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วนัที ่12 พฤษภำคม 2564 

     (SHR_2021_CS-02_014) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564     

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมำสที ่1 ปี 2564 บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
543.8 ล้ำนบำท ลดลงรอ้ยละ 52.5 จำกช่วงเดยีวกนัของปี 2563 มสีำเหตุส ำคญัจำกควำมรุนแรงและยดืเยือ้ของกำรระบำด
ของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของโควดิ19”) ทัว่โลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรชะลอตวัของภำคกำรท่องเทีย่วทัง้
ภำยในและระหว่ำงประเทศ จำกมำตรกำรควบคุมโรคและมำตรกำรจ ำกดักำรเดนิทำงทีเ่ขม้งวด ปัจจยัดงักล่ำวส่งผลต่อกำร
ยกเลกิกำรจองหอ้งพกัโรงแรมและกำรพึง่พงิเพยีงนักท่องเทีย่วในประเทศของบำงโรงแรมในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี 
2564 ซึง่ท ำใหร้ำยไดล้ดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ 

สถำนะกำรด ำเนินงำน 

บริษัทฯ ได้ติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด19 อย่ำงใกล้ชิด เพื่อวำงแผนรบัมือกับสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้กำรรกัษำสภำพคล่องและกำรประหยดัค่ำใช้จ่ำยโดยรวมของบรษิัท ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึ
ตดัสนิใจปิดโรงแรมบำงส่วนเพื่อใหส้อดคล้องกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ19 และมำตรกำรเปิดรบันักท่องเทีย่ว
ของแต่ละประเทศ โดย ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 โรงแรม 32 แห่ง จำก 39 แห่งของโรงแรมทัง้หมดภำยใตก้ำรบรหิำรของ
บรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิำร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 88 ของจ ำนวนหอ้งทัง้หมด  

บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์กำรด ำเนินกำรโรงแรมต่ำงๆ ตำมและเงื่อนไขกำรผ่อนคลำยข้อจ ำกัดต่ำงๆ เกี่ยวกับ 
โรคโควดิ19 ทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ อนัมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

ประเทศ กำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 

ไทย ภูเกต็ และเกำะพพี:ี เปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่ 
1 กรกฎำคม 2563 จนถงึปัจจุบนั 
 
เกำะสมุย: เปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่ 15 กรกฎำคม 
2563 
- สนัตบิุร ีเกำะสมุย ปิดใหบ้รกิำรระหว่ำง  
1 กุมภำพนัธ ์– 31 มนีำคม 2564 
- Outrigger เกำะสมุย (เดมิ) ปิดใหบ้รกิำร
ระหว่ำง 1 กุมภำพนัธ ์– 30 มถิุนำยน 2564 

อุตสำหกรรมท่องเที่ยวกลับมำชะลอตัวอีกครัง้จำกอุปสงค์
ภำยในประเทศที่ได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่
ของโรคโควดิ19 และข้อจ ำกดัในกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศทีย่งั
เขม้งวด อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ คำดว่ำธุรกจิโรงแรมมแีนวโน้มฟ้ืน
ตวัในปลำยไตรมำสที ่2 ของปี โดยไดร้บักำรสนับสนุนจำกโครงกำร
เรำเทีย่วด้วยกนัตัง้แต่วนัที ่17 พฤษภำคม 2564 ทัง้นี้ คำดว่ำกำร
เปิดรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตจิะเริม่ต้นในครึง่ปีหลงัของปีเป็นต้นไป 
โดยเริม่ผ่อนปรนมำตรกำรตำมล ำดบั ในพื้นที ่6 จงัหวดัน ำร่องของ
ประเทศ  
ส ำหรบัโรงแรมในประเทศไทย SHR ประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำง
สูงในกำรปรบัแผนกำรตลำดครัง้ใหญ่ และเน้นกำรสื่อสำรช่องทำง
ออนไลน์มำกขึ้น เพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวชำวไทยซึ่งที่ผ่ำนมำมิใช่
ฐำนลูกค้ำหลกั ผนวกกบักำรรแีบรนด์ Outrigger Laguna Phuket 
Beach Resort เป็นโรงแรมทรำย ลำกูน่ำ ภูเก็ต และโรงแรมพีพี 
ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท เป็นโรงแรมทรำย พีพี ไอส์แลนด ์
วลิเลจ ในเดอืนกุมภำพนัธ ์2564  
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ประเทศ กำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 

