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วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2564 

     (SHR_2021_CS-02_005) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2563   

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในงวดปี 2563 บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 1,562.9 
ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 59.1 จำกปี 2562 มสีำเหตุส ำคญัจำกกำรหยุดใหบ้รกิำรโรงแรมชัว่ครำวในทุกประเทศทีก่ลุ่มบรษิทัมี
กำรด ำเนินธุรกจิอยู่ในระหว่ำงไตรมำสที ่2 ปี 2563 ประกอบกบัผลกำรด ำเนินงำนภำยหลงักำรทยอยเปิดใหบ้รกิำรโรงแรม
ในครึง่ปีหลงัของปี 2563 ยงัคงถูกกดดนัจำกภำวะอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วทีซ่บเซำ เน่ืองจำกมำตรกำรจ ำกดักำรเดนิทำง
ระหว่ำงประเทศทีเ่ขม้งวดในหลำยประเทศ 

สถำนะกำรด ำเนินงำน 

บรษิัทฯ ประกำศหยุดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำวตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกบัขอ้จ ำกดัในกำร
เดนิทำง และมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 และไดท้ยอยกลบัมำเปิดใหบ้รกิำรตำมกำรผ่อนคลำยกำร
ด ำเนินกจิกรรมทำงเศรษฐกจิของหลำยประเทศตัง้แตไ่ตรมำสที ่3 ปี 2563 โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 โรงแรม 30 แหง่ 
จำก 39 แห่งของโรงแรมทัง้หมดภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทัฯ ไดก้ลบัมำเปิดใหบ้รกิำร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 85 ของจ ำนวน
ห้องทัง้หมด ทัง้นี้  บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์และวำงแผนกำรด ำเนินกำรโรงแรมต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมของสภำวะ
อุตสำหกรรมและเงื่อนไขกำรผ่อนคลำยข้อจ ำกัดต่ำงๆ เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ อันมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

 
ประเทศ ช่วงเวลำหยุดใหบ้รกิำรเชงิพำณชิย ์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 

สำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ 1 เมษำยน – 14 กรกฎำคม 2563 
ยกเว้นโรงแรม Outrigger Konotta 
Maldives Resort ทีย่งัคงปิดใหบ้รกิำร 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

ภำยหลงักำรผ่อนคลำยมำตรกำรจ ำกดักำรเดนิทำงระหว่ำง
ประเทศตัง้แต่วนัที ่15 กรกฎำคม 2563 จ ำนวนนักท่องเทีย่ว
ต่ำงชำตเิพิม่ขึน้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไปในไตรมำสที ่3 และเริม่
เห็นสญัญำณฟ้ืนตัวที่ชดัเจนในช่วงปลำยปี 2563 ถึงต้นปี 
2564 โดยหลักจำกนักท่องเที่ยวประเทศอินเดีย รัสเซีย 
อเมริกำ ภูมิภำคยุโรปและตะวนัออกกลำง ทัง้นี้ ณ เดือน
ธันวำคม สำยกำรบินระหว่ำงประเทศเปิดให้บริกำรเชิง
พำณิชย์ เส้นทำงบนิสู่มลัดฟีส์แล้วประมำณร้อยละ 60 ของ
จ ำนวนสำยกำรบนิทัง้หมด 
 

ไทย - ภูเกต็ และเกำะพพี:ี  
1 เมษำยน – 30 มถิุนำยน 2563 
- เกำะสมุย:  
1 เมษำยน – 14 กรกฎำคม 2563 

อุตสำหกรรมท่องเที่ยวฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ภำยใต้
ข้อจ ำกัดจำกกำรพึ่งพำอุปสงค์ภำยในประเทศ และสภำวะ
กำรแข่งขันรำคำที่รุนแรง อย่ำงไรก็ตำมธุรกิจโรงแรมมี
แนวโน้มฟ้ืนตวัในไตรมำสสุดทำ้ยของปี 2563 โดยไดร้บักำร
สนับสนุนจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว
ของภำครฐัและช่วงเทศกำลวนัหยุดยำว ทัง้นี้ รฐับำลอำจมี
มำตรกำรเพิม่เตมิเพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วต่ำงชำตใินปี 2564 
ยกตวัอย่ำงเช่น กำรเริม่เปิดรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตปิระเภท
พิเศษ (STV) และกำรพิจำรณำเรื่อง Vaccine Passport  
เป็นตน้ 
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ประเทศ ช่วงเวลำหยุดใหบ้รกิำรเชงิพำณชิย ์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
สำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิ Outrigger Fiji Beach Resort:  

