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วนัที ่11 สงิหำคม 2564 

     (SHR_2021_CS-02_019) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564     

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในงวดครึง่ปีแรกของปี 2564 บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) มรีำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรใหบ้รกิำรอยู่ที ่1,346.9 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.0 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตุส ำคญัมำจำกกำร
เริม่รบัรูร้ำยไดข้องพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร นับตัง้แต่ทีบ่รษิทัฯไดเ้ขำ้ซื้อหุน้ FS JV Co., Ltd. (“FS JV”) เพิม่เป็น 
100% เมื่อช่วงกลำงไตรมำส 1 ปี 2564 ทีผ่่ำนมำ อย่ำงไรกต็ำมควำมรุนแรงและยดืเยือ้ของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโค
โรน่ำ 2019 (“กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19”) รวมถึงมำตรกำรจ ำกดักำรเดนิทำงทีเ่ขม้งวดในหลำยประเทศทัว่โลก ยงัคง
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกจิกรรมทำงเศรษฐกจิอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจยัดงักล่ำวไดส่้งผลใหภ้ำคกำรท่องเทีย่วทัง้ภำยใน
และระหว่ำงประเทศในหลำยประเทศยงัคงชะลอตวั ซึง่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในช่วงทีผ่่ำนมำ  

อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงเดือนกรกฎำคม ภำคกำรท่องเที่ยวของประเทศมลัดีฟส์ และสหรำชอำณำจกัรได้เริม่ส่ง
สญัญำณฟ้ืนตวั อนัเนื่องมำจำกรฐับำลมลัดฟีส์ ได้มคี ำสัง่กลบัมำเปิดประเทศต้อนรบันักท่องเที่ยวจำกทวปีเอเชยีใต้ เช่น 
อนิเดยี อกีครัง้ เริม่ตัง้แต่วนัที ่15 กรกฎำคม 2564 ส่งผลใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงประเทศทีเ่ดนิทำงเขำ้ประเทศมลัดฟีส์
ในเดอืนกรกฎำคม 2564 เพิม่สงูขึน้ถงึรอ้ยละ 81 เมื่อเทยีบกบัเดอืนมถิุนำยน 2564  ในขณะทีท่ำงรฐับำล สหรำชอำณำจกัร 
กไ็ดม้กีำรประกำศยกเลกิมำตรกำรลอ็กดำวน์เฟสสุดทำ้ยในกำรควบคุมกำรระบำดของโรคโควดิ-19  ซึ่งรวมถงึกำรยกเลกิ
ขอ้จ ำกดัในกำรเดนิทำงทัง้หมด โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่19 กรกฎำคม 2564 สอดรบักำรก้ำวเขำ้สู่ฤดูกำลท่องเทีย่วในสหรำช
อำณำจกัรช่วงครึ่งปีหลงั โดยในครึ่งปีแรก ปี 2564 สดัส่วนรำยได้จำกกำรให้บรกิำรของโรงแรมในประเทศมลัดฟีส์ และ 
สหรำชอำณำจกัร อยู่ทีร่อ้ยละ 50.4 และรอ้ยละ 41.3 ตำมล ำดบั เมื่อเทยีบกบัรำยไดร้วมจำกกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ 
 

สถำนะกำรด ำเนินงำน 

บริษัทฯ ได้ติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด19 และมำตรกำรของทำงภำครัฐอย่ำงใกล้ชิด เพื่อ
วำงแผนรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ควบคู่กบักำรบรหิำรจดักำรต้นทุน และรกัษำสภำพคล่องของ
บรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดต้ดัสนิใจปิดโรงแรมบำงส่วนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
โควดิ-19 และมำตรกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วของแต่ละประเทศ โดย ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 โรงแรม 32 แห่ง จำก 38 
แห่งของโรงแรมทัง้หมดภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิำร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 89 ของจ ำนวนหอ้งทัง้หมด (4,031 
หอ้ง จำกทัง้หมด 4,522 หอ้ง) 

 
ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดป้รบักลยุทธ์กำรด ำเนินกำรโรงแรมต่ำงๆ ตำมและเงื่อนไขกำรผ่อนคลำยขอ้จ ำกดัต่ำงๆ เกี่ยวกบั 

โรคโควดิ-19 ทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ โดยมรีำยละเอยีดเป็นดงัต่อไปนี้ 
 

ประเทศ กำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
ประเทศไทย ภูเกต็:  

- ทรำย ลำกูน่ำ ภูเกต็ - เปิดใหบ้รกิำร 
 
 
กระบี:่ 
- ทรำย พพี ีไอสแ์ลนด ์วลิเลจ - เปิดใหบ้รกิำร 
 
 

กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยตัง้แต่
เดอืนเมษำยน 2564 ส่งผลให้ภำครฐัได้ออกมำตรกำรควบคุมกำร
แพร่ระบำดโดยกำรแบ่งโซนพื้นที่ตำมระดบัควำมเสีย่ง และบงัคบั
ใชม้ำตรกำรกำรควบคุมขัน้สูงสุดไดแ้ก่ กำรสนับสนุนใหง้ดเดนิทำง
ข้ำมจงัหวดั กำรปิดสถำนที่เสี่ยง กำรปิดให้บริกำรร้ำนอำหำรใน
รูปแบบนัง่ทำนในบำงจงัหวดั ส่งผลใหก้ำรเดนิทำงภำยในประเทศ
หดตวัอกีครัง้ในช่วงไตรมำสที ่2 ของปี 2564 ประกอบกบัขอ้จ ำกดั
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ประเทศ กำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
เกำะสมุย:  
- สนัตบิุร ีเกำะสมุย – ปิดใหบ้รกิำร  
  1 กุมภำพนัธ ์– 31 มนีำคม 2564 
  1 พฤษภำคม – 31 กรกฎำคม 2564 
- Outrigger เกำะสมุย (เดมิ) – ปิดใหบ้รกิำร 
  1 กุมภำพนัธ ์– 31 กรกฎำคม 2564 

ในกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศที่เข้มงวด ยงัคงเป็นปัจจยัส ำคญัที่
กดดนัอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วใหช้ะลอตวัต่อเน่ือง  
 
อย่ำงไรกต็ำม ภำครฐัไดด้ ำเนินกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วชำวต่ำงชำติ
ที่ได้รับวัคซีนแล้วเดินทำงเข้ำประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 
ภ ำย ใต้ โ ค ร งกำรน ำ ร่ อ ง  “Phuket Sandbox”  ตั ้ง แต่ วันที่  1 
กรกฎำคม 2564 โดยนักท่องเที่ยวต้องเข้ำพักในโรงแรมที่ได้รับ
มำตรฐำน SHA Plus (SHA+) ในจังหวัดภู เก็ต และสำมำรถ
ท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ไดเ้ป็นระยะเวลำ 14 วนั และหำกผลตรวจ
ไม่พบเชื้อโควิด19 จึงสำมำรถเดินทำงออกไปจังหวัดอื่นๆ ใน
ประเทศไทยได ้ 
 
นอกจำกนี้ แล้วภำครัฐยัง ได้ด ำ เนินกำรต่อเนื่ อง เพื่อ เ ปิดรับ
นักท่องเที่ยวบนพื้นที่เกำะสมุย เกำะพะงนั และเกำะเต่ำ ภำยใต้
รูปแบบ Samui Plus Model ตัง้แต่วนัที่ 15 กรกฎำคม 2564 โดย
นักท่องเทีย่วตอ้งเขำ้พกัในโรงแรมที ่Samui Extra Plus Hotels ซึง่
เป็นโรงแรมระดบัมำตรฐำน AQ (แอเรยี ควอรนัทนี) บนเกำะสมุย
เท่ำนัน้ ในช่วง 7 วนัแรก และในวนัที่ 8 – 14 สำมำรถเข้ำพกัใน
โรงแรมทีไ่ดม้ำตรฐำน SHA+ ทัง้ในเกำะสมุย เกำะพะงนั และเกำะ
เต่ำ รวมถงึเดนิทำงท่องเทีย่วทัง้ 3 เกำะได ้
 
ส ำหรับโรงแรมในประเทศไทย (4 แห่ง) ของบริษัทฯ ได้รับกำร
รบัรองให้เป็นสถำนประกอบกำรที่ได้รบัมำตรฐำน SHA+ ทัง้หมด
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 

สำธำรณรฐั 
มลัดฟีส์ 

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส1:  
- SAii Lagoon Maldives – เปิดใหบ้รกิำร 
- Hard Rock Hotel Maldives - เปิดใหบ้รกิำร 
 
 
Konotta Maldives Resort:  ปิดใหบ้รกิำร  

จ ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำสู่ม ัลดีฟส์เพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน
ต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2564 ซึ่งได้รบัอำนิสงส์จำกควำมคบืหน้ำใน
นโยบำยกระตุน้กำรท่องเทีย่วและกำรกระจำยวคัซนีภำยในประเทศ 
โดยนักท่องเที่ยวหลักเป็นชำวรัสเซีย อินเดีย ยูเครน และจำก
ประเทศแถบตะวนัออกกลำง  
 
อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงไตรมำสที ่2 ของปี 2564 จ ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำสู่ม ัลดีฟส์ปรับตัวลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
เนื่ องจำกกำรเข้ำสู่ช่ วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยว (low season) 
ประกอบกับนโยบำยควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด19 
ภำยในประเทศ โดยกำรปิดรบันักท่องเที่ยวจำกอินเดยี และอีก 8 
ประเทศในเอเชยีใต้ ตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม เป็นต้นไป อย่ำงไรก็
ตำม จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในประเทศต้นทำงดงักล่ำวที่
คลี่คลำยขึ้น ภำครฐับำลจึงประกำศนโยบำยเปิดรบันักท่องเที่ยว
ชำวอนิเดยี และประเทศอื่นๆ ในเอเชยีใต้ใหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศได้
อีกครัง้ตัง้แต่วันที่ 15 กรกฎำคม 2564 เป็นต้นมำ และคำดว่ำ
อุตสำหกรรมท่องเทีย่วจะฟ้ืนตวัในไตรมำสที ่3 ต่อเนื่องจนถึงไตร



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

S Hotels & Resorts, A Singha Estate Company | www.shotelsresorts.com 
หน้า 3/11 

ประเทศ กำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
มำสที่  4 ของปี 2564 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกกลับมำ
ท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้ำตลำดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกำ สหรำช
อำณำจกัร และยุโรป ซึ่งมอีตัรำส่วนกำรฉีดวคัซีนให้ประชำกรใน
ระดบัสงู  
 
โดยรฐับำลมลัดฟีส์ปรบัคำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2564 
เป็น 1.5 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญจำก 0.6 ล้ำนคนในปี 
2563 อย่ำงไรก็ตำมปัจจัยหน่วงส ำคัญคือสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดในประเทศต้นทำง รวมถึงกำรเปิดเส้นทำงบินและกำรเพิ่ม
ควำมถีจ่ ำนวนเทีย่วบนิสู่มลัดฟีส ์ 
 