สำธำรณรฐั 
มลัดฟีส์ 

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส1:  
เปิดบริกำรตัง้แต่วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 
จนถงึปัจจุบนั 
 
Konotta Maldives Resort: ยั ง ค ง ปิ ด ใ ห้ 
บริกำรเชิงพำณิชย์จนถึงปัจจุบัน เนื่องจำก
ตัง้อยู่ในท ำเลทีอ่ยู่ไกล 

ในปี 2564 จ ำนวนนักท่องเที่ยวเดนิทำงเขำ้สู่มลัดฟีส์เพิม่ขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องในแต่ละเดือน โดยหลักจำกนักท่องเที่ยวชำวรสัเซียและ
อนิเดยี และมรีะยะเวลำเขำ้พกัเฉลี่ย 9 วนัซึ่งยำวนำนขึน้จำก 7 วนั
ในปีก่อนหน้ำ ซึ่งได้รบัอำนิสงส์จำกควำมคืบหน้ำในกำรกระจำย
วคัซนีทีเ่รว็กว่ำก ำหนดและนโยบำยกระตุ้นกำรท่องเทีย่ว ส่งผลให้
รฐับำลมลัดฟีส์ปรบัคำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเทีย่วในปี 2564 เป็น 
1.5 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญัจำก 0.6 ล้ำนคนในปี 2563 
อย่ำงไรก็ตำมปัจจยัหน่วงส ำคญัคอืสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดใน
ประเทศต้นทำง รวมถึงกำรเปิดเส้นทำงบินและกำรเพิ่มควำมถี่
จ ำนวนเที่ยวบินสู่มลัดฟีส์ โดยในเดอืนมนีำคม 2564 เที่ยวบินเชงิ
พำณิชย์ประมำณร้อยละ 60 ของจ ำนวนเที่ยวบินทัง้หมดกลบัมำ
ใหบ้รกิำรเสน้ทำงบนิสู่มลัดฟีสอ์กีครัง้ 
ส ำหรบัโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส1 มสีญัญำณกำร
ฟ้ืนตวัเด่นชดัอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรปรบักลยุทธ์กำรตลำดเชิงรุก 
ผนวกกับภำวะกำรแข่งขนัระหว่ำงผู้ประกอบกำรโรงแรมที่ผ่อน
คลำยลง สะท้อนจำกจ ำนวนห้องพกัที่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์
ระหว่ำงไตรมำส 1 ปี 2564 ปรบัลดลงรอ้ยละ 11 จำกปีช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน   

สหรำชอำณำจกัร โรงแรมส่วนใหญ่ทยอยกลบัมำเปิดใหบ้ริกำร
ตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 2563 อย่ำงไรก็ตำม 
จำกมำตรกำรปิดเมืองตำมสถำนกำรณ์กำร
ระบำดระลอกใหม่ในสหรำชอำณำจกัร ท ำให้
โรงแรมบำงส่วนกลบัมำปิดให้บรกิำรอีกครัง้
ในช่วงปลำยปี 2563 
โดย ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 โรงแรม
จ ำนวน 3 แห่งจำกจ ำนวนทัง้สิน้ 29 แห่ง
ยงัคงปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ 

อุตสำหกรรมท่องเทีย่วเริม่มสีญัญำณฟ้ืนตวัดขีึน้ตำมแผนผ่อนปรน
มำตรกำรควบคุมโรคโควดิ19 โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ เริม่ต้นตัง้แต่
เดอืนมนีำคม 2564 และคำดว่ำจะประกำศยกเลกิมำตรกำรปิดเมอืง
ทัง้หมดในเดอืนมถิุนำยน 2564 ภำยหลงัควำมส ำเรจ็ในกำรกระจำย
วคัซีนในประเทศ ซึ่งจะผลักดนัควำมต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศใหฟ้ื้นตวัอย่ำงชดัเจน  
นอกจำกนี้ยงัได้รบัปัจจยัสนับสนุนจำกกรอบควำมร่วมมอืระหว่ำง
ภูมิภำคยุโรปภำยใต้แนวคิด “Green Pass” ในเดือนพฤษภำคม 
2564 รวมถึงกำรมุ่งหำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดรบันักท่องเที่ยว
จำกประเทศตน้ทำงอื่นๆ ทีม่กีำรกระจำยวคัซนีใหป้ระชำกรในอตัรำ
สูงภำยใต้แนวคิด “Vaccine Passport” ให้ทันรองรับฤดูกำล
ท่องเทีย่วในเดอืนกรกฎำคม 2564  

