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วนัที ่10 พฤศจกิำยน 2564 

CS-02/2021/025 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564     

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

กำรฟ้ืนตัวอย่ำงแข็งแกร่งของผลกำรด ำเนินงำนพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร และสำธำรณรัฐมลัดีฟส์ 
เนื่องมำจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 รวมถึงกำรยกเลิกข้อจ ำกัดต่ำงๆ ในกำร
เดินทำง เป็นปัจจยัส ำคญัช่วยผลกัดนัรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ำกัด 
(มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ในไตรมำส 3 ปี 2564 เตบิโตขึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำ ถงึรอ้ยละ 77 มำที ่1,421.6 ลำ้นบำท ส่งผลให้
รำยได้จำกกำรขำยและใหบ้รกิำรงวดเก้ำเดอืนของปี 2564 เพิม่ขึ้นมำที ่2,768.5 ล้ำนบำท เติบโตมำกขึน้กว่ำเท่ำตวัจำก
รำยได้ในช่วงเวลำเดยีวกนัของปีที่ผ่ำนมำ โดยก ำไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ ที่ปรบัปรุงแล้ว (Adjusted 
EBITDA) ซึ่งไม่รวมรำยกำรพเิศษ เช่น ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยไดท้ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็น
ประจ ำ พลกิมำเป็นก ำไรไดใ้นไตรมำส 3 ปี 2564 ที ่252.5 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นก ำไรครัง้แรกในรอบกว่ำ 1 ปี เช่นเดยีวกบัผล
ประกอบกำรของพอรต์โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ทีส่ำมำรถพลกิเป็นก ำไรสุทธไิดเ้ป็นผลส ำเรจ็ในไตรมำสที ่3 นี้ 

ทัง้นี้ จ ำนวนผูต้ดิเชือ้รำยวนัทีย่งัสงู รวมถงึมำตรกำรจ ำกดักำรเดนิทำง หรอืกำรลอ็กดำวน์ทีเ่ขม้งวด ส่งผลกระทบ
ต่อภำคกำรท่องเทีย่วทัง้ภำยในและระหว่ำงประเทศในหลำยประเทศ รวมถงึผลกำรด ำเนินงำนพอรต์โรงแรมของบรษิทัฯ ใน
ประเทศไทย, สำธำรณรฐัมอรเิชยีส และสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจิ สงัเกตไดจ้ำกสดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและใหบ้รกิำรงวด
เกำ้เดอืนปี 2564 ของโรงแรมในทัง้ 3 ประเทศ รวมกนัอยู่ทีเ่พยีงรอ้ยละ 5.6 ของรำยไดร้วมเท่ำนัน้ ในขณะทีส่ดัส่วนรำยได้
ในช่วงสถำนกำรณ์ปกตขิองโรงแรมในประเทศไทย สำธำรณรฐัมอรเิชยีส และสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจิ รวมกนัอยู่ทีป่ระมำณ
รอ้ยละ 35 ของรำยไดร้วม สะทอ้นภำพโอกำสกำรเตบิโตของรำยได้กลุ่มโรงแรมในประเทศไทย, สำธำรณรฐัมอรเิชยีส และ
สำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิเมื่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 คลีค่ลำย 

ทัง้นี้ ตัง้แต่เดอืนตุลำคมเป็นต้นมำ หลำยประเทศได้เริม่ทยอยส่งสญัญำณผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรคโควดิ-19 หลงัจำกทีป่ระชำกรในประเทศไดร้บักำรฉีดวคัซนีในอตัรำทีสู่ง รวมถงึ ประเทศไทย, สำธำรณรฐั
มอรเิชยีส และสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิซึง่กำรผ่อนคลำยมำตรกำรลอ็กดำวน์ รวมถงึกำรยกเลกิขอ้จ ำกดัในกำรเดนิทำง หรอื
กำรเปิดประเทศ ถือเป็นปัจจยัส ำคญัที่จะช่วยฟ้ืนฟูภำคธุรกิจกำรท่องเที่ยว ส่งผลให้บรรยำกำศโดยรวมของภำคกำร
ท่องเทีย่วปรบัตวัดขีึน้ ทัง้ในมุมตลำดต่ำงประเทศและตลำดภำยในประเทศ โดยแผนกำรเปิดเมอืงของ 3 ประเทศทีเ่หลอื ที่
บรษิทัฯ มกีำรลงทุนอยู่ เป็นดงันี้  

1) สำธำรณรฐัมอรเิชยีส ไดเ้ปิดประเทศตอ้นรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำต ิเมื่อวนัที ่1 ตุลำคม ทีผ่่ำนมำ  
2) ประเทศไทย เปิดประเทศตอ้นรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำต ิจำก 63 ประเทศ เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิำยน และ  
3) สำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิมแีผนทีจ่ะเปิดพรมแดนระหว่ำงประเทศ เริม่วนัที ่1 ธนัวำคม ปีนี้  

ภำพรวมภำคกำรท่องเทีย่วชว่งปลำยปีจนถงึตน้ปีหน้ำ มแีนวโน้มฟ้ืนตวัอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำร
ต่ำง ๆ ดำ้นกำรเดนิทำงในหลำยประเทศ รวมถงึกำรก้ำวเขำ้สู่ฤดูกำลท่องเทีย่วในสำธำรณรฐัมลัดฟีส์ ซึ่งจะช่วยผลกัดนัผล
กำรด ำเนินงำนโดยรวมของบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้นอย่ำงแข็งแกร่ง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯจะยงัคงด ำเนินกำรด้วยควำม
ระมดัระวงัท่ำมกลำงควำมผนัผวนจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีย่งัคงมอียู่ 
 