สหรำช
อำณำจกัร 

โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร:  
เปิดใหบ้รกิำร 27 แห่ง 
ปิดใหบ้รกิำร 1 แห่ง – Mercure Bewdley 
Hotel 

ภำยหลงัควำมส ำเรจ็ในกำรกระจำยวคัซนีในประเทศ กจิกรรมทำง
เศรษฐกิจ และอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเริ่มมีสัญญำณฟ้ืนตัวดีขึ้น 
ตำมแผนผ่อนปรนมำตรกำรควบคุมโรคโควิด19  ปริมำณควำม
ต้องกำรเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศปรบัตวัดขีึ้นตัง้แต่มกีำร
ประกำศผ่อนปรนมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดโควิด -19 
เพิม่เตมิ เมื่อกลำงเดอืนพฤษภำคม 2564 เป็นต้นมำ ซึ่งจะเห็นได้
ชดัจำกอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ในเดอืนพฤษภำคม และมถิุนำยน ของ
พอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัรของบรษิัทฯที่ รอ้ยละ 36.3 และ
รอ้ยละ 46.6 ตำมล ำดบั   
 
ทัง้นี้ บรษิัทฯ คำดว่ำจะเห็นกำรฟ้ืนตวัของธุรกิจอย่ำงชดัเจนมำก
ขึ้นในครึ่ง ปีหลังของปี 2564 จำกกำรเข้ำสู่ ฤดูกำลท่องเที่ยว 
ประกอบกบัภำครฐับำลได้ประกำศยกเลิกข้อจ ำกดัในกำรเดนิทำง
ทัง้หมดในวนัที ่19 กรกฎำคม 2564 ซึ่งเป็นปัจจยัสนับสนุนส ำคญั
ต่อกำรเดนิทำงระหว่ำงเมอืง และระหว่ำงภูมภิำคยุโรป ตลอดจน
กำรเปิดรบันักท่องเที่ยวจำกประเทศต้นทำงอื่นๆ ที่มกีำรกระจำย
วคัซนีใหป้ระชำกรในอตัรำสงูภำยใตแ้นวคดิ “Vaccine Passport”  
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ประเทศ กำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
สำธำรณรฐั 
หมู่เกำะฟิจ ิ

Outrigger Fiji Beach Resort - ปิดใหบ้รกิำร 
1 พฤษภำคม – 31 พฤษภำคม 2564 
 
Castaway Island Fiji - ปิดใหบ้รกิำร 
1 พฤษภำคม – 31 กรกฎำคม 2564 
 

ภำพรวมกำรท่องเที่ยวยงัคงได้รบัผลกระทบอย่ำงหนักในระหว่ำง
ครึง่ปีแรกของปี 2564 จำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ19 ส่งผลให้
บรษิัทฯ พจิำรณำปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำวเพื่อให้สอดคล้องกับ
มำตรกำรจ ำกัดในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ และมำตรกำรปิด
เมอืง ทัง้นี้โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort ไดเ้ปิดบรกิำรเป็น
สถำนทีก่กัตวัทำงเลอืก (ASQ) เริม่ตัง้แต่เดอืนมถิุนำยน 2564 เป็น
ตน้มำ  
 
อย่ำงไรก็ตำม รฐับำลคำดว่ำกำรเปิดพรมแดนระหว่ำงประเทศจะ
เกิดขึ้นในวนัที่ 31 ตุลำคม 2564 เป็นต้นไป ภำยหลงัประชำกรใน
ประเทศรอ้ยละ 80 ไดร้บัวคัซนีครบ 2 เขม็ โดยคำดว่ำในไตรมำสที ่
4 จะสำมำรถรองรับลูกค้ำหลักจำก ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
รวมถงึสหรฐัอเมรกิำ และแคนนำดำได ้

สำธำรณรฐั
มอรเิชยีส 

Outrigger Mauritius Beach - ปิดใหบ้รกิำร 
1 มนีำคม – 31 กรกฎำคม 2564 

อุตสำหกรรมท่องเที่ยวในปี 2564 ยงัคงเผชญิกบัสถำนกำรณ์ที่ท้ำ
ทำยท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของโควิด19 ส่งผลให้บริษัทฯ 
พจิำรณำปิดท ำกำรโรงแรมชัว่ครำวเพื่อให้สอดคล้องกบัมำตรกำร
ควบคุมโรคทีเ่ขม้งวดภำยในประเทศ ทัง้นี้ รฐับำลคำดว่ำกำรเปิดรบั
นักท่องเทีย่วต่ำงชำตจิะเกดิขึน้ในไตรมำสที ่4 ปี 2564 
  

 

พฒันำกำรท่ีส ำคญั 

• 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) 
โดยกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมกลยุทธใ์นกำรเพิม่ประสทิธภิำพของพอรต์กำรลงทุนในสหรำชอำณำจกัร 

• ในเดอืนกรกฎำคม 2564 บรษิัทฯ เดนิหน้ำขยำยตลำดลกัซ์ชวัรใีนสำธำรณรฐัมลัดฟีส์ ร่วมกบั Wai Eco World 
Developer Pte. Ltd. (WEWD) ลงนำมสญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรมกบั “โซ/ โฮเตล็แอนด์รสีอร์ท” (SO/ Hotels & 
Resorts) ซึง่เป็นแบรนดร์สีอรท์ไลฟ์สไตลแ์ถวหน้ำของแอคคอร ์(Accor) ในกำรพฒันำและบรหิำรรสีอรท์ล ำดบัที ่3 
ของโครงกำรครอสโรด้ส ์มลัดฟีส ์(CROSSROADS) ซึง่วำงแผนเปิดตวัในปี 2566 
 

ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิบรหิำรจดักำรโรงแรมและ

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

(1) โรงแรม 5 แห่งทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรภำยใตแ้บรนดข์องบรษิทัฯ เอง ไดแ้ก่ โรงแรม 4 แหง่ในประเทศไทย 
โรงแรมสนัตบิุร ีเกำะสมุย, โรงแรม ทรำย พพี ีไอสแ์ลนด ์วลิเลจ, โรงแรม ทรำย ลำกูน่ำ ภูเกต็, โรงแรม 1 แห่งในเกำะสมุย 
บ่อผุด และโรงแรมอกี 1 แห่งในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์(“โรงแรมท่ีบริษทัฯ บริหำรจดักำรเอง”) 
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(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 25 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 
ในแบบงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ แต่จะบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธส่ีวนได้เสีย (Equity Method) ซึ่งบริษัทฯ จะรบัรู้ผลกำร
ด ำเนินงำนในรปูแบบของส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 2564 บรษิัทฯ มโีรงแรมที่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แล้วทัง้หมด 38 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง โรงแรม Outrigger  โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 โรงแรมของบรษิทัฯ 
ในสหรำชอำณำจกัร และโรงแรมทีม่กีำรด ำเนินงำนในลกัษณะกำรร่วมคำ้ ซึง่มจี ำนวนหอ้งพกัรวมกนัทัง้สิน้ 4,522 หอ้ง 

 

สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรตำมรปูแบบกำรบริหำร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งวดครึ่งปีแรก  

ปี 2563 
% สดัส่วน

รำยได้ 
 งวดครึ่งปีแรก 

ปี 2564 
% สดัส่วน

รำยได้ 
%

เปลี่ยนแปลง 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 545.1 47.3% 77.3 5.7% (85.8%) 
โรงแรม Outrigger   243.2 21.2% 34.3 2.6% (85.9%) 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 363.3 31.5% 678.9 50.4% 86.9% 
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร (1) 0 0% 556.4 41.3% N/A 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,151.6 100.0% 1,346.9 100.0% 17.0% 

หมำยเหตุ 
(1) บรษิทัฯ เปลีย่นวธิรีบัรู้รำยไดจ้ำกส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ เป็นบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวม ตัง้แต่วนัที ่31 มนีำคม 2564   

 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง และโรงแรม Outrigger ส ำหรบังวด
ครึง่ปีแรก ปี 2564 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ (85.8) และรอ้ยละ (85.9) ตำมล ำดบั เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัปีก่อน ในขณะ
ที่ สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS มลัดฟีส์ และโรงแรมในสหรำช
อำณำจกัรของบรษิทัฯ รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 91.7 ของรำยไดร้วมจำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรทัง้หมดของครึง่ปีแรก ปี 
2564 ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรฟ้ืนตวัทีร่วดเรว็ของภำคกำรท่องเทีย่วในประเทศมลัดฟีส ์และสหรำชอำณำจกัร  
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ตวัช้ีวดัท่ีส ำคญัส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนโรงแรม 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 

ตวัช้ีวดั  

ครึ่งปีแรก  
ปี 2563 

ครึ่งปีแรก 
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง  
 

ไตรมำส 1 
ปี 2564 

ไตรมำส 2 
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง  
 

จ ำนวนโรงแรม  5 5 - 5 5 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 657 657 - 657 657 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 32.7% 11.9% (20.8%) 11.1% 12.6% 1.5% 
ADR (บำท) (2) 9,230 2,859 (69.0%) 2,705 2,949 9.0% 
RevPAR (บำท) (2) 3,022 339 (88.8%) 301 372 23.6% 

หมำยเหตุ 
(2) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2563 คอื 31.62THB/USD  

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2564 คอื 30.81THB/USD 

ในครึ่งปีแรกของปี 2564 โรงแรมที่บรษิัทฯ บรหิำรจดักำรเอง ม ีRevPAR เท่ำกบั 339 บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกั
เฉลี่ยที่ร้อยละ 11.9 และ ADR เท่ำกับ 2,859 บำท แม้ว่ำที่ผ่ำนมำบรษิัทฯ จะได้มีกำรปรบักลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อเพิม่
จ ำนวนนักท่องเทีย่วภำยในประเทศเพื่อชดเชยกำรขำดหำยไปของนักท่องเทีย่วจำกต่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำมกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศช่วงไตรมำส 2 ที่ผ่ำนมำ มีควำมรุนแรงและยืดเยื้อกว่ำที่ผ่ำนมำมำก ส่งผลท ำให้
นักท่องเทีย่วชำวไทยทีม่แีผนเดนิทำงท่องเทีย่วในช่วงไตรมำส 2 ต่ำงปรบัเลื่อนแผนกำรท่องเทีย่วออกไป ส่งผลกระทบต่ออตัรำ
กำรเขำ้พกัของโรงแรมในประเทศในช่วงไตรมำสที่ 2 เป็นต้นมำ อย่ำงมนีัยส ำคญั ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้พจิำรณำหยุดให้บรกิำร
โรงแรมเป็นกำรชัว่ครำว 3 แห่ง จำกทัง้หมด 5 แห่ง ในกลุ่มโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 
ตำมทีไ่ดแ้สดงในตำรำงขำ้งตน้ 