สำธำรณรฐั 
หมู่เกำะฟิจ ิ

Outrigger Fiji Beach Resort:  
เปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่ 1 กรกฎำคม 2563 
จนถงึปัจจุบนั 
Castaway Island Fiji:  
เปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่ 1 สงิหำคม 2563 
จนถงึปัจจุบนั 

ภำพรวมกำรท่องเทีย่วยงัคงไดร้บัผลกระทบอย่ำงหนักจำกขอ้จ ำกดั
ในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ และมำตรกำรเคอร์ฟิว อย่ำงไรก็
ตำม ยอดจองหอ้งพกัในไตรมำสที ่2 ของปีเริม่เหน็สญัญำณฟ้ืนตวั 
ภำยหลงักำรประกำศระเบียงท่องเที่ยว (Travel Bubble) ระหว่ำง
ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ซึ่งคำดว่ำจะมีกำรขยำยสู่
ประเทศอื่นๆ ในเอเชยีแปซฟิิกในล ำดบัถดัไป 

สำธำรณรฐั
มอรเิชยีส 

เปิดบรกิำรตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2563 
จนถงึ 28 กุมภำพนัธ์ 2564 
และปิดใหบ้รกิำรอกีครัง้ระหว่ำง 1 มนีำคม – 
30 มถิุนำยน 2564  

ธุรกจิโรงแรมในครึง่ปีแรกปี 2564 ยงัคงเผชญิกบัสถำนกำรณ์ที่ท้ำ
ทำยท่ำมกลำงกำรพึ่งพิงตลำดภำยในประเทศเป็นหลัก  และ
มำตรกำรควบคุมโรคทีเ่ขม้งวดภำยในประเทศ ทัง้นี้ คำดกำรณ์ว่ำ
กำรเปิดรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตจิะเกดิขึน้ในไตรมำสที ่4 ปี 2564 
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พฒันำกำรท่ีส ำคญั 

• ในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 บริษัทฯ เข้ำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มร้อยละ 50 ในบริษัท FS JV Co., Ltd. (“FS JV”) 
ซึง่ประกอบกจิกำรโรงแรม 26 แห่งในสหรำชอำณำจกัร จงึท ำใหม้สีดัส่วนกำรถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 100 และท ำให ้
FS JV เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึ่งจะรบัรูผ้ลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืน
มนีำคม 2564 เป็นต้นไป โดยกำรลงทุนดงักล่ำวถือเป็นควำมมุ่งมัน่ที่ส ำคญัต่อกำรขยำยกำรลงทุนเพื่อต่อยอด 
กลยุทธ์เพิม่ประสทิธภิำพของพอร์ตกำรลงทุนในสหรำชอำณำจกัร ในกำรนี้บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนในกำร
ขำยโรงแรมบำงส่วนในสหรำชอำณำจกัร ซึ่งบรษิัทฯ พจิำรณำว่ำเป็นโรงแรมที่มศีกัยภำพในกำรท ำก ำไรจ ำกดั 
เพื่อน ำเงนิไปลงทุนในกำรปรบัปรุงพฒันำทรพัยส์นิหลกัของบรษิทัฯ  

• ใน เดือน เมษำยน  2564 บริษัทฯ  บรร ลุข้อตกลงกำรขำย โร งแรม  Mercure Newbury Elcot Park ใ น 
สหรำชอำณำจกัร ซึง่เป็นโรงแรมขนำด 73 หอ้ง คดิเป็นมลูค่ำรวม 4.25 ลำ้นปอนด ์(หรอืเทยีบเท่ำ 182 ลำ้นบำท)  

• นอกจำกนัน้ ในเดอืนกุมภำพนัธ์ 2564 บรษิัทฯ ด ำเนินกำรเปลี่ยนสญัญำของโรงแรมที่บรกิำรจดักำรโดยกลุ่ม 
Outrigger จ ำนวน 3 แห่งจำกทัง้หมด 6 แห่งภำยใต้สญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม ประกอบดว้ยโรงแรม ทรำย พพี ี
ไอส์แลนด์ วลิเลจ, โรงแรม ทรำย ลำกูน่ำ ภูเก็ต, และโรงแรมอีก 1 แห่งในเกำะสมุย บ่อผุด เพื่อกลบัมำบรหิำร
จดักำรดว้ยตวัเอง (Self-managed) เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัฯ  