สถำนะกำรด ำเนินงำน 

บริษัทฯ ได้ติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด19 และมำตรกำรของทำงภำครัฐอย่ำงใกล้ชิด เพื่อ
วำงแผนรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ควบคู่กบักำรบรหิำรจดักำรต้นทุน และรกัษำสภำพคล่องของ
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บรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้บรษิทัฯจงึไดต้ดัสนิใจปิดโรงแรมบำงส่วนเป็นกำรชัว่ครำวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโควดิ-19 และมำตรกำรเปิดรบันักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ โดย ณ วนัที่ 1 ตุลำคม 2564 โรงแรม 33 
แห่ง จำก 38 แห่งของโรงแรมทัง้หมดภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิำร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 93 ของจ ำนวนหอ้ง
ทัง้หมด (4,212 หอ้ง จำกทัง้หมด 4,522 หอ้ง) 

 

ทัง้นี้บริษัทฯ ได้ปรบักลยุทธ์กำรด ำเนินกำรโรงแรมต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขกำรผ่อนคลำยข้อจ ำกัดต่ำงๆ เกี่ยวกบั 
โรคโควดิ-19 ทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ โดยมรีำยละเอยีดเป็นดงัต่อไปนี้ 

 
 

ประเทศ กำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
ประเทศไทย ภูเกต็:  

- SAii Laguna Phuket  

 
 
 
กระบี:่ 
- SAii Phi Phi Island Village 

 
 
 
เกำะสมุย:  
- SANTIBURI Koh Samui  

 
 
 
- SAii Koh Samui Bophut (เดมิ Outrigger Koh Samui) 
 

 
 

ไตรมำส 3 ทีผ่่ำนมำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 
จำกสำยพนัธุ์เดลต้ำทีแ่พร่ระบำดอย่ำงรวดเรว็ ยงัคงรุนแรงอยู่และ
ยงัคงพบจ ำนวนผูต้ดิเชื้อรำยวนัค่อนขำ้งสูง ส่งผลให้หลำยประเทศ 
เช่น สหรฐัอเมรกิำ องักฤษ และ ฝรัง่เศส ไดย้กระดบัค ำเตอืนในกำร
เดินทำงมำประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรฟ้ืนตัวของกำร
ท่องเทีย่วในประเทศไทย อย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได ้  
 
จำกแผนกำรส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวภำยใต้ โครงกำร ภูเก็ตแซนด์
บ็อกซ์ เริม่ตัง้แต่เมื่อวนัที่ 1 กรกฎำคม เป็นต้นมำ ส่งผลให้อตัรำ
เข้ำพกัของโรงแรม SAii Laguna Phuket เพิม่สูงขึ้นจำก 16% ใน
ไตรมำสก่อนหน้ำ มำที ่36% ในไตรมำสที ่3 โดยภำครฐัไดเ้ดนิหน้ำ
โครงกำรส่วนขยำย ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 เพื่อเชื่อมโยงไปยัง
สถำนทีท่่องเทีย่วใกลเ้คยีง แต่ไม่ประสบควำมส ำเรจ็เท่ำทีค่วร   
 
อย่ำงไรกต็ำม ภำพรวมธุรกจิโรงแรมในประเทศไทยของบรษิทัฯ มี
แนวโน้มฟ้ืนตวั จำกควำมตอ้งกำรท่องเทีย่วช่วงปลำยปี ต่อเน่ืองไป
จนถงึตน้ปีหน้ำ สบืเนื่องมำจำก 3 ปัจจยัส ำคญั ไดแ้ก่  
1) กำรประกำศเปิดประเทศตัง้แต่ 1 พฤศจิกำยน 2564 โดย

รฐับำลไทย อันเป็นผลเนื่องมำจำกอตัรำกำรได้รบัวคัซีนที่
เพิม่สูงขึ้นของประชำกรไทย โดยนักท่องเที่ยวจำกประเทศ
เสี่ยงต ่ำเบื้องต้นจ ำนวน 63 ประเทศ ที่ได้รบัวคัซีนครบโดส
แลว้และมผีลกำรตรวจก่อนออกเดนิทำง สำมำรถเดนิทำงเข้ำ
ประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว นอกจำกนี้แล้ว ประเทศ
อังกฤษยังได้ถอนประเทศไทยออกจำกกลุ่มบัญชีสีแดง
ประเทศเสี่ยงสูง มีผลตัง้แต่ 11 ตุลำคม ส่งผลให้มีกำร
คำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่จะเดินทำงเข้ำ
ประเทศไทยเพิม่สูงขึน้ในฤดูท่องเทีย่วช่วงปลำยปีทีก่ ำลงัจะ
มำถงึ และโมเมนตมัต่อเน่ืองไปจนถงึตน้ปีหน้ำ และ 