1 เมษำยน – 30 มถิุนำยน 2563 
Castaway Island Fiji:  
1 เมษำยน – 30 กรกฎำคม 2563 

ภำพรวมกำรท่องเที่ยวยงัคงได้รบัผลกระทบอย่ำงหนักจำก
ข้อจ ำกัดในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ และมำตรกำร
เคอร์ฟิว ส่งผลให้ตลำดท่องเที่ยวภำยในประเทศยงัคงฟ้ืน
ตวัอย่ำงชำ้ๆ อย่ำงไรก็ตำม ภำครฐับำลยงัคงมุ่งสรำ้งควำม
เป็นไปไดใ้นกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วจำกประเทศนิวซีแลนด์
และออสเตรเลยี ตำมด้วยประเทศอื่นๆ ในแปซิฟิก (Pacific 
Bubble) ซึง่อำจเกดิขึน้ในเดอืนเมษำยน 2564  

สำธำรณรฐัมอรเิชยีส 1 เมษำยน – 30 พฤศจกิำยน 2563 
 

เหน็สญัญำณกำรท่องเทีย่วฟ้ืนตวัในช่วงเดอืนธนัวำคม 2563 
ซึ่งได้รบัอำนิสงส์จำกเทศกำลวนัหยุดยำวและช่วงปิดเทอม 
อย่ำงไรตำม ธุรกิจโรงแรมในครึ่งปีแรกปี 2564 ยงัคงเผชญิ
กับสถำนกำรณ์ที่ท้ำทำยท่ำมกลำงกำรพึ่งพงิตลำดภำยใน 
ประเทศเป็นหลกั   

สหรำชอำณำจกัร 1 เ มษำยน  – 30 มิถุ น ำยน  2563  
โรงแรมส่วนใหญ่ทยอยกลับมำเปิด
ใหบ้รกิำรตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม 2563 
อย่ำงไรก็ตำม จำกมำตรกำรปิดเมอืง
ตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดระลอก
ใหมใ่นสหรำชอำณำจกัร ท ำใหโ้รงแรม
จ ำนวน 8 แห่งจำกจ ำนวนทัง้สิ้น 29 
แห่งกลบัมำปิดให้บรกิำรเชงิพำณิชย์
อกีครัง้ในช่วงปลำยเดอืนพฤศจกิำยน 
2563 

ภำยหลังกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมโรคโควิด -19 
ภำยในประเทศ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 สะท้อนให้เห็นผล
กำรด ำเนินงำนของโรงแรมที่ดขี ึ้นในแต่ละเดอืน สอดคล้อง
ปรมิำณควำมต้องกำรเดนิทำงท่องเทีย่วภำยในประเทศและ
ภูมภิำค อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มกำรฟ้ืนตวัได้หยุดชะงกัลง
เมื่อรัฐบำลประกำศมำตรกำร Lockdown อีกครัง้ในเดือน 
พฤศจกิำยน 2563 และคำดว่ำจะกลบัมำมสีญัญำณทีด่ขี ึน้อกี
ครัง้ในไตรมำสที ่2 ปี 2564 โดยไดร้บัแรงสนับสนุนจำกกำร
ไดร้บัวคัซนีของประชำกรและกำรเขำ้สู่เทศกำลท่องเที่ยวใน
ฤดใูบไมผ้ลถิงึฤดรูอ้น 

 

ในระหว่ำงสถำนกำรณ์ที่ท้ำทำยนี้ บรษิัทฯ ปรบัใช้กลยุทธ์ Hotel Operating Model หรอืกำรปรบัอตัรำก ำลงัคน
ตำมอตัรำกำรเขำ้พกั โดยปรบัจ ำนวนพนักงำนของแต่ละโรงแรมใหม้คีวำมยดืหยุ่นตำมอตัรำกำรเขำ้พกัของลูกคำ้ พรอ้มใช้
พนักงำนชัว่ครำวและ/หรอืกำรโยกย้ำยพนักงำนเป็นตวัแปรส ำคญัในกำรบรหิำรควำมแตกต่ำงของอตัรำกำรเขำ้พกัของ  
แต่ละโรงแรมในช่วงวันธรรมดำ (weekdays) และวันหยุดสุดสัปดำห์ (weekend) รวมถึงมีกำรปรับอัตรำค่ำตอบแทน
พนักงำนเพื่อให้เหมำะสมกับสถำนะกำรเงินของบริษัทฯ และกฎระเบียบของประเทศนัน้ๆ ส ำหรบัสถำนะทำงกำรเงนิ  
บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรบรหิำรกระแสเงนิสดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ปัจจุบนั และไดข้อควำมร่วมมอื
จำกธนำคำรและพนัธมติรทำงธุรกจิในกำรลดภำระทำงกำรเงนิตำมสมควร เพื่อใหก้ำรบรหิำรกระแสเงนิสดมปีระสทิธภิำพ
สงูสุด โดยบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำโรงแรมทัง้หมดของบรษิทัฯ จะผ่ำนพน้ช่วงเวลำวกิฤตนี้ไปได ้ดว้ยปรมิำณกระแสเงนิสดทีม่อียู่
ในระดบัเหมำะสม ควำมร่วมมอือย่ำงดจีำกพนักงำน พนัธมติรทำงธุรกจิ และธนำคำร รวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อจำกธนำคำรหำก
ตอ้งมกีำรเบกิใชต้ำมควำมจ ำเป็น 
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พฒันำกำรท่ีส ำคญั 
15 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ เปิดตวัแบรนด์โรงแรมและรสีอร์ทใหม่ล่ำสุดของบรษิทั ภำยใต้ชื่อ “nābor” ออกแบบมำ