 

ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิบรหิำรจดักำรโรงแรมและ

ลงทุนในธุรกจิโรงแรมระดบันำนำชำตทิีม่กีำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็โดยมกีำรเตบิโตของสนิทรพัยอ์ย่ำงต่อเนื่องในอตัรำเฉลีย่
รอ้ยละ 43.9 ต่อปีในช่วงระยะเวลำ 5 รอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำ (ตัง้แต่ปี 2559 - 2563) โดยมกีลุ่มทรพัย์สนิทีม่ลีกัษณะเฉพำะ
ประกอบดว้ยโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมระดบัโลก ไดแ้ก่ 

(1) โรงแรม 5 แห่งที่บรษิัทฯ บรหิำรจดักำรภำยใต้แบรนด์ของบรษิทัฯ เอง ได้แก่ โรงแรม 4 แห่งในประเทศ
ไทย  โ รงแรมสันติบุ รี  เกำะสมุ ย , โรงแรม ทรำย พีพี  ไอส์แลนด์  วิล เล จ , โ รงแรม ทรำย  ลำกู น่ ำ  ภู เก็ต ,  
โรงแรม 1 แห่งในเกำะสมุย บ่อผุด และโรงแรมอกี 1 แห่งในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์(“โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหำรจดักำรเอง”) 

(2) โรงแรม 3 แห่งซึง่ด ำเนินกำรภำยใตแ้บรนด ์Outrigger โดยโรงแรมเหล่ำนี้ไดร้บักำรบรหิำรจดักำรภำยใต้
สญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม ซึง่ประกอบดว้ย โรงแรม 2 แห่งในสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิและโรงแรมอกี 1 แห่งในสำธำรณรฐั
มอรเิชยีส (“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 26 แห่งในสหรำชอำณำจกัร ด ำเนินงำนภำยใต้แบรนด์ 
Mercure (“โรงแรมของบริษทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร”) 

(5) โรงแรมทีม่กีำรด ำเนินงำนในลกัษณะกำรร่วมคำ้ ประกอบดว้ย โรงแรมจ ำนวน 3 แห่งในสหรำชอำณำจกัร 
ด ำเนินงำนภำยใต้แบรนด์ Mercure และ Holiday Inn ซึ่งบริษัทฯ และ FICO UK ถือสดัส่วนเงินลงทุนฝัง่ละร้อยละ 50 
ในกำรร่วมค้ำ และโรงแรมที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำก่อสร้ำงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 
ในสำธำรณรฐัมลัดีฟส์ ซึ่งบริษัทฯ และ Wai Eco World Developer ถือสดัส่วนเงินลงทุนฝัง่ละร้อยละ 50 ในกำรร่วมค้ำ 
(“โรงแรมภำยใต้กิจกำรร่วมค้ำ”) ซึ่งรำยได้จำกโรงแรมที่มกีำรด ำเนินงำนในลกัษณะกำรร่วมค้ำจะไม่ถูกบนัทึกบญัชี 
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ในแบบงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ แต่จะบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธส่ีวนได้เสีย (Equity Method) ซึ่งบริษัทฯ จะรบัรู้ผลกำร
ด ำเนินงำนในรปูแบบของส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 บริษัทฯ มีโรงแรมที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วทัง้หมด 39 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง โรงแรม Outrigger  โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 โรงแรมของบรษิทัฯ 
ในสหรำชอำณำจกัร และโรงแรมทีม่กีำรด ำเนินงำนในลกัษณะกำรร่วมคำ้ ซึง่มจี ำนวนหอ้งพกัรวมกนัทัง้สิน้ 4,647 หอ้ง 

สดัส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมรปูแบบกำรบริหำร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไตรมำส 1  

ปี 2563 
% สดัส่วน

รำยได้ 
 ไตรมำส 1  

ปี 2564 
% สดัส่วน

รำยได้ 
%

เปลี่ยนแปลง 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 262.4 21.8% 23.7 4.4% -91.0% 
โรงแรม Outrigger   524.3 43.5% 33.8 6.2% -93.5% 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 358.3 31.3% 398.3 73.2% 11.2% 
โรงแรมในสหรำชอณำจกัร (1) 0.0 0.0% 88.0 16.2% N/A 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,144.9 100.0% 543.8 100.0% -52.5% 