2) กำรผ่อนคลำยมำตรกำรกำรเดนิทำงภำยในประเทศ รวมถงึ
กำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวโดยภำครฐั ผ่ำนโครงกำร “เรา
เทีย่วด้วยกัน เฟส 3” ซึ่งจะช่วยกระตุ้นควำมต้องกำร
ท่องเที่ยวภำยในประเทศจำกตลำดนักท่องเที่ยวไทยด้วย
กนัเองในช่วงฤดูท่องเทีย่วปลำยปีทีก่ ำลงัจะมำถงึ  
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3) ภำครฐัจะยงัคงเดินหน้ำโครงกำรภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ต่อไป 
เพื่อต้อนรบันักท่องเที่ยวจำกประเทศที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ 63 
ประเทศทีป่ระกำศในเบื้องต้น โดยไดม้กีำรปรบัมำตรกำรลด
จ ำนวนวนักกัตวัจำกเดมิ 14 วนั เหลอื 7 วนั 

 
ส ำหรับในปี 2564 จนกระทัง่ถึง ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 
บริษัทได้เปิดให้บริกำรโรงแรมในประเทศ 3 แห่งจำกทัง้หมด 4 
แห่ง โดยตำมแผนงำน โรงแรมที่ยังไม่เปิดให้บริกำรอีก 1 แห่ง 
ได้แก่ โรงแรม SAii Koh Samui Bophut ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถ
กลบัมำเปิดใหบ้รกิำรไดต้ำมปกตอิกีครัง้ในวนัที ่1 ธนัวำคม 2654  
 
 

สำธำรณรฐั 
มลัดฟีส์ 

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส1:  
- SAii Lagoon Maldives  

 
 
- Hard Rock Hotel Maldives  

 
 
 
 
 
- Konotta Maldives Resort 

 
 

มำตรกำรเปิดเมืองต้อนรบันักท่องเที่ยวจำกทัว่โลกที่ผ่ำนมำของ
สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ ถือว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำก ภำค
กำรท่องเทีย่วเริม่ส่งสญัญำณฟ้ืนตวัอย่ำงเห็นไดช้ดั สงัเกตได้จำก
จ ำนวนนักท่องเที่ยวทีเ่ดนิทำงเขำ้สู่สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ เพิม่ขึน้ถึง 
56% ในไตรมำสที่ 3 ปี 2564 เมื่อเทยีบกบัจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่
เดนิทำงเข้ำประเทศในไตรมำสก่อนหน้ำ โดยนักท่องเที่ยวหลักที่
เดินทำงเข้ำมลัดีฟส์ในช่วงไตรมำส 3 ยงัคงเป็นชำวรสัเซีย และ
อินเดีย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำหลักในช่วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยว (low 
season) ของสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์
 
นับตัง้แต่ต้นปีมำจนถงึเดอืนสงิหำคม 2564 มจี ำนวนนักท่องเที่ยว
เดนิทำงเข้ำสู่มลัดฟีส์แล้วคดิเป็น 67% ของจ ำนวนนักท่องเทีย่วที่
เดนิทำงเขำ้ประเทศในช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 2562 หรอืช่วงก่อน
โควิด-19 ระบำด โดยมีค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรเข้ำพักที่ยำวขึ้น 
ส่งผลให้อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ยขยับเข้ำใกล้ 82% ของช่วงเวลำ
เดียวกันในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมไม่ยุ่งยำกในกำรเดิน
ทำงเข้ำประเทศ และจุดขำยในเรื่องของ ‘หนึ่งเกำะ หนึ่งรีสอร์ท’ 
รวมถงึอตัรำกำรไดร้บัวคัซนีของประชำกรในประเทศทีสู่ง โดยจำก
ข้อมูลล่ำสุด ประชำกรในสำธำรณรัฐมัลดีฟส์กว่ำ 60% และ
พนักงำนทีท่ ำงำนในโรงแรมกว่ำ 93% ไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบแล้ว 
 
โมเมนตัมกำรท่องเที่ยวช่วงก้ำวเข้ำสู่ฤดูกำลท่องเที่ยวปลำยปี 
(high season) ยงัคงดอียู่ต่อเนื่อง จำกกำรที่นักท่องเที่ยวจำกทัว่
โลกสำมำรถเดนิทำงเขำ้สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั บน
เงื่อนไขเพยีงแสดงผลตรวจโควดิ-19 ก่อนเดนิทำงทีเ่ป็นลบ โดยไม่
จ ำ เ ป็นต้ อ ง ได้ รับกำรฉี ดวัคซีนครบ โดส  นอกจำกนี้ แล้ ว 
นักท่องเทีย่วยงัสำมำรถเปลี่ยนโรงแรมระหว่ำงทีพ่กัอยู่ทีม่ลัดฟีส์ได้
แลว้ แต่ตอ้งมกีำรตรวจ RT-PCR อกีครัง้ก่อนยำ้ยโรงแรม   
อัตรำค่ำห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) ในไตรมำส 3 ปี 2564 ของ
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS ปรบัตวัสูงขึน้กว่ำ ADR เมื่อ
ไตรมำสที่ 1 และ 2 ที่ผ่ำนมำ อยู่ 10% และ 17% ตำมล ำดบั โดย
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คำดกำรณ์ว่ำ ADR ในไตรมำส 4 ปี 2564 จะขยบัเขำ้ใกล้ระดบัช่วง
ก่อนโควดิ-19 ทีม่ ีADR อยู่ทีค่นืละประมำณ $385 เหรยีญสหรฐั 
 