เพื่อตอบโจทย์นักท่องเทีย่วยุคใหม่ทีช่ำญฉลำดและใชช้วีติดว้ยดจิทิลั ผสมผสำนแรงบนัดำลใจ
จำกทอ้งถิน่ เพื่อเป็นทำงเลอืกใหม่ส ำหรบักลุ่มตลำดระดบักลำง แต่คุณภำพระดบัลกัชวัรีท่ีเ่ขำ้ถงึ
งำ่ยมำกขึน้ “Luxury Midscale” ซึง่กำรพฒันำแบรนดน์ี้จะมบีทบำทส ำคญัในกำรขยำยกำรลงทุน 
และเพิม่พอรต์โฟลโิอของบรษิทัฯ ต่อไปในอนำคต 

1 กุมภำพนัธ ์2564 บรษิทัฯ ด ำเนินกำรเปลีย่นสญัญำของโรงแรมทีป้่จจบุนัด ำเนินกำรโดยแบรนด ์Outrigger จ ำนวน 
3 แห่งจำกทัง้หมด 6 แห่งภำยใต้สญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม กลบัมำบรหิำรจดักำรดว้ยตวัเอง 
(Self-managed) เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัฯ ในกำรนี้
บรษิัทฯ ได้เปิดตวัรสีอร์ทภำยใต้แบรนด์ “SAii” อีก 2 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ ทรำยลำกูน่ำ
ภูเกต็ (SAii Laguna Phuket) และ ทรำยพพีไีอสแ์ลนดว์ลิเลจ (SAii Phi Phi Island Village) 

17 กมุภำพนัธ ์2564 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิห ้S Hotels and Resorts (UK) Limited (“SHR UK”) บรษิทั
ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 100 เข้ำซื้อหุ้นสำมัญของ FS JV Co., Ltd. (“FS JV”) 
จ ำนวน 500,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 ปอนด์ หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทุนทีช่ ำระแล้ว 
จำกผูร้่วมทุนเดมิ FICO Holding (UK) Limited (“FICO UK”) โดยใชม้ลูค่ำเงนิลงทุน 13.75 ลำ้น
ปอนด์ (หรอืประมำณ 564.49 ล้ำนบำท) ภำยหลงักำรท ำรำยกำร SHR UK จะถอืหุน้ใน FS JV 
ร้อยละ 100 และท ำให้ FS JV เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจะรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนใน
รปูแบบงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืนกุมภำพนัธปี์ 2564 เป็นตน้ไป 

 
ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิบรหิำรจดักำรโรงแรมและ
ลงทุนในธุรกจิโรงแรมระดบันำนำชำตทิีม่กีำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็โดยมกีำรเตบิโตของสนิทรพัยอ์ย่ำงต่อเนื่องในอตัรำเฉลีย่
รอ้ยละ 35.4 ต่อปีในช่วงระยะเวลำ 5 รอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำ (ตัง้แต่ปี 2559 – 2563) โดยมกีลุ่มทรพัย์สนิทีม่ลีกัษณะเฉพำะ
ประกอบดว้ยโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมระดบัโลก ไดแ้ก่ 

(1) โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทยทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรภำยใต้แบรนด์ของบรษิทัฯ เอง ได้แก่โรงแรม พพีี 
ไอส์แลนด์  วิล เลจ  บีช  รีสอร์ท  ซึ่ ง เ ป็นรีสอร์ทริมชำยหำดบ นเกำะพีพีดอนในจังหวัดกระบี่  และโรงแรม 
สนัตบิุร ีเกำะสมุย ซึง่เป็นรสีอรท์รมิชำยหำดบนเกำะสมุย จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี (“โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหำรจดักำรเอง”) 

(2) โรงแรม 6 แห่งซึง่ด ำเนินกำรภำยใตแ้บรนด ์Outrigger โดยโรงแรมเหล่ำนี้ไดร้บักำรบรหิำรจดักำรภำยใต้
สญัญำบริหำรจดักำรโรงแรม ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย โรงแรม 2 แห่งในสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิ
โรงแรม 1 แห่งในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์และโรงแรมอกี 1 แห่งในสำธำรณรฐัมอรเิชยีส (“โรงแรม Outrigger”)  