หมำยเหตุ 
(1) บรษิทัฯ เปลีย่นวธิรีบัรู้รำยไดจ้ำกส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ เป็นบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวม ตัง้แต่วนัที่ 1 - 31 มนีำคม 2564   

 
 

ตวัช้ีวดัท่ีส ำคญัส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนโรงแรม 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 1  
ปี 2563 

ไตรมำส 1  
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง  
 

จ ำนวนโรงแรม  5 5 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 657 657 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 65.5% 11.1% -54.4% 
ADR (บำท) (2) 9,517 2,705 -71.6% 
RevPAR (บำท) (2) 6,233 301 -95.2% 

หมำยเหตุ 
(2) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2563 คอื 31.29THB/USD  

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2564 คอื 30.26THB/USD 

โรงแรมที่บรษิัทฯ บรหิำรจดักำรเอง ม ีRevPAR เท่ำกบั 301 บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยที่ร้อยละ 11.1 และ 
ADR เท่ำกบั 2,705 บำท ทัง้นี้ กำรปรบัตวัลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที ่1 ปี 2564 มสีำเหตุหลกัจำกกำรแพร่ระบำด
ระลอกใหม่ของโควดิ19 ที่ส่งผลต่อมำตรกำรควบคุมโรคทีเ่ขม้งวด และกำรขอ้จ ำกดัในกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศ ส่งผลให้
จ ำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั แม้ว่ำบรษิัทฯ จะมกีำรปรบักลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อเพิม่จ ำนวนนักท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ แต่ไม่สำมำรถชดเชยกำรหำยไปของจ ำนวนและรำยไดจ้ำกนักท่องเทีย่วต่ำงชำตไิด ้ทัง้นี้ บรษิทัฯ พจิำรณำหยุด
ใหบ้รกิำรโรงแรมชัว่ครำว 3 แห่ง จำกทัง้หมด 5 แห่ง ในระหว่ำงไตรมำสที ่1 ปี 2564 ตำมทีไ่ดแ้สดงในตำรำงขำ้งตน้ 
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โรงแรม Outrigger 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 1  
ปี 2563 

ไตรมำส 1  
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง  
 

จ ำนวนโรงแรม  3 3 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 499 499 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 54.9% 9.9% -45.0% 
ADR (บำท) (3) 5,386 2,284 -57.6% 
RevPAR (บำท) (3) 2,955 225 -92.4% 

หมำยเหตุ 
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2563 คอื 14.14THB/FJD, 0.84THB/MUR 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2564 คอื 14.85THB/FJD, 0.76THB/MUR 

โรงแรม Outrigger ม ีRevPAR เท่ำกบั 225 บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยที่รอ้ยละ 9.9 และ ADR เท่ำกบั 2,284 
บำท ทัง้นี้ กำรปรบัตวัลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที ่1 ปี 2564 มสีำเหตุหลกัจำกกำรกำรแพร่ระบำดของโควดิ19 ที่
ยดืเยื้อ ท ำให้จ ำนวนนักท่องเที่ยวทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั ทัง้นี้ บรษิัทฯ พจิำรณำหยุด
ใหบ้รกิำรโรงแรมชัว่ครำว 1 แห่ง จำกทัง้หมด 3 แห่ง ในเดอืนมนีำคม 2564 ตำมทีไ่ดแ้สดงในตำรำงขำ้งตน้ 

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 1  
ปี 2563 

ไตรมำส 1  
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง  
 

จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 376 376 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 60.1% 67.1% 7.0% 
ADR (บำท) (4) 10,853 8,287 -23.6% 
RevPAR (บำท) (4) 6,526 5,564 -14.7% 

หมำยเหตุ 
(4) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2563 คอื 31.29THB/USD 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2564 คอื 30.26THB/USD 

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ม ีRevPAR เท่ำกบั 5,564 บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยที่ร้อยละ 
67.1 และ ADR เท่ำกับ 8,287 บำท โดยกำรฟ้ืนตัวอย่ำงมีนัยส ำคัญของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวมีสำเหตุหลักจำก
ควำมส ำเรจ็ในกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตขิองรฐับำลมลัดฟีส์ ซึ่งส่งผลใหค้่ำเฉลี่ยของอตัรำกำรเขำ้พกัในไตรมำสที ่1 
ปี 2564 ของประเทศอยู่ทีร่อ้ยละ 57.7 ในขณะทีอ่ตัรำกำรเขำ้พกัโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ในไตรมำสที ่1 
ปี 2564 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ และดกีว่ำค่ำเฉลีย่อุตสำหกรรม ซึง่ไดร้บัอำนิสงสจ์ำกกลยุทธท์ำงกำรตลำดผนวกกบั
จุดแขง็ของโครงกำร CROSSROADS 