 

โรงแรม Outrigger 

ตวัช้ีวดั  

ครึ่งปีแรก 
ปี 2563 

ครึ่งปีแรก  
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง  
 

ไตรมำส 1 
ปี 2564 

ไตรมำส 2 
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง  
 

จ ำนวนโรงแรม  3 3 - 3 3 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 499 499 - 499 499 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 27.4% 7.9% (19.5%) 9.9% 5.9% (4.0%) 
ADR (บำท) (3) 5,385 2,334 (56.7%) 2,284 2,383 (4.3%) 
RevPAR (บำท) (3) 1,477 184 (87.5%) 225 141 (37.3%) 

หมำยเหตุ 
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2563 คอื 14.23THB/FJD, 0.82THB/MUR 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2564 คอื 15.10THB/FJD, 0.77THB/MUR 

กลุ่มโรงแรม Outrigger ม ีRevPAR เท่ำกบั 184 บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยที่ร้อยละ 7.9 และ ADR เท่ำกบั 
2,334 บำท ส ำหรบังวดครึ่งปีแรกของปี 2564 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ19 ช่วงไตรมำสที่ 2 ซึ่งทวีควำม
รุนแรงมำกขึน้ โดยรฐับำลประเทศมอรเิชยีส และประเทศฟิจ ิไดอ้อกค ำสัง่ล็อกดำวน์และควบคุมกำรเดนิทำงเขำ้ออกประเทศ
อย่ำงเขม้งวด ส่งผลให้จ ำนวนนักท่องเที่ยวทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศลดลงอย่ำงมีนัยส ำคญั ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้
พจิำรณำหยุดใหบ้รกิำรโรงแรมเป็นกำรชัว่ครำวจ ำนวน 2 แห่ง จำกทัง้หมด 3 แห่ง ในช่วงไตรมำสที ่2 ปี 2564 ตำมทีไ่ดแ้สดง
ในตำรำงขำ้งตน้ 
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โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 

ตวัช้ีวดั  

ครึ่งปีแรก 
ปี 2563 

ครึ่งปีแรก  
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง  
 

ไตรมำส 1 
ปี 2564 

ไตรมำส 2 
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง  
 

จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 376 376 - 376 376 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 30.1% 55.7% 25.6% 67.1% 44.4% (22.7%) 
ADR (บำท) (4) 10,961 8,240 (24.8%) 8,287 8,088 (2.4%) 
RevPAR (บำท) (4) 3,295 4,590 39.3% 5,564 3,589 (35.5%) 

หมำยเหตุ 
(4) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2563 คอื 31.62THB/USD 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2564 คอื 30.81THB/USD 

ในครึง่ปีแรกของปี 2564 โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ม ีRevPAR เท่ำกบั 4,590 บำท โดยมอีตัรำกำร
เขำ้พกัเฉลี่ยที่ร้อยละ 55.7 และ ADR เท่ำกบั 8,240 บำท ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดอย่ำงรุนแรงของโควดิ 19 ใน
ประเทศแถบเอเชยีใต้ ส่งผลใหร้ฐับำลประเทศมลัดฟีส์ไดม้คี ำสัง่หำ้มนักท่องเทีย่วจำกเอเชยีใต้ (รวมประเทศอนิเดยี) เดนิ
ทำงเขำ้ประเทศตัง้แต่เดอืนพฤษภำคมเป็นตน้มำ ส่งผลใหอ้ตัรำกำรเขำ้พกัของโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 
ในไตรมำสที ่2 ไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรดงักล่ำว เนื่องจำกกลุ่มนักท่องเทีย่วจำกประเทศอนิเดยี เป็นกลุ่มลูกคำ้ใหญ่
ของโรงแรมในช่วงนอกฤดูกำลท่องเทีย่ว (Low Season) ในไตรมำสที ่2 และ 3 ของทุกปี อย่ำงไรกต็ำม ดว้ยสถำนกำรณ์
กำรตดิเชื้อทีค่ลี่คลำยลง รฐับำลประเทศมลัดฟีสไ์ดก้ลบัมำเปิดรบักำรเดนิทำงเขำ้มำของนักท่องเทีย่วจำกเอเชยีใต้อกีครัง้
เมื่อกลำงเดอืนกรกฎำคมทีผ่่ำนมำ ซึ่งจะส่งผลใหอุ้ตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วในมลัดฟีสก์ลบัมำคกึคกัอกีครัง้ ต่อเนื่องเขำ้สู่
ฤดกูำลท่องเทีย่วในช่วงปลำยปี 

 

โรงแรมของบรษิทัฯ และโรงแรมภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ในสหรำชอำณำจกัร 

ตวัช้ีวดั  

ครึ่งปีแรก 
ปี 2563 

ครึ่งปีแรก  
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง  
 

ไตรมำส 1 
ปี 2564 

ไตรมำส 2 
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง  
 

จ ำนวนโรงแรม  29    28 (6) (3.4%) 29    28 (6) (3.4%) 
จ ำนวนหอ้งพกั 3,115 2,990 (6) (2.3%) 3,115 2,990 (6) (2.3%) 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 26.5% 30.3% 3.8% 18.1% 34.4% 16.3% 
ADR (บำท) (5) 2,332 2,662 14.1% 2,173 2,837 30.5% 
RevPAR (บำท) (5) 619 806 30.2% 394 977 148% 