(3) โรงแรม 2 แห่งซึ่งไดพ้ฒันำเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร 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 ำเนินงำนภำยใต้แบรนด์ 
Mercure และ Holiday Inn ซึง่บรษิทัฯ และ FICO UK แต่ละฝ่ำยถอืสดัส่วนเงนิลงทุนคดิเป็นรอ้ยละ 50 ในกำรร่วมคำ้ทีเ่ป็น
เจำ้ของโรงแรมดงักล่ำว (“โรงแรมของบริษทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร”) 
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รำยได้จำกโรงแรมของบรษิัทฯ ในสหรำชอำณำจกัร ซึ่งมกีำรด ำเนินงำนในลกัษณะกำรร่วมค้ำ จะไม่ถูกบนัทกึ
บญัชใีนแบบงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ แต่จะบนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี (Equity Method) ซึ่งบรษิทัฯ จะรบัรูผ้ลกำร
ด ำเนินงำนในรปูแบบของส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหำรจัดกำรเอง โรงแรม Outrigger  โรงแรมในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 และ โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร ประกอบดว้ยโรงแรมทัง้หมด 39 แห่ง และมจี ำนวน
หอ้งพกัรวมกนัทัง้สิน้ 4,647 หอ้ง 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรส ำหรบัไตรมำสท่ี 4 และส ำหรบัปี 2562 และ 2563 

 

ไตรมำส 4  
ปี 2562 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

ปี 2562 ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง  

(%) 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 235.8 35.3 (85.0%) 995.1 328.9 (66.9%) 

โรงแรม Outrigger   646.7 52.3 (91.9%) 2,443.9 607.1 (75.2%) 

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 295.9 209.7 (29.1%) 379.1 626.9 65.4% 

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,178.4 297.3 (74.8%) 3,818.1 1,562.9 (59.1%)  

ตวัช้ีวดัท่ีส ำคญัส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนโรงแรม 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 4  
ปี 2562 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

ปี 2562 ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง  

(%) 
จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั  297 297 - 297 297 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 69.6% 22.7% (46.9%) 71.9% 24.3% (47.5%) 
ADR (บำท) 7,350 4,048 (44.9%) 7,777 7,757 (0.3%) 
RevPAR (บำท) 5,117 921 (82.0%) 5,591 1,889 (66.2%) 

 

ส ำหรบัปี 2563 โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง ม ีRevPAR เท่ำกบั 1,889 บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกั
เฉลี่ยทีร่อ้ยละ 24.3 และ ADR เท่ำกบั 7,757 บำท ทัง้นี้ กำรปรบัตวัลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 มสีำเหตุหลกัจำก
กำรหยุดใหบ้รกิำรโรงแรมชัว่ครำวระหว่ำงวนัที ่1 เมษำยน ถงึ 14 กรกฎำคม 2563 ประกอบกบัผลประกอบกำรในครึง่ปีหลงัที่
ลดลงของทัง้โรงแรม พพี ีไอสแ์ลนด์ วลิเลจ บชี รสีอร์ท และโรงแรมสนัตบิุร ีเกำะสมุย ซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกขอ้จ ำกดัในกำร
เดนิทำงระหว่ำงประเทศ ส่งผลใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตลิดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั  

โรงแรม Outrigger 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 4  
ปี 2562 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

ปี 2562 ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง  

(%) 
จ ำนวนโรงแรม  6 6 - 6 6 - 
จ ำนวนหอ้งพกั  859 859 - 859 859 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 82.3% 13.7% (68.6%) 78.4% 20.3% (58.1%) 
ADR (บำท) (1) 6,123 2,181 (64.4%) 6,076 5,879 (3.2%) 
RevPAR (บำท) (1) 5,037 298 (94.1%) 4,762 1,193 (75.0%) 

หมำยเหตุ 
(1) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัปี 2562 คอื 31.05THB/USD, 14.41THB/FJD, 0.87THB/MUR 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัปี 2563 คอื 31.29THB/USD, 14.44THB/FJD, 0.80THB/MUR 



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

S Hotels & Resorts, A Singha Estate Company | www.shotelsresorts.com 
หน้า 5/10 

ส ำหรบัปี 2563 โรงแรม Outrigger ม ีRevPAR เท่ำกบั 1,193 บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยที่รอ้ยละ 
20.3 และ ADR เท่ำกับ 5,879 บำท ทัง้นี้ กำรปรับตัวลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 มีสำเหตุหลักจำกกำรหยุด
ใหบ้รกิำรโรงแรมชัว่ครำวตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2563 และภำยหลงักำรทยอยเปิดด ำเนินกำรในครึง่ปีหลงัของโรงแรมทัง้ 5 แห่ง 
จำกทัง้หมด 6 ยงัคงมผีลประกอบกำรทีล่ดลง เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่งผลใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำติลดลง
อย่ำงมนีัยส ำคญั  

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1(2) 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 4  
ปี 2562 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

ปี 2562 ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง  

(%) 
จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั  376 376 - 376 376 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 37.6% 41.3% 3.7% 35.3% 27.6% (7.7%) 
ADR (บำท) (3) 11,657 7,149 (38.7%) 11,519 9,248 (19.7%) 
RevPAR (บำท) (3) 4,895 3,018 (38.3%) 4,629 2,636 (43.0%) 

หมำยเหตุ 
(2) เริม่เปิดใหบ้รกิำรในเชงิพำณิชยเ์มื่อวนัที ่1 กนัยำยน 2562  
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัปี 2562 คอื 31.05THB/USD 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัปี 2563 คอื 31.29THB/USD 