โรงแรมของบรษิทัฯ และโรงแรมภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ในสหรำชอำณำจกัร 

ตวัช้ีวดั  

ไตรมำส 1  
ปี 2563 

ไตรมำส 1  
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง  
 

จ ำนวนโรงแรม  29 29 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 3,115 3,115 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 49.7% 18.1% -31.6% 
ADR (บำท) (5) 2,347 2,173 -7.4% 
RevPAR (บำท) (5) 1,167 394 -66.2% 

หมำยเหตุ 
(5) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2563 คอื 40.06THB/GBP 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2564 คอื 41.72THB/GBP 
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โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ม ีRevPAR เท่ำกบั 394 บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยที่ร้อยละ 18.1 และ ADR 
เท่ำกบั 2,173 บำท ทัง้นี้ กำรปรบัตวัลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 มสีำเหตุหลกัจำกกำรประกำศ
มำตรกำรควบคุมโรคที่เข้มงวดของรัฐบำลในปลำยปี 2563 จนถึงเดือนมีนำคม 2564 ส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำร
ท่องเทีย่วลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั ทัง้นี้ บรษิทัฯ พจิำรณำหยุดใหบ้รกิำรโรงแรมชัว่ครำว 3 แห่ง จำกทัง้หมด 29 แห่งระหว่ำง
ไตรมำสที ่1 ปี 2564 ตำมทีไ่ดแ้สดงในตำรำงขำ้งตน้ 

 

สรปุผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 1 ปี 2563 และ 2564  

  ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  1,144.9  100.0%  543.8  100.0%  (601.2) (52.5%) 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร  (764.5) (66.8%)  (566.1) (104.1%)  198.4  26.0% 

ก าไรขัน้ต้น  380.5  33.2%  (22.3) (4.1%)  (402.8) (105.9%) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  (93.5) (8.2%)  (39.4) (7.2%)  54.1  57.9% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (349.6) (30.5%)  (259.8) (47.8%)  89.8  25.7% 

รายไดอ้ื่น  473.5  41.4%  148.5  27.3%  (325.0) (68.6%) 

ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและการรว่มคา้  (111.1) (9.7%)  (6.2) (1.1%)  104.9  94.5% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบีย้จ่าย)  (100.7) (8.8%)  (130.9) (24.1%)  (30.3) (30.1%) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  199.1  17.4%  (310.1) (57.0%)  (509.2) (255.7%) 

ภาษเีงนิได ้  35.9  3.1%  (0.8) (0.2%)  (36.8) (102.3%) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด  235.1  20.5%  (310.9) (57.2%)  (546.0) (232.3%) 

รายการปรบัปรุง       

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น  25.5  2.2%  (7.1) (1.3%)  (32.6) (127.9%) 

รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า1  (419.3) (36.6%)  (102.7) (18.9%)  316.6  75.5% 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)2  137.9  12.0%  (43.2) (7.9%)  (181.0) (131.3%) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว  (158.7) (13.9%)  (420.7) (77.4%)  (262.0) (165.1%) 

 

 

 

 

 
1 รำยกำรท่ีไม่ได้เกิดข้้นเปนนประจ ำ ไดแ้ก่ ก ำไรจำกรำยกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทัร่วมทุนและก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ และก ำไรจำกกำรตี
มลูคำ่ยุตธิรรมในกำรร่วมคำ้ 
2 Adjusted EBITDA ค ำนวณจำกก ำไรกอ่นภำษ ีบวก ตน้ทุนทำงกำรเงนิ คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย และรำยไดจ้ำกดอกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำร
ร่วมคำ้ หกั รำยไดจ้ำกดอกเบีย้ ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่นและรำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ 
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รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรในไตรมำสที่ 1 ของปี 2564 จ ำนวน 534.8 ล้ำนบำท ปรบัตัวลดลงร้อยละ 52.5 จำก 
ไตรมำสที ่1 ปี 2563 โดยมสีำเหตุจำกอุตสำหกรรมท่องเทีย่วยงัอยู่ในระหว่ำงสถำนกำรณ์ทีท่ำ้ทำยจำกกำรแพร่ระบำดของ
โควดิ19 ส่งผลต่อกำรยกเลกิกำรจองหอ้งพกั อีกทัง้โรงแรมทีเ่ปิดด ำเนินกำรอยู่ส่วนใหญ่เผชญิกบักำรแข่งขนัดำ้นรำคำที่
รุนแรงจำกกำรพึ่งพิงตลำดภำยในประเทศเป็นหลัก  ซึ่งกำรใช้จ่ำยต่อคนอยู่ในระดับที่ต ่ำกว่ำนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 
อย่ำงไรก็ตำม รำยได้จำกกำรให้บริกำรเติบโตขึ้นร้อยละ 82.9 จำกจ ำนวน 297.3 ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 
จำกผลกำรด ำเนินกำรของโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS และกำรเปลีย่นวธิรีบัรูร้ำยไดข้อง FS JV จำกส่วนแบ่งก ำไร
หรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ มำเป็นกำรบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวมตัง้แต่เดอืนมนีำคม 2564  

ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ต้นทุนกำร ให้บริกำรของบริษัทฯ  ในไตรมำสที่  1 ปี  2564 เท่ ำกับ  566.1 ล้ ำนบำท ปรับตัว ลดลง 
รอ้ยละ 26.0 จำกไตรมำสที ่1 ปี 2563 สอดคลอ้งกบัจ ำนวนโรงแรมทีก่ลบัมำเปิดใหบ้รกิำรและระดบัอตัรำกำรเขำ้พกั รวมถงึ
กำรปรบัลดค่ำใชจ้่ำยผนัแปรต่ำงๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ธุรกจิ  

ก ำไรขัน้ต้น 

ก ำ ไ ร ( ข ำดทุ น ) ขั ้น ต้ น ข อ งบ ริษัท ฯ  ใ น ไตรมำสที่  1 ปี  2564 จ ำ น วน  (22.3) ล้ ำ นบ ำท  พลิก จ ำก 
จ ำนวน 380.5 ล้ำนบำทในไตรมำสที ่1 ปี 2563 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของรำยไดข้องโรงแรมซึ่งได้รบัผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ19  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบรษิทัฯ ในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เท่ำกบั 39.4 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 57.9 จำก
จ ำนวน 93.5 ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรปรบัลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนกำรขำยและโฆษณำ 
กำรปรบัอตัรำก ำลงัคน สอดคลอ้งกบัแผนกำรควบคุมตน้ทุนของบรษิทัฯ  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรของบรษิัทฯ ในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เท่ำกบั 259.8 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 25.7 
จำก 349.6 ล้ำนบำทในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจำกกำรบริหำรจดักำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้สอดคล้องกบั
สภำวะอุตสำหกรรม 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (ดอกเบีย้จ่ำย) 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ (ดอกเบี้ยจ่ำย) ในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เท่ำกบั 130.9 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึ้นร้อยละ 30.1 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน  อันเป็นผลมำจำกรับรู้เงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรท ำธุรกรรมเข้ำซื้อกิจกำรบริษัท FS JV 
ซึง่ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ในเดอืนกุมภำพนัธ ์2564  

 

 

 

 



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

S Hotels & Resorts, A Singha Estate Company | www.shotelsresorts.com 
หน้า 8/9 

รำยได้อ่ืน 

รำยไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่1 ปี 2564 เท่ำกบั 148.5 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยก ำไรจำกกำรตมีูลค่ำยุตธิรรม
ในกำรร่วมคำ้ 102.7 ล้ำนบำท รำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิใหกู้้ยมืแก่กำรร่วมคำ้จ ำนวน 25.0 ลำ้นบำท และรำยไดอ้ื่นๆ จ ำนวน 
20.8 ล้ำนบำท ส ำหรบัไตรมำสที ่1 ปี 2563 เท่ำกบั 473.5 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยก ำไรจำกรำยกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญั
ของบรษิทัร่วมทุน ภำยใต้สญัญำร่วมทุน และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 419.3 ล้ำนบำท รำยไดด้อกเบี้ย
จำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กำรร่วมคำ้จ ำนวน 34.4 ลำ้นบำท และรำยไดอ้ื่นๆ จ ำนวน 19.8 ลำ้นบำท  