หมำยเหตุ 
(5) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2563 คอื 39.85THB/GBP 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2564 คอื 42.80THB/GBP 
(6) จ ำนวนหอ้งทีเ่ปลีย่นแปลง (125) หอ้ง มำจำกโรงแรม Mercure London Watford (59) ห้อง, โรงแรม Mercure Newbury Elcot Park (73) หอ้ง และโรงแรม 

Mercure Brighton Seafront 7 หอ้ง 

ในครึง่ปีแรกของปี 2564 โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ม ีRevPAR เท่ำกบั 806 บำท โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ที่
รอ้ยละ 30.3 และ ADR เท่ำกบั 2,662 บำท ทัง้นี้กำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของผลกำรด ำเนินงำน มสีำเหตุหลกัจำกกำรประกำศ
ผ่อนปรนมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดโควิด-19 เพิ่มเติม เมื่อช่วงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ มีผลให้ปริมำณควำม
ต้องกำรท่องเทีย่วโดยเฉพำะกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั ซึ่งส่งผลใหอ้ตัรำกำรเขำ้พกัของโรงแรม
ในสหรำชอำณำจกัรเริม่ฟ้ืนตวัดขีึน้นับจำกนัน้เป็นต้นมำ และมแีนวโน้มทีจ่ะฟ้ืนตวัอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกบักำรประกำศ
ผ่อนปรนมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดโควดิ-19 ขัน้สุดทำ้ย ซึง่รวมถงึกำรยกเลกิขอ้จ ำกดัในกำรเดนิทำงต่ำงๆ เมื่อเดอืน
กรกฎำคมทีผ่่ำนมำ และกำรกำ้วเขำ้สู่ฤดกูำลท่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัรช่วงไตรมำสที ่3   
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สรปุผลกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดครึง่ปีแรก ปี 2563 และ 2564

 

ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดไตรมำสที ่1 และไตรมำสที ่2 ของปี 2564

 
1 รำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ ไดแ้ก่ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญับรษิทัร่วมทุนและก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ และก ำไรจำกกำรตรีำคำมลูคำ่
ยุตธิรรมในกจิกำรร่วมคำ้ 

2 Adjusted EBITDA ค ำนวณจำกก ำไรกอ่นภำษ ีบวก ตน้ทุนทำงกำรเงนิ คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย และรำยได้จำกดอกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำร
ร่วมคำ้ หกั รำยไดจ้ำกดอกเบีย้ ก ำไร(ขำดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำยไดท้ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ  

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,151.6            100.0% 1,346.9            100.0% 195.3       17.0%

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (785.4)             (68.2%) (1,351.6)           (100.3%) (566.2)      (72.1%)

ก ำไรขัน้ต้น 366.3              31.8% (4.7)                 (0.3%) (370.9)      (101.3%)

คา่ใชจ่้ายในการขาย (127.2)             (11.0%) (89.8)               (6.7%) 37.4         29.4%

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (1,012.8)           (87.9%) (658.1)             (48.9%) 354.6       35.0%

รายไดอ้ืน่ 531.8              46.2% 183.3              13.6% (348.5)      (65.5%)

ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (158.8)             (13.8%) (2.8)                 (0.2%) 156.0       98.3%

ตน้ทุนทางการเงนิ (196.8)             (17.1%) (322.5)             (23.9%) (125.7)      (63.9%)

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ (597.5)             (51.9%) (894.5)             (66.4%) (297.0)      (49.7%)

ภาษเีงนิได้ 21.8                1.9% 12.2                0.9% (9.6)         (44.1%)

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด (575.7)             (50.0%) (882.3)             (65.5%) (306.6)      (53.3%)

รายการปรบัปรุง

ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 49.2                4.3% 23.2                1.7% (26.0)        (52.8%)

รายการทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้เป็นประจ า1 (419.3)             (36.4%) (110.8)             (8.2%) 308.5       73.6%

EBITDA ท่ีปรบัปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA)2 (296.8)             (25.8%) (74.8)               (5.6%) 222.0       74.8%

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรุงแล้ว (945.7)             (82.1%) (969.9)             (72.0%) (24.2)        (2.6%)

เปล่ียนแปลงคร่ึงปีแรก ปี 2563 คร่ึงปีแรก ปี 2564

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 543.8              47.2% 803.1              59.6% 259.4       47.7%

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (566.1)             (49.2%) (785.5)             (58.3%) (219.5)      (38.8%)

ก ำไรขัน้ต้น (22.3)               (1.9%) 17.6                1.3% 39.9         179.0%

คา่ใชจ่้ายในการขาย (39.4)               (3.4%) (50.4)               (3.7%) (11.0)        (27.9%)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (259.8)             (22.6%) (398.3)             (29.6%) (138.6)      (53.3%)

รายไดอ้ืน่ 148.5              12.9% 34.8                2.6% (113.7)      (76.5%)

ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ (6.2)                 (0.5%) 3.4                  0.3% 9.6          155.3%

ตน้ทุนทางการเงนิ (130.9)             (11.4%) (191.5)             (14.2%) (60.6)        (46.3%)

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ (310.1)             (26.9%) (584.4)             (43.4%) (274.4)      (88.5%)

ภาษเีงนิได้ (0.8)                 (0.1%) 13.0                1.0% 13.8         1,665.0%

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด (310.9)             (27.0%) (571.4)             (42.4%) (260.5)      (83.8%)

รายการปรบัปรุง

ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น (7.1)                 (0.6%) 30.3                2.3% 37.5         526.2%

รายการทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้เป็นประจ า1 (102.7)             (8.9%) (8.1)                 (0.6%) 94.6         