ส ำหรบัปี 2563 โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ม ีRevPAR เท่ำกบั 2,636 บำท โดยมอีตัรำ
กำรเข้ำพกัเฉลี่ยที่ร้อยละ 27.6 และ ADR เท่ำกับ 9,248 บำท ทัง้นี้ กำรปรบัตัวลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 
มีสำเหตุหลักจำกกำรหยุดให้บริกำรโรงแรมชัว่ครำวระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน ถึง 14 กรกฎำคม 2563 ประกอบกับ 
ผลประกอบกำรที่ลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งได้รับผลกระทบจำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่ ฟ้ืนตัวอย่ำงช้ำๆ 
เนื่องจำกมำตรกำรควบคุมกำรเดนิระหว่ำงประเทศทีย่งัเขม้งวดในหลำยประเทศ อย่ำงไรกต็ำมตัง้แต่เดอืนธนัวำคม 2563 
อตัรำกำรเขำ้พกัเริม่ฟ้ืนตวัอย่ำงมนีัยส ำคญั ต่อเนื่องจนถงึตน้ปี 2564 

โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 4  
ปี 2562 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

ปี 2562 ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง  

(%) 
จ ำนวนโรงแรม  29 29 - 29 29 - 
จ ำนวนหอ้งพกั   3,115 3,115 - 3,115 3,115 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 69.1% 20.4% (48.7%) 69.5% 26.2% (43.3%) 
ADR (บำท) (4) 2,532 2,248 (11.2%) 2,657 2,372 (10.7%) 
RevPAR (บำท) (4) 1,753 458 (73.9%) 1,864 621 (66.7%) 

หมำยเหตุ 
(4) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัปี 2562 คอื 39.65THB/GBP 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัปี 2563 คอื 40.14THB/GBP 

ส ำหรบัปี 2563 โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร ม ีRevPAR เท่ำกบั 621 บำท โดยมอีตัรำกำร
เขำ้พกัเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 26.2 และ ADR เท่ำกบั 2,372 บำท ทัง้นี้ กำรปรบัตวัลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 มสีำเหตุ
หลกัมจีำกกำรหยุดให้บรกิำรโรงแรมชัว่ครำวตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2563 และกำรทยอยเปิดด ำเนินกำรของโรงแรมใน
ระหว่ำงครึง่ปีหลงัยงัคงมผีลประกอบกำรทีล่ดลง เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ในประเทศทีย่งัคงรุนแรงส่งผลให้
ปรมิำณควำมตอ้งกำรท่องเทีย่วลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั  
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สรปุผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2562 และ 2563  

  ไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  1,178.4  100.0%  297.3  100.0%  (881.1) (74.8%) 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร  (808.0) (68.6%)  (501.0) (168.5%)  307.0  38.0% 

ก าไรขัน้ต้น  370.4  31.4%  (203.7) (68.5%)  (574.1) (155.0%) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  (121.3) (10.3%)  (11.7) (3.9%)  109.5  90.3% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (284.4) (24.1%)  (938.7) (315.8%)  (654.3) (230.0%) 

รายไดอ้ื่น  52.3  4.4%  74.6  25.1%  22.3  42.6% 

ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและการรว่มคา้  21.8  1.9%  (14.7) (4.9%)  (36.5) (167.2%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบีย้จ่าย)  (110.0) (9.3%)  (89.8) (30.2%)  20.2  18.4% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (71.2) (6.0%)  (1,184.0) (398.3%)  (1,112.8) (1,563.7%) 

ภาษเีงนิได ้  (95.8) (8.1%)  (11.5) (3.9%)  84.4  88.0% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด  (167.0) (14.2%)  (1,195.4) (402.2%)  (1,028.5) (615.9%) 

รายการปรบัปรุง       

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น  (1.6) (0.1%)  15.8  5.3%  17.4  1,101.7% 

รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า  10.2  0.9%  823.8  277.1%  813.6  7,990.5% 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)1  253.0  21.5%  (22.5) (7.6%)  (275.5) (108.9%) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว2  (158.4) (13.4%)  (355.8) (119.7%)  (197.5) (124.7%) 
 
 

รายการท่ีไม่เกิดข้ึนเป็นประจ า ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมาส 4 ปี 

2562 
ไตรมาส 4 ปี 

2563  
 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 27.5 - 10.2 -  

 ค่าใชจ้่ายในการเตรยีมการเปิดโครงการ Crossroads 242.3 - - -  

 ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ าอื่นๆ 59.5 - - -  

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในสนิทรพัย ์ - 567.9 - 567.9  

 ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวรและสนิคา้คงคลงั - 162.8 - 162.8  

 ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจากลูกหนี้การคา้ - 93.1 - 93.1  

 ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - (429.6) - -  

รวมรายการท่ีไม่เกิดข้ึนเป็นประจ า 329.3 394.1 10.2 823.8  

 

 