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เท่ำกบั (6.2) ล้ำนบำท ขำดทุน
ลดลงจำก (111.1) ล้ำนบำท เมื่อเทยีบกบัไตรมำสที ่1 ปี 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรหยุดรบัรูส่้วนแบ่งขำดทุนจำก
บรษิทั FS JV ตัง้แต่ไตรมำสที ่4 ปี 2563 ประกอบกบักำรเปลีย่นวธิกีำรรบัรูผ้ลประกอบกำรของกำรร่วมคำ้จำกเงนิลงทุนใน
โรงแรม 26 แห่งของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร มำเป็นกำรบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวมตัง้แต่เดอืนมนีำคม 2564  
 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ที่ ป รับป รุ ง แ ล้ ว  (Adjusted EBITDA)  ข อ งบ ริษัท ฯ  ใ น ไตรมำสที่  1 ปี  2564 เ ท่ ำ กับ  (43.2) 
ล้ำนบำท ปรับลดลงจำก 137.9 ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักกำรลดลงของรำยได้โรงแรม และ
ผลกระทบจำกกำรหยุดใหบ้รกิำรชัว่ครำวของโรงแรมของกลุ่มบรษิทัฯ ในขณะทีย่งัมคี่ำใชจ้่ำยคงทีบ่ำงรำยกำร 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 

ก ำไร (ขำดทุน) ของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่1 ปี 2564 เท่ำกบั (310.9) ล้ำนบำท พลกิจำกจ ำนวน 235.1 ล้ำนบำท
ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตุหลกักำรลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญัของรำยไดโ้รงแรมในไตรมำสที ่1 ปี 2564 แมว้่ำจะมี
กำรรับรู้ก ำไรจำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรมในกำรร่วมค้ำ จ ำนวน 102.7 ล้ำนบำทก็ตำม ในขณะที่ ในไตรมำสที่  1 
ปี 2563 โรงแรมส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยู่ยงัได้รบัผลกระทบในวงจ ำกัด และมีกำรบนัทึกก ำไรจำกรำยกำร
จ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทัร่วมทุน ภำยใตส้ญัญำร่วมทุน และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 419.3 ลำ้นบำท 
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สรปุฐำนะทำงกำรเงินรวมและโครงสร้ำงเงินลงทุน 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ำกบั 36,755.0 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 9,637.7 ล้ำนบำท
จำกสนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจ ำนวน 9,877.9 
ล้ำนบำท อนัเป็นผลมำจำกกำรท ำธุรกรรมเขำ้ซื้อกิจกำรบรษิัท FS JV ซึ่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเดอืนกุมภำพนัธ์ 2564 
ท ำให้บริษัทฯ เข้ำถือหุ้นร้อยละ 100 ใน 26 โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ดังนัน้ บริษัทฯ จึงรับรู้ที่ดิน อำคำรอุปกรณ์ 
และค่ำควำมนิยมทีเ่พิม่ขึน้  

ทัง้นี้  บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ำกับ 20,800.0 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 เพิ่มขึ้นจ ำนวน 9,358.7 
ล้ำนบำทจำกหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 จำกกำรรบัรูง้บกำรเงนิของบรษิทั FS JV เขำ้มำในงบกำรเงนิรวมของ
บรษิทัฯ และมหีนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้เท่ำกบั 13,063.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 8,353.4 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุส ำคญั
จำกเงนิกูท้ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำว 

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้นรวมเท่ำกบั 15,954.9 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 279.0 ล้ำนบำท จำกส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 โดยมสีำเหตุจำกผลขำดทุนระหว่ำงงวด ส่งผลใหส้ดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นที่ 0.82 เท่ำ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 โดยอตัรำส่วนดงักล่ำวยงัอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ covenant ของบรษิทัฯ อย่ำงมี
นัยส ำคญั 
 

  31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64 เปล่ียนแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  2,492.7   1,467.5   (1,025.1) (41.1%) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน  3,638.4   3,398.2   (240.2) (6.6%) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ  19,288.7   30,238.1   10,949.4  56.8% 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  23,478.9   33,356.7   9,877.9  42.1% 
รวมสินทรพัย ์  27,117.3   36,755.0   9,637.7  35.5% 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้  8,353.4   13,063.0   4,709.6  56.4% 
หนี้สนิอื่น  3,087.9   7,737.0   4,649.1  150.6% 
รวมหน้ีสิน   11,441.3   20,800.0   9,358.7  81.8% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  15,675.9   15,954.9   279.0  1.8% 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)  0.53   0.82   0.29  53.6% 

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

รกัษำกำรประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิและเลขำนุกำรบรษิทั 
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