ส ำหรับในปี 2564 จนกระทัง่ถึง ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 
บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิำรโรงแรมในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ เป็นจ ำนวน 2 
แห่งจำกทัง้หมด 3 แห่ง โดยโรงแรมทีเ่ปิดใหบ้รกิำรทัง้ 2 แห่ง เป็น
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส1 ส่วนโรงแรมที่ยังไม่
เปิดให้บริกำรอีก 1 แห่ง ได้แก่ Konotta Maldives Resort ซึ่งจะ
ยงัคงปิดใหบ้รกิำรเป็นกำรชัว่ครำวต่อไป เน่ืองจำกโรงแรมดงักล่ำว
ตัง้อยู่ที่ทำงตอนใต้สุดของประเทศ โดยกำรเดินทำงต้องเปลี่ยน
เครื่องเป็นสำยกำรบินภำยในประเทศ หรอื เครื่องบินน ้ำ ซึ่งอำจ
สร้ำงควำมไม่สะดวกในกำรเดินทำงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงที่
ตำรำงกำรบนิยงัไม่กลบัเขำ้สู่ภำวะปกต ิ
 

สหรำช
อำณำจกัร 

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

ภำยหลังจำกรฐับำลสหรำชอำณำจกัรได้ประกำศปลดมำตรกำร
ป้องกนักำรแพร่ระบำดโควดิ-19 ขัน้สุดทำ้ย เมื่อวนัที ่19 กรกฎำคม 
2564 ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ และอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
ในสหรำชอำณำจกัรเริม่ส่งสญัญำณฟ้ืนตวัดขีึน้อย่ำงเหน็ไดช้ดั โดย
ปรมิำณควำมต้องกำรเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศไดป้รบัตวั
เพิม่สูงขึ้นชดัเจน เนื่องจำกกำรเดนิทำงไปท่องเที่ยวต่ำงประเทศ
ยังคงมีข้อจ ำกัดอยู่  ส่งผลให้โรงแรมตำมภูมิภำคในสหรำช
อำณำจักร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและตำม
ชำยฝัง่ มอีตัรำกำรเข้ำพกัเฉลี่ย (Occupancy Rate) และอตัรำค่ำ
หอ้งพกัเฉลี่ยต่อคนื (ADR) สูงขึน้มำก ท ำใหก้ำรฟ้ืนตวัของโรงแรม
ในภูมภิำคในช่วงทีผ่่ำนมำเป็นไปได้เรว็กว่ำโรงแรมในลอนดอน ซึง่
พึ่งพำนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศเป็นหลัก ส่วนควำมต้องกำร
จำกทำงฝัง่ภำคธุรกิจส ำหรบักำรเดนิทำงเพื่อติดต่อธุรกิจ กำรจดั
งำนสมัมนำ และกำรประชุม ยงัคงฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป และ
คำดว่ำคงต้องใช้เวลำในกำรฟ้ืนตวันำนกว่ำภำคกำรท่องเทีย่วเพื่อ
กำรพกัผ่อน เนื่องจำกภำคธุรกิจต้องกำรเห็นภำพควำมชดัเจนใน
กำรควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 เป็นส ำคญั  
 
ควำมคบืหน้ำล่ำสุด ทำงรฐับำลสหรำชอำณำจกัรไดถ้อดทุกประเทศ
ที่เหลืออยู่ออกจำกบัญชีสีแดงด้ำนกำรเดินทำง มีผลเริ่มวนัที่ 1 
พฤศจกิำยน ซึ่งหมำยควำมว่ำนักเดนิทำงจำกทัว่โลกที่ได้รบักำร
ฉีดวคัซีนแล้ว รวมถึงชำวสหรำชอำณำจกัรที่เดนิทำงกลบัมำจำก
ต่ำงประเทศ สำมำรถเดนิทำงเขำ้สหรำชอำณำจกัรไดโ้ดยไม่ต้องกกั
ตวั ส่งผลเชงิบวกต่ออุตสำหกรรมท่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัร ที่
จะมนีักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดนิทำงเข้ำมำมำกขึ้น โดยสถำนกำรณ์
กำรฉีดวคัซนีในสหรำชอำณำจกัร ประชำกรทีม่อีำยุมำกกว่ำ 12 ปี
ขึ้นไป ได้รับกำรฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเป็นจ ำนวนกว่ำ 79% 
ในขณะที ่86% ไดร้บักำรฉีดวคัซนีแลว้อย่ำงน้อย 1 เขม็ 
 



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

S Hotels & Resorts, A Singha Estate Company | www.shotelsresorts.com 
หน้า 5/14 

โดยผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3 ที่ผ่ำนมำ ของกลุ่มโรงแรมใน 
สหรำชอำณำจักร ซึ่งทัง้หมดเป็นโรงแรมในภูมิภำค มีกำรฟ้ืน
ตัวอย่ำงแข็งแกร่ง สอดคล้องกับภำพรวมอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวในสหรำชอำณำจกัร จำกปรมิำณควำมต้องกำรเดนิทำง
ท่องเที่ยวภำยในประเทศทีเ่พิม่ขึ้น โดยรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนื 
(RevPAR) ของไตรมำส 3 ปี 2564 กลบัไปแตะที่ระดบั 95% ของ 
RevPAR ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2561-2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อน
โควดิ-19 ในขณะทีอ่ตัรำค่ำหอ้งพกัเฉลี่ยต่อคนื (ADR) ในไตรมำส
ที ่3 ปี 2564 กลบัมำสูงกว่ำ ADR ช่วงก่อนโควดิ-19 แล้วประมำณ 
10% 
 

