง
จำก (1.6) ลำ้นบำทในงวดเกำ้เดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกผลประกอบกำรของกำรร่วมคำ้จำกเงนิลงทุนในโรงแรม
ของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร  

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกับ (267.1) 
ล้ำนบำท ปรบัลดลงจำก 261.3 ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 3 ปี 2562 ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนปี 2563 เท่ำกบั (563.9) ล้ำนบำท 
ปรับตัวลดลงจำก 794.6 ล้ำนบำท ในงวดเก้ำเดือนปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำว และ 
กำรลดลงของรำยไดใ้นช่วงทยอยเปิดด ำเนินกำร ผนวกกบักำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้   

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 

ก ำไร (ขำดทุน) ของบรษิทัฯ ฯ ในไตรมำสที ่3 ปี 2563 เท่ำกบั (599.5) ล้ำนบำท ปรบัลดลงจำก (98.0) 
ล้ ำนบำท ในไตรมำสที่  3 ปี  2562 ส ำห รับ งวดเก้ ำ เดือนปี  2563 เท่ ำ กับ  (1,175.2) ล้ ำนบำท  ปรับตัว ลดลง 
จำก (299.9) ลำ้นบำทในงวดเกำ้เดอืนปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำว และกำรลดลงของรำยได้
ในช่วงทยอยเปิดด ำเนินกำร ผนวกกบักำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
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สรปุฐำนะทำงกำรเงินรวมและโครงสร้ำงเงินลงทุน 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม  29,061.2 ล้ำนบำท ลดลง 100.5 ล้ำนบำท 
จำกสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของสนิทรพัยห์มุนเวยีน  

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 11,659.6 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 420.7 ล้ำนบำท จำกหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 โดยมีสำเหตุจำกกำรเพิ่มขึ้นของกำรบนัทึกสิทธิกำรเช่ำตำมกำรปรบัปรุงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินเรื่อง
มำตรฐำนสญัญำเช่ำ (TFRS 16) และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยจ ำนวน 8,129.6 
ลำ้นบำท  

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 17,401.6 ล้ำนบำท ลดลง 521.2 ล้ำนบำท จำกส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุจำกขำดทุนระหว่ำงงวด 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ รักษำสัดส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อยู่ในระดบัต ่ำที ่0.47 เท่ำ  

  31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 63 เปล่ียนแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  3,591.6   2,408.9  (1,182.7) (32.9%) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน  5,126.6   3,606.4  (1,520.3) (29.7%) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ     18,768.6      21,366.0   2,597.4  13.8% 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  24,035.0   25,454.8   1,419.8  5.9% 
รวมสินทรพัย ์  29,161.6   29,061.2   (100.5) (0.3%) 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้  7,847.5   8,129.6   282.0  3.6% 
หนี้สนิอื่น  3,391.3   3,530.0   138.7  4.1% 
รวมหน้ีสิน   11,238.9   11,659.6   420.7  3.7% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  17,922.8   17,401.6   (521.2) (2.9%) 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)  0.44   0.47   0.03  6.7% 

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

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิและเลขำนุกำรบรษิทั 
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