 
1 ADJUSTED EBITDA ค ำนวณจำกก ำไรก่อนภำษ ีบวก ตน้ทุนทำงกำรเงนิ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และรำยไดจ้ำกดอกเบี้ยจำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรร่วมคำ้ 
หกัรำยไดจ้ำกดอกเบี้ย ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่นและรำยกำรที่ไม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ 

2 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรุงแล้ว ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิหกัรำยไดจ้ำกดอกเบี้ย ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่นและรำยกำรที่
ไม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ 
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สรปุผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 และ 2563  

  ปี 2562 ปี 2563 เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  3,818.1  100.0%  1,562.9  100.0%  (2,255.2) (59.1%) 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร  (2,490.4) (65.2%)  (1,668.3) (106.7%)  822.1  33.0% 

ก าไรขัน้ต้น  1,327.7  34.8%  (105.4) (6.7%)  (1,433.1) (107.9%) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  (366.3) (9.6%)  (171.5) (11.0%)  194.8  53.2% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (1,083.8) (28.4%)  (2,200.8) (140.8%)  (1,116.9) (103.1%) 

รายไดอ้ื่น  199.8  5.2%  652.8  41.8%  453.0  226.7% 

ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและการรว่มคา้  20.2  0.5%  (172.1) (11.0%)  (192.3) (950.0%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบีย้จ่าย)  (424.6) (11.1%)  (377.4) (24.2%)  47.2  11.1% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (327.0) (8.6%)  (2,374.4) (151.9%)  (2,047.4) (626.1%) 

ภาษเีงนิได ้  (139.8) (3.7%)  3.7  0.2%  143.6  102.7% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด  (466.9) (12.2%)  (2,370.7) (151.7%)  (1,903.8) (407.8%) 

รายการปรบัปรุง       

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น  39.2  1.0%  68.3  4.4%  29.1  74.2% 

รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า  329.3  8.6%  394.1  25.2%  64.9  19.7% 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)3  1,105.0  28.9%  (596.7) (38.2%)  (1,701.7) (154.0%) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว4  (98.4) (2.6%)  (1,908.2) (122.1%)  (1,809.8) (1,839.5%) 

 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในไตรมำสที ่4 ของปี 2563 จ ำนวน 297.3 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 74.8
จำกไตรมำสที ่4 ปี 2562 โดยมสีำเหตุจำกอุตสำหกรรมท่องเทีย่วในประเทศทีด่ ำเนินกำรอยู่ส่วนใหญ่เผชญิกบักำรแขง่ขนั
ด้ำนรำคำที่รุนแรงจำกกำรพึ่งพิงตลำดภำยในประเทศเป็นหลกั  ซึ่งกำรใช้จ่ำยต่อคนอยู่ในระดบัที่ต ่ำกว่ำนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติ และส ำหรบัปี 2563 เท่ำกบั 1,562.9 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 59.1 จำกปี 2562 เป็นโดยมสีำเหตุหลกัจำก 
กำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำวระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ในทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทมกีำรด ำเนินธุรกิจอยู่  และกำร 
ฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปของกำรท่องเทีย่วในช่วงครึง่ปีหลงัปี 2563 เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัในกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศ 

 

ไตรมำส 4  
ปี 2562 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง  
(%) 

ปี 2562 ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง  

(%) 
รำยไดค้่ำหอ้งพกั  663.8 139.0 -79.1% 2,197.1 851.2 -61.3% 
รำยไดค้่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 361.5 108.3 -70.0% 1,140.9 456.2 -60.0% 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอื่น 153.1 49.9 -67.4% 480.1 255.5 -46.8% 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,178.4 297.3 -74.8% 3,818.1 1,562.9 -59.1% 