สำธำรณรฐั 
หมู่เกำะฟิจ ิ

Outrigger Fiji Beach Resort  

 
 
Castaway Island  Fiji  

 
 

ในไตรมำส 3 ที่ผ่ำนมำ โรงแรมของบริษัทที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สำธำรณรฐั หมู่เกำะฟิจ ิเปิดให้บรกิำร 1 แห่งจำกทัง้หมด 2 แห่ง 
ได้แก่โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort ซึ่งได้เปิดให้บริกำร
เป็นสถำนทีก่กัตวัทำงเลอืก (ASQ) เริม่ตัง้แต่เดอืนมถิุนำยน 2564 
เป็นต้นมำ จนถงึวนัที ่7 กนัยำยน 2564 สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
กำรตดิเชือ้ในฟิจทิีเ่ริม่คลี่คลำย รวมถงึมำตรกำรกกัตวัทีบ่ำ้นตำมที่
รฐับำลไดป้ระกำศออกมำ  
 
โดยโรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort ไดก้ลบัมำเปิดใหบ้รกิำร
เป็นปกติอีกครัง้เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2564 เพื่อต้อนรับลูกค้ำใน
ประเทศ จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรกำรเดนิทำงมำยงัเกำะวตีเีลวู 
ซึ่งเป็นเกำะที่ตัง้ของเมอืงหลวง โดยในเบื้องต้นได้เปิดให้บริกำร
เฉพำะในวนัหยุดสุดสปัดำห์ (สปัดำห์ละ 3 วนั) และจะทยอยปรบั
ระยะเวลำกำรเปิดให้บริกำรให้สอดคล้องกับกำรผ่อนคลำย
มำตรกำรจำกทำงภำครฐัต่อไป 
 
ทัง้นี้ รฐับำลฟิจ ิได้ประกำศที่จะเปิดพรมแดนระหว่ำงประเทศใน
วนัที่ 1 ธนัวำคม 2564 เพื่อต้อนรบันักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่ได้รบั
วคัซนีครบ 2 เขม็ ซึง่เป็นช่วงเวลำทีร่ฐับำลคำดหมำยว่ำ รอ้ยละ 80 
ของประชำกรในประเทศจะไดร้บัวคัซนีครบ 2 เขม็ โดยกลุ่มลูกค้ำ
ต่ำงชำติหลกัได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมถึงสหรฐัอเมรกิำ 
และแคนนำดำ  
 
ส ำหรับ โรงแรม  Castaway Island, Fiji Resort จะกลับมำเ ปิด
ให้บริกำรเป็นปกติอีกครัง้ในวันที่ 1 ธันวำคม 2564 สอดรับกับ
แผนกำรเปิดประเทศตอ้นรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำต ิ
 

สำธำรณรฐั
มอรเิชยีส 

Outrigger Mauritius Beach  

 

สำธำรณรฐัมอรเิชยีส ไดเ้ปิดประเทศต้อนรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำติ
อย่ำงเป็นทำงกำรแลว้ เมื่อวนัที ่1 ตุลำคม 2564 ทีผ่่ำนมำ หลงัจำก
ที่ได้ปิดประเทศมำเป็นระยะเวลำยำวนำนกว่ำ 18 เดือน อัน
เนื่ อ งมำจำกกำรแพร่ ระบำดของโควิด -19 โดยมี เ งื่ อนไข
นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทำงเขำ้ประเทศจะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบ 2 
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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 ทรำย เกำะสมุย บ่อ
ผุด และอกี 1 แห่งในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์โรงแรม โคนอตตำ มลัดฟีส ์รสีอรท์ (“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 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 
ในกำรร่วมคำ้ และโรงแรม SO/ Maldives ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำก่อสรำ้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร CROSSROADS 
เฟส 1 ในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ซึ่งบรษิทัฯ และ Wai Eco World Developer ถอืสดัส่วนเงนิลงทุนฝัง่ละรอ้ยละ 50 ในกำรร่วม
คำ้ (“โรงแรมภำยใต้กิจกำรร่วมค้ำ”) ซึ่งรำยไดจ้ำกโรงแรมทีม่กีำรด ำเนินงำนในลกัษณะกำรร่วมคำ้จะไม่ถูกบนัทกึบญัชี 
ในแบบงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ แต่จะบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธส่ีวนได้เสีย (Equity Method) ซึ่งบริษัทฯ จะรบัรู้ผลกำร
ด ำเนินงำนในรปูแบบของส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

เข็ม นอกจำกนี้ร ัฐบำลยังได้ออกค ำสัง่ยกเลิกมำตรกำร 'Resort 
bubbles’ ส่งผลใหน้ักท่องเที่ยวที่ได้รบัวคัซีนแล้วสำมำรถเดนิทำง
ได้อย่ำงเป็นอิสระ ตลอดระยะเวลำที่พกัอยู่ในประเทศสำธำรณรฐั
มอรเิชยีส   
 