EBITDA ท่ีปรบัปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA)2 (43.2)               (3.7%) (31.7)               (2.4%) 11.5         26.7%

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรุงแล้ว (420.7)             (36.5%) (549.2)             (40.8%) (128.5)      (30.5%)

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 เปล่ียนแปลง
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในงวดครึง่ปีแรกของปี 2564 อยู่ที ่1,346.9 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
17.0 จำกครึง่ปีแรกของปี 2563 โดยมสีำเหตุส ำคญัมำจำกกำรเปลีย่นแปลงวธิรีบัรูร้ำยไดข้อง FS JV จำกส่วนแบ่งก ำไรหรอื
ขำดทุนจำกกำรลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ มำเป็นกำรบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวมนับตัง้แต่เดอืนมนีำคม 2564 เป็นตน้มำ ซึง่
จะเหน็ไดช้ดัในไตรมำสที ่2 ปี 2564 ซึง่เป็นไตรมำสแรกทีบ่รษิทัฯรบัรูร้ำยไดจ้ำก FS JV เขำ้มำเตม็ไตรมำส โดยรำยไดจ้ำก
กำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำสที ่2 ปี 2564 อยู่ที ่803.1 ลำ้นบำท เตบิโตเพิม่ขึน้ 259.4 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 47.7 
จำกไตรมำสที ่1 ปี 2564 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษัทฯในงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 เท่ำกับ 1,351.6 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 72.1 จำกงวดครึง่ปีแรกของปี 2563 เนื่องจำกในช่วงไตรมำสที ่2 ของปี 2563 มกีำรหยุดกำรใหบ้รกิำรโรงแรมเป็น
กำรชัว่ครำวในทุกประเทศทีก่ลุ่มบรษิทัมกีำรด ำเนินธุรกจิอยู่อนัเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ประกอบกบักำรน ำ
ผลประกอบกำรของ FS JV มำบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวมนับตัง้แต่เดอืนมนีำคม 2564 เป็นต้นมำ ส่งผลให้ต้นทุนกำร
ให้บรกิำรเพิม่สูงขึน้สอดคล้องกบัจ ำนวนโรงแรมที่เพิม่ขึน้จ ำนวน 25 โรงแรมจำกพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร โดย
ต้นทุนกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่2 ปี 2564 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 219.5 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.8 จำกไตร
มำสที ่1 ปี 2564 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก ำไร(ขำดทุน)ขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ในงวดครึง่ปีแรกของปี 2564 อยู่ที ่(4.7) ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ (101.3) จำกช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตุหลกัจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโควดิ19 ทีย่งัคงยดืเยือ้อยู่จนถงึปัจจุบนั อย่ำงไร
ก็ตำมก ำไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ สำมำรถพลกิจำกผลขำดทุน (22.3) ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เป็นก ำไร 17.6 ล้ำน
บำท ไดใ้นไตรมำสที ่2 ปี 2564 อนัเป็นผลมำจำกกำรน ำผลประกอบกำรของ FS JV มำบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวม  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบรษิทัฯ ในงวดครึง่ปีแรกของปี 2564 เท่ำกบั 89.8 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ (29.4) 
จำกจ ำนวน 127.2 ล้ำนบำทในงวดครึง่ปีแรกของปี 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกแผนกำรบรหิำรจดักำรควบคุมตน้ทุนและ
แผนปรบัลดค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำมค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่2 ปี 2564 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 11 
ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.9 จำกไตรมำสที ่1 ปี 2564 สอดคลอ้งกบัจ ำนวนคนืหอ้งพกัทีเ่พิม่มำกขึน้จำกพอรต์โรงแรม
ในสหรำชอำณำจกัร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบรษิัทฯ ในงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 เท่ำกับ 658.1 ล้ำนบำท ปรบัตัวลดลงร้อยละ 
(35.0) จำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทกึค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ในช่วงทีโ่รงแรมปิดท ำกำรเป็น
กำรชัว่ครำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ซึง่โรงแรมทัง้หมดของบรษิทัไดปิ้ดท ำกำรในช่วงไตรมำส 2 ปีทีแ่ลว้ อนัเนื่องมำจำก
กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 นอกจำกนี้แลว้ กำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยทีด่เีพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรชะลอตวัของ
สภำวะอุตสำหกรรมท่องเทีย่ว ยงัส่งผลใหก้ำรใชจ้่ำยของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้  
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ต้นทุนทำงกำรเงิน  

ต้นทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ในงวดครึง่ปีแรกของปี 2564 เท่ำกบั 322.5 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 63.9 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน  อันเป็นผลมำจำกเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรท ำธุรกรรมเข้ำซื้อกิจกำรบริษัท FS JV 
รวมถึงกำรรบัรู้เงนิกู้ของบรษิัท FS JV จำกกำรเปลี่ยนแปลงวธิกีำรบนัทกึบญัชขีอง FS JV มำเป็นกำรบนัทกึบญัชใีนงบ
กำรเงนิรวม 

รำยได้อ่ืน 

รำยไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ในงวดครึง่ปีแรกของปี 2564 อยู่ที ่183.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน 
(348.5) ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ (65.5) เนื่องมำจำกในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 บริษัทฯ ได้บันทึกก ำไรจำกรำยกำร
จ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทัร่วมทุนภำยใตส้ญัญำร่วมทุน และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 419.3 ลำ้นบำท  