 
3 Adjusted EBITDA ค ำนวณจำกก ำไรก่อนภำษบีวกตน้ทุนทำงกำรเงนิ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และรำยไดจ้ำกดอกเบี้ยจำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรร่วมคำ้ 
หกั รำยไดจ้ำกดอกเบี้ย ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่นและรำยกำรที่ไม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ 
4 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรุงแล้ว ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ หกัรำยไดจ้ำกดอกเบี้ย ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่นและรำยกำรที่
ไม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ 
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ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 เท่ำกับ 501.0 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลง 
รอ้ยละ 38.0 จำกไตรมำสที ่4 ปี 2562 สอดคลอ้งกบัจ ำนวนโรงแรมทีก่ลบัมำเปิดใหบ้รกิำรและระดบัอตัรำกำรเขำ้พกั รวมถงึ
กำรปรบัลดค่ำใชจ้่ำยผนัแปรต่ำงๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ธุรกจิ ส ำหรบัปี 2563 เท่ำกบั 1,668.3 ลำ้นบำท ปรบัตวั
ลดลงร้อยละ 33.0 จำกปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำวในช่วงไตรมำสที่ 2 ปี 2563 และกำร
ทยอยเปิดใหบ้รกิำรโรงแรมระหว่ำงครึง่ปีหลงัปี 2563 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก ำไร(ขำดทุน)ขัน้ต้นของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 จ ำนวน (203.7) ล้ำนบำท พลิกจำก 
จ ำนวน 370.4 ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 ส ำหรับปี 2563 จ ำนวน (105.4) ล้ำนบำท ลดลงจำกจ ำนวน 1,327.7 
ล้ำนบำทในปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของรำยได้ของโรงแรมที่บริษัทฯ บริหำรจัดกำรเอง และโรงแรม 
Outrigger ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบรษิัทฯ ในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 เท่ำกบั 11.7 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 
90.3 จำกจ ำนวน 121.3 ลำ้นบำทในไตรมำสที ่4 ปี 2562 ส ำหรบัปี 2563 เท่ำกบั 171.5 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 53.2
จำกจ ำนวน 366.3 ลำ้นบำทในปี 2562 หรอื โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรปรบัลดค่ำใชจ้ำ่ยในส่วนกำรขำยและโฆษณำ กำรปรบั
อตัรำก ำลงัคน สอดคลอ้งกบัแผนกำรควบคุมตน้ทุนของบรษิทัฯ  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่4 ปี 2563 เท่ำกบั 938.7 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำก 
284.4 ล้ำนบำทในไตรมำสที ่4 ปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรบนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในสนิทรพัย์และขำดทุน
จำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ถำวรและสนิคำ้คงคลงัจ ำนวน 730.6 ล้ำนบำท หำกตดัผลกระทบดงักล่ำวออก ค่ำใชจ้่ำยใน
กำรบรหิำรจำกกำรด ำเนินงำนปกตจิ ำนวน 208.1 ล้ำนบำทปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 26.8 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจำกกำร
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเคร่งครดั ส ำหรบัปี 2563 เท่ำกับ 2,200.8 ล้ำนบำท ปรบัตัวเพิ่มขึ้นจำก 1,083.8 ล้ำนบำทจำกปี 
2562 โดยมสีำเหตุจำกกำรบนัทกึขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในสนิทรพัย์และขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ถำวรและ
สนิคำ้คงคลงั ผนวกกบักำรบนัทกึค่ำใชจ้่ำยจำกต้นทุนกำรใหบ้รกิำรทีเ่กดิขึน้ในช่วงระหว่ำงกำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำว
เขำ้มำเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร และกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจำกลูกหนี้กำรคำ้ในช่วงทีโ่รงแรมปิดด ำเนินกำร 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (ดอกเบีย้จ่ำย) 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ (ดอกเบี้ยจ่ำย) ในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 เท่ำกบั 89.8 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 
18.4 จำกไตรมำสที่ 4 ปี 2562 ส ำหรับงวดปี 2563 เท่ำกับ 377.4 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.1 จำกปี 2562 
โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรช ำระเงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัในไตรมำสที ่4 ปี 2562 และตน้ทุนทำงกำรเงนิทีล่ดลงตำม
แนวโน้มอตัรำดอกเบี้ยที่ปรบัตัวลง แม้ว่ำบริษัทฯ จะมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินที่เพิ่มสูงขึ้นจำกเงินกู้ยืมส ำหรบัโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 กต็ำม 
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รำยได้อ่ืน 

รำยไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่4 ปี 2563 เท่ำกบั 74.6 ล้ำนบำท ประกอบดว้ยรำยไดด้อกเบี้ยจำก
เงนิใหกู้ย้มืแก่กำรร่วมคำ้จ ำนวน 36.2 ลำ้นบำท และรำยไดอ้ื่นๆ จ ำนวน 38.4 ลำ้นบำท ส ำหรบัปี 2563 เท่ำกบั 652.8 ลำ้น
บำท ซึ่งประกอบด้วยก ำไรจำกรำยกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบริษัทร่วมทุน ภำยใต้สญัญำร่วมทุน และก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 429.6 ล้ำนบำท รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิใหกู้้ยมืแก่กำรร่วมคำ้จ ำนวน 144.1 ล้ำนบำท และ
รำยไดอ้ื่นๆ จ ำนวน 79.1 ลำ้นบำท  

ในขณะที่รำยได้อื่นของบรษิัทฯ ในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 เท่ำกบั 52.3 ล้ำนบำท โดยหลกัประกอบด้วย
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กำรร่วมคำ้จ ำนวน 31.4 ลำ้นบำท และรำยไดอ้ื่นๆ และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้
จ ำนวน 20.9 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกบั 199.8 ล้ำนบำท  ซึ่งประกอบดว้ยรำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิใหกู้้ยมืแก่กำรร่วม
คำ้จ ำนวน 119.9 ลำ้นบำท รำยไดอ้ื่นๆ และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 79.9 ลำ้นบำท 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ในไตรมำสที ่4 ปี 2563 เท่ำกบั (14.7) ล้ำนบำท 
ปรบัลดลงจำก 21.8 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 ส ำหรบัปี 2563 เท่ำกบั (172.1) ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงจำก 20.2 
ล้ำนบำทในปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกผลประกอบกำรของกำรร่วมค้ำจำกเงินลงทุนในโรงแรมของบริษัทฯ ใน 
สหรำชอำณำจกัร  