ทัง้นี้ประเทศสำธำรณรฐัมอรเิชยีสเป็นหนึ่งในประเทศทีม่อีตัรำกำร
ไดร้บัวคัซนีสูงทีสุ่ดในโลก โดยประชำกรในประเทศกว่ำรอ้ยละ 70 
ได้รับกำรฉีดวัคซีนครบแล้ว  2 เข็ม  โดยอัตรำกำร เข้ำพัก 
(Occupancy) ของ Outrigger Mauritius Beach ในเดือนตุลำคม 
ซึง่เป็นเดอืนแรกของกำรด ำเนินงำนหลงัจำกลอ็กดำวน์มำเป็นระยะ
เวลำนำน ฟ้ืนตวัได้อย่ำงแขง็แกร่งที่ 40% โดยนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นชำวองักฤษ และฝรัง่เศส 
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บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 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) 
 งวดเกำ้เดือน 

ปี 2563 
% สดัส่วน

รำยได้ 
 งวดเกำ้เดือน 

ปี 2564 
% สดัส่วน

รำยได้ 
%

เปลี่ยนแปลง 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง (1) 293.6 23.2% 108.7 4.0% (62.1%) 
โรงแรม Outrigger (1)   554.8 43.8% 44.7 1.6% (92.3%) 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 417.2 33.0% 1,069.4 38.6% 156.3% 
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร (2) 0 0% 1,545.7 55.8% N/A 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,265.6 100.0% 2,768.5 100.0% 118.7% 

หมำยเหตุ 
(1) โรงแรมในกลุ่ม Outrigger 3 แห่ง ไดถู้กรแีบรนดแ์ละเปลีย่นรูปแบบกำรบรหิำรเป็น โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง ตัง้แต่เดอืนกุมภำพนัธ ์2564 
(2) บรษิทัฯ เปลีย่นวธิรีบัรู้รำยไดจ้ำกส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ เป็นบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวม ตัง้แต่เดอืนมนีำคม 2564   

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไตรมำสท่ี 2 

ปี 2564 
% สดัส่วน

รำยได้ 
 ไตรมำสท่ี 3 

ปี 2564 
% สดัส่วน

รำยได้ 
%

เปลี่ยนแปลง 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง  42.7 5.3% 31.9 2.2% (25.3%) 
โรงแรม Outrigger  11.3 1.4% 9.9 0.7% (12.4%) 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 280.6 34.9% 390.6 27.5% 39.2% 
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร (2) 468.5 58.4% 989.2 69.6% 111.1% 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 803.1 100.0% 1,421.6 100.0% 77.0% 

หมำยเหตุ 
(2) บรษิทัฯ เปลีย่นวธิรีบัรู้รำยไดจ้ำกส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ เป็นบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวม ตัง้แต่เดอืนมนีำคม 2564   

 

รำยไดร้วมจำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรประจ ำงวดเกำ้เดอืน ปี 2564 อยู่ที ่2,768.5 ลำ้นบำท เตบิโตขึน้กว่ำเทำ่ตวั 
หรอืรอ้ยละ 118.7 เมื่อเทยีบกบัรำยไดใ้นช่วงเวลำเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ โดยสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร
ของโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 และโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 94.4 ของรำยได้
รวมทัง้หมด สะทอ้นถงึภำพกำรฟ้ืนตวัของภำคอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์และสหรำชอำณำจกัร จำก
มำตรกำรเปิดเมอืง หลงัจำกประชำกรในประเทศได้รบักำรฉีดวคัซีนในอตัรำที่สูง  ในขณะที่รำยได้จำกกำรขำยและกำร
ให้บรกิำรของโรงแรมที่บรษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง และโรงแรม Outrigger ยงัคงไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควดิ-19 ทีย่งัคงยดืเยือ้อยู่ในกลุ่มประเทศทีเ่ป็นทีต่ัง้ของโรงแรมของทัง้ 2 กลุ่มนี้ โดยรำยไดป้รบัตวัลดลงรอ้ยละ 
(62.1) และรอ้ยละ (92.3) ตำมล ำดบั เมื่อเทยีบกบัรำยไดง้วดเกำ้เดอืนปี 2563  

ส ำหรับภำพรวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในไตรมำส 3 ปี 2564 พบว่ำ โรงแรมในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 และโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร รำยไดย้งัคงฟ้ืนตวัต่อเน่ืองต่อจำกไตรมำสก่อนหน้ำ โดยมรีำยได้
เพิม่ขึ้นร้อยละ 39.2 และ ร้อยละ 111.1 ตำมล ำดบั เมื่อเทยีบกบัรำยได้ในไตรมำส 2 ปี 2564 สอดรบักบักำรผ่อนคลำย
มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์และสหรำชอำณำจกัร ต่ำงจำกกลุ่มโรงแรมทีบ่รษิทัฯ 
บรหิำรจดักำรเอง และโรงแรม Outrigger ยงัคงไดร้บัผลกระทบอย่ำงต่อเนื่องจำกมำตรกำรลอ็กดำวน์เพื่อควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโควดิ-19 
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ตวัช้ีวดัท่ีส ำคญัส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนโรงแรม 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 

ตวัช้ีวดั 
  

งวดเก้ำ
เดือน  

ปี 2563 

งวดเก้ำ
เดือน 

ปี 2564 

เปลี่ยน
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2563 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 2 