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำในงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 เท่ำกบั (2.8) ล้ำนบำท 
ขำดทุนลดลงจำก (158.8) ล้ำนบำท ในงวดครึง่ปีแรกของปี 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำกำรหยุดใหบ้รกิำรชัว่ครำวของกลุ่ม
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ในช่วงไตรมำสที ่2 ปี 2563 อนัเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19  ในขณะทีส่่วนแบ่ง
ก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำในไตรมำสที่ 2 ปี 2564 พลกิเป็นก ำไร 3.4 ล้ำนบำท จำกขำดทุน (6.2) 
ล้ำนบำท ในไตรมำส 1 ปี 2564 อนัเนื่องมำจำกผลประกอบกำรที่ดีขึ้นของโรงแรมจ ำนวน 3 แห่งในสหรำชอำณำจกัร 
ภำยใต ้JV กบั FICO UK ซึง่เป็นผลมำจำกกำรผ่อนปรนมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดโควดิ-19 ในสหรำชอำณำจกัรเมื่อ
เดอืนพฤษภำคมทีผ่่ำนมำ  

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ทีป่รบัปรงุแลว้ (Adjusted EBITDA) ของบรษิทัฯ ในงวดครึง่ปีแรก เพิม่ขึน้รอ้ยละ 74.8 จำกช่วงเวลำ
เดยีวกนัของปีก่อน อนัเป็นผลเน่ืองมำจำกในไตรมำส 2/63 โรงแรมทัง้หมดภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัฯ ไดห้ยุด
ด ำเนินกำรเป็นกำรชัว่ครำวจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19   ในขณะที ่Adjusted EBITDA ในไตรมำสที ่2 ปี 2564 ปรบัตวั
สงูขึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำ รอ้ยละ 26.7 โดยเป็นผลมำจำกแผนกำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนและคำ่ใชจ้่ำยของบรษิทัฯ และกำร
รบัรูผ้ลประกอบกำรจำก FS JV  

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรงุแลว้ 

ก ำไร (ขำดทุน) ทีป่รบัปรุงแล้วของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดครึง่ปีแรก และไตรมำสที ่2 ของปี 2564 อยู่ที ่(969.9) ล้ำน
บำท และ (549.2) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยก ำไร (ขำดทุน) ในไตรมำสที ่2 ปี 2564 มผีลขำดทุนเพิม่ขึน้ 128.5 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 30.5 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรรบัรู้ค่ำเสื่อมรำคำ และต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำร
เปลีย่นแปลงวธิกีำรบนัทกึบญัชขีอง FS JV  เตม็ไตรมำสเป็นครัง้แรก ในขณะทีใ่นไตรมำสที ่1 ปี 2564 บรษิทัฯ รบัรูต้น้ทุน
ดงักล่ำวในเดอืนมนีำคม 2564 เท่ำนัน้ 
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สรปุฐำนะทำงกำรเงินรวมและโครงสร้ำงเงินลงทุน 

จำกธุรกรรมกำรเขำ้ซื้อหุ้นบรษิทั FS JV เมื่อไตรมำส 1 ปี 2564 ทีผ่่ำนมำ ส่งผลใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ใน FS JV 
ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 100  ดงันัน้ ทำงบรษิทัฯ จงึไดม้กีำรเปลี่ยนแปลงวธิกีำรบนัทกึบญัชขีอง FS JV นับตัง้แต่
เดอืนมนีำคม 2564 เป็นต้นมำ จำกส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ มำเป็นกำรบนัทกึบญัชใีนงบ
กำรเงินรวม โดยได้มีกำรรวมทัง้สินทรัพย์และหนี้สินของ FS JV เข้ำมำ เป็นผลให้สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ 
เปลี่ยนแปลงจำก ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 โดย ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 2564 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ำกบั 37,165.4 
ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 10,048.1 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.1 จำก ณ สิน้ปี 2563 ในขณะที่หนี้สนิรวมของบรษิทัฯ 
เท่ำกบั 21,346.2 ลำ้นบำท ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 เพิม่ขึน้จ ำนวน 9,904.8 ลำ้นบำทจำกหนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2563 และ
มหีนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยเท่ำกบั 13,815.6 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 8,353.4 ล้ำนบำท โดยมสีำเหตุส ำคญัจำกเงนิกูท้ี่
เพิม่ขึน้จำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำว 

ทัง้นี้กำรเพิม่ขึน้ของหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยส่งผลใหส้ดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  (IBD/E) 
เพิม่ขึน้มำที ่0.87 เท่ำ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 โดยอตัรำส่วนดงักล่ำวยงัอยู่ในระดบัทีต่ ่ำกว่ำ covenant ของบรษิทัฯ  

 

 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 เปล่ียนแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  2,492.7   1,698.4   (794.2) (31.9%) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน  3,638.4   3,353.3   (285.1) (7.8%) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ  19,288.7   30,551.9  13,698.8  81.3% 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  23,478.9   33,812.1  10,333.2  44.0% 
รวมสินทรพัย ์  27,117.3   37,165.4   10,048.1  37.1% 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้  8,353.4   13,815.6   5,462.2  65.4% 
หนี้สนิอื่น  3,087.9   7,530.6   4,442.7  143.9% 
รวมหน้ีสิน   11,441.3   21,346.2   9,904.8  86.6% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  15,675.9   15,819.3   143.3  0.9% 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) 
(เท่า) 

 0.53   0.87   0.34  63.9% 

 
 
ขอแสดงควำมนับถอื 
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
- // - 
(นำงสำวศมษิฐำ ทนินำม) 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิและเลขำนุกำรบรษิทั 
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