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 เท่ำกับ (22.5) 
ลำ้นบำท ปรบัลดลงจำก 253.0 ลำ้นบำทในไตรมำสที ่4 ปี 2562 ส ำหรบัปี 2563 เท่ำกบั (596.7) ลำ้นบำท พลกิจำกจ ำนวน 
1,105.0 ลำ้นบำท ในปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำว และกำรลดลงของรำยไดใ้นช่วงทยอยเปิด
ด ำเนินกำร ผนวกกบักำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้   

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 

ก ำไร (ขำดทุน) ของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่4 ปี 2563 เท่ำกบั (1,195.4) ล้ำนบำท ปรบัลดลงจำก (167.0) 
ล้ำนบำทในไตรมำสที ่4 ปี 2562 ส ำหรบัปี 2563 เท่ำกบั (2,370.7) ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงจำก (466.9) ล้ำนบำทในปี 2562 
โดยมสีำเหตุจำกกำรปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำว กำรลดลงของรำยได้ในช่วงทยอยเปิดด ำเนินกำรและส่วนแบ่งก ำไรจำก
บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้  

อย่ำงไรกต็ำมหำกพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนปกต ิโดยตดัผลกระทบจำกรำยกำรทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ ำ
ทีแ่สดงรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ไดแ้ก่ ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในสนิทรพัย์ ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์
ถำวร ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิคำ้คงคลงั  ขำดทุนทีเ่กดิขึน้จรงิจำกอตัรำแลกเปลีย่น และกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
จำกลูกหนี้ในช่วงที่โรงแรมปิดด ำเนินกำร ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรุงแล้วของบริษทัฯ ในปี 2563 เท่ำกบั 
(1,908.2) ล้ำนบำท ปรบัลดลงจำก (98.4) ล้ำนบำทในปีก่อนหน้ำ ส ำหรบัในไตรมำสที ่4 ปี 2563 เท่ำกบั (355.8) ล้ำนบำท
ปรบัลดลงจำก (158.4) ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 ซึ่งเป็นผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ตำมที่กล่ำว
ขำ้งตน้ อย่ำงไรกต็ำม หำกเปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 3 ปี 2563 ผลกำรด ำเนินงำนปกตปิรบัตวัดขีึน้รอ้ยละ 25.4 จำกไตรมำส
ก่อนหน้ำ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรฟ้ืนตวัของอุตสำหกรรมท่องเทีย่วในช่วงปลำยปี และควำมพยำยำมปรบัลดค่ำใชจ้่ำยที่ไม่
จ ำเป็นอย่ำงต่อเนื่องของบรษิทัฯ  



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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม  27,117.3 ล้ำนบำท ลดลง 2,044.4 ล้ำนบำท 
จำกสินทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของสินทรพัย์หมุนเวยีนจ ำนวน 1,488.2 
ล้ำนบำท ประกอบกับกำรบันทึกด้อยค่ำในสินทรัพย์และกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรจ ำนวน 655.4 ล้ำนบำท 
ซึง่มลูค่ำทรพัยส์นิถำวรทีล่ดลงนี้จะส่งผลใหค้่ำเสื่อมรำคำในอนำคตของสนิทรพัยท์ีถู่กบนัทกึดอ้ยค่ำปรบัตวัลดลง  

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 11,441.3 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 202.5 ล้ำนบำท จำกหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 โดยมีสำเหตุจำกกำรเพิ่มขึ้นของกำรบนัทึกสิทธิกำรเช่ำตำมกำรปรบัปรุงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินเรื่อง
มำตรฐำนสัญญำเช่ำ (TFRS 16) และ  ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ยจ ำนวน 
8,353.4 ลำ้นบำท  

บรษิัทฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวม 15,675.9 ล้ำนบำท ลดลง 2,246.8 ล้ำนบำท จำกส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุจำกผลขำดทุนระหว่ำงงวด 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดอยู่ที่ 2,492.7 ล้ำนบำท 
และยงัคงรกัษำสดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ในระดบัต ่ำที ่0.53 เท่ำ  

  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 เปล่ียนแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  3,591.6        2,492.7   (1,098.9) (30.6%) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน  5,126.6        3,638.4   (1,488.2) (29.0%) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ     18,768.6      16,853.0   (1,915.6) (10.2%) 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  24,035.0      23,478.9   (556.1) (2.3%) 
รวมสินทรพัย ์  29,161.6      27,117.3   (2,044.4) (7.0%) 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้  7,847.5        8,353.4   505.9  6.4% 
หนี้สนิอื่น  3,391.3        3,087.9   (303.4) (8.9%) 
รวมหน้ีสิน   11,238.9      11,441.3   202.5  1.8% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  17,922.8      15,675.9   (2,246.8) (12.5%) 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)  0.44            0.53   0.10  21.7% 

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

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิและเลขำนุกำรบรษิทั 
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