ปี 2564 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 
จ ำนวนโรงแรม  5 5 - 5 5 - 5 5 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 657 657 - 657 657 - 657 657 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 24.1% 12.7% (11.4%) 7.1% 14.2% 7.1% 12.6% 14.2% 1.6% 
ADR (บำท) (3) 8,653 2,700 (68.9%) 3,423 2,440 (28.7%) 2,949 2,440 (17.3%) 
RevPAR (บำท) (3) 2,090 342 (83.7%) 244 346 41.8% 372 346 (7.0%) 

หมำยเหตุ 
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดเกำ้เดอืน ปี 2563 คอื 31.52 THB/USD, งวดเกำ้เดอืน ปี 2564 คอื 31.51 THB/USD 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำสที ่3 ปี 2563 คอื 31.33 THB/USD, ไตรมำสที ่2 ปี 2564 คอื 31.36 THB/USD, ไตรมำสที ่3 ปี 2564 คอื 32.92 THB/USD 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง เกอืบทัง้หมดเป็นโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทย ทีส่ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโควดิ-19 สำยพนัธุเ์ดลตำ้ ยงัคงรุนแรงอยู่ ซึง่กำรประกำศยกระดบัควำมเขม้ขน้ของมำตรกำรลอ็กดำวน์ รวมถงึกำรเพิม่
พืน้ทีค่วบคุมสูงสุด ส่งผลใหภ้ำพรวมกำรท่องเทีย่วในประเทศไทยในไตรมำส 3 ทีผ่่ำนมำ ยงัคงซบเซำอยู่ ทัง้นี้บรษิทัฯ ได้
เปิดให้บริกำรโรงแรมที่บริษัทฯ บริหำรจดักำรเอง เป็นจ ำนวน 2 แห่ง จำกทัง้หมด 5 แห่ง ซึ่งโรงแรมทัง้ 2 แห่งที่เปิด
ใหบ้รกิำรเป็นโรงแรมทีไ่ดร้บัประโยชน์จำกแผนกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วภำยใต้โครงกำร ภูเกต็แซนด์บอ็กซ์   โดยในไตร
มำส 3 ปี 2564 โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง มรีำยไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื (RevPAR) เท่ำกบั 346 บำท จำกอตัรำกำร
เขำ้พกัเฉลี่ยทีร่อ้ยละ 14.2 และ ADR เท่ำกบั 2,440 บำท ซึ่งต ่ำกว่ำ RevPAR ในไตรมำส 2 ปี 2564 อยู่ (7%) แต่สูงกว่ำ 
RevPAR ไตรมำส 3 ปี 2563 ถงึ 41.8%   

โรงแรม Outrigger 

ตวัช้ีวดั 
  

งวดเก้ำ
เดือน  

ปี 2563 

งวดเก้ำ
เดือน 

ปี 2564 

เปลี่ยน
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2563 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 2 

ปี 2564 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 
จ ำนวนโรงแรม  3 3 - 3 3 - 3 3 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 499 499 - 499 499 - 499 499 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 21.8% 7.4% (14.4%) 10.6% 6.5% (4.1%) 5.9% 6.5% 0.6% 
ADR (บำท) (4) 4,844 2,216 (54.0%) 1,942 1,960 - 2,378 1,960 (17.8%) 
RevPAR (บำท) (4) 1,055 164 (84.4%) 205 128 (38.2%) 141 128 (9.2%) 

หมำยเหตุ 
(4) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดเกำ้เดอืน ปี 2563 คอื 14.381 THB/FJD, 0.8081 THB/MUR, งวดเกำ้เดอืน ปี 2564 คอื 15.322 THB/FJD, 0.7685 THB/MUR 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำสที ่3 ปี 2563 คอื 14.689 THB/FJD, 0.7862 THB/MUR, ไตรมำสที ่2 ปี 2564 คอื 15.343 THB/FJD, 0.7716 THB/MUR, 
ไตรมำสที ่3 ปี 2564 คอื 15.773 THB/FJD, 0.7734 THB/MUR 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อกลุ่มโรงแรม Outrigger อย่ำงรุนแรง โดยทำงบรษิัทฯ 
ยงัคงพจิำรณำหยุดใหบ้รกิำรโรงแรม Outrigger เป็นกำรชัว่ครำวจ ำนวน 2 แห่ง จำกทัง้หมด 3 แห่ง ต่อเนื่องจำกไตรมำสทีผ่่ำน
มำ เนื่องจำกทัง้รฐับำลสำธำรณรฐัมอริเชียส และสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจิ ยงัคงด ำเนินมำตรกำรล็อกดำวน์ควบคุมกำรเดนิ
ทำงเขำ้ออกประเทศอย่ำงเขม้งวด ซึง่โรงแรมเดยีวของกลุ่มโรงแรม Outrigger ทีย่งัคงเปิดใหบ้รกิำรในไตรมำส 3 ปี 2564 ไดแ้ก่ 
โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรเป็นสถำนทีก่กัตวัทำงเลอืก (ASQ) เริม่ตัง้แต่เดอืนมถิุนำยน 2564 เป็น
ต้นมำ จนถงึวนัที ่7 กนัยำยน 2564 ก่อนทีจ่ะกลบัมำใหบ้รกิำรแก่นักท่องเทีย่วเป็นปกตอิกีครัง้ในวนัที ่1 ตุลำคม 2564 โดยใน
ไตรมำส 3 ปี 2564 โรงแรม Outrigger ม ีRevPAR เท่ำกบั 128 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 6.5 และ ADR เท่ำกบั 
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1,960 บำท ต ่ำกว่ำ RevPAR ของไตรมำสที่ 2 ปี 2564 และ RevPAR ของไตรมำสที่ 3 ปี 2563 อยู่ที่ (9.2%) และ (38.2%) 
ตำมล ำดบั 

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 

ตวัช้ีวดั 
  

งวดเก้ำ
เดือน  

ปี 2563 

งวดเก้ำ
เดือน 

ปี 2564 

เปลี่ยน
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2563 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 2 

ปี 2564 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 
จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 2 2 - 2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 376 376 - 376 376 - 376 376 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 23.0% 56.0% 33.0% 8.9% 56.7% 47.8% 44.3% 56.7% 12.3% 
ADR (บำท) (3) 10,336 8,805 (16.1%) 7,568 9,954 31.4% 8,091 9,954 23.1% 
RevPAR (บำท) (3) 2,374 4,931 104.5% 676 5,640 733.1% 3,587 5,640 57.1% 

หมำยเหตุ 
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดเกำ้เดอืน ปี 2563 คอื 31.52 THB/USD, งวดเกำ้เดอืน ปี 2564 คอื 31.51 THB/USD 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำสที ่3 ปี 2563 คอื 31.33 THB/USD, ไตรมำสที ่2 ปี 2564 คอื 31.36 THB/USD, ไตรมำสที ่3 ปี 2564 คอื 32.92 THB/USD 

กำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่วในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์อนัเนื่องมำจำกมำตรกำรเปิดประเทศตอ้นรบันักท่องเทีย่วจำก
ทัว่โลก บนเงื่อนไขเพยีงแสดงผลกำรตรวจหำเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบก่อนเดินทำงเข้ำประเทศ ส่งผลให้โรงแรมในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 ซึง่เปิดใหบ้รกิำรครบทัง้ 2 แห่ง ในไตรมำสที ่3 ปี 2564 มอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่, ADR และรำยไดเ้ฉลี่ย
ต่อห้องต่อคนื หรอื RevPAR ดขีึ้นอย่ำงมนีัยส ำคญัเมื่อเทยีบกบัไตรมำสที่ผ่ำนมำและช่วงเวลำเดยีวกนัของปีที่ผ่ำนมำ โดย 
RevPAR ของไตรมำสที ่3 ปี 2564 อยู่ที ่5,640 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยที่รอ้ยละ 56.7 และ ADR เท่ำกบั 9,954 บำท 
ปรบัตวัดขีึ้นร้อยละ 57.1 เมื่อเทยีบกบั RevPAR ไตรมำส 2 ปี 2564 และดขีึ้นถึงกว่ำ 7 เท่ำ เมื่อเทยีบกบั RevPAR ไตร
มำส 3 ปี 2563 ในขณะที่ RevPAR งวดเก้ำเดือนปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 104.5 เมื่อเทียบกับ RevPAR งวดเก้ำเดอืนปี 
2563 สะทอ้นภำพกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่ว ซึง่สำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ถอืเป็นหนึ่งในไม่กีป่ระเทศทีม่กีำรฟ้ืนตวัทีด่แีละมี
โอกำสทีจ่ะกลบัไปสู่ระดบัก่อนโควดิ-19 ไดเ้รว็กว่ำประเทศอื่นๆ  

โรงแรมของบรษิทัฯ และโรงแรมภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ในสหรำชอำณำจกัร 

ตวัช้ีวดั 
  

งวดเก้ำ
เดือน  

ปี 2563 

งวดเก้ำ
เดือน 

ปี 2564 

เปลี่ยน
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2563 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 2 

ปี 2564 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 
จ ำนวนโรงแรม  29    28 (6) (3.4%) 29    28 (6) (3.4%)    28 (6)    28 (6) - 
จ ำนวนหอ้งพกั 3,115 2,990 (6) (2.3%) 3,115 2,990 (6) (2.3%) 2,990 (6) 2,990 (6) - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 28.1% 45.9% 17.8% 31.3% 67.9% 36.6% 34.4% 67.9% 33.5% 
ADR (บำท) (5) 2,417 3,301 37.5% 2,534 3,664 45.3% 2,845 3,664 29.2% 
RevPAR (บำท) (5) 680 1,517 124.4% 793 2,489 215.1% 980 2,489 154.8% 

หมำยเหตุ 
(5) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดเกำ้เดอืน ปี 2563 คอื 40.05 THB/GBP, อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดเกำ้เดอืน ปี 2564 คอื 43.65 THB/GBP 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำสที ่3 ปี 2563 คอื 40.44 THB/GBP, ไตรมำสที ่2 ปี 2564 คอื 43.87 THB/GBP, ไตรมำสที ่3 ปี 2564 คอื 45.37 THB/GBP 
(6) จ ำนวนหอ้งทีเ่ปลีย่นแปลง (125) หอ้ง มำจำกโรงแรม Mercure London Watford (59) หอ้ง, โรงแรม Mercure Newbury Elcot Park (73) หอ้ง และโรงแรม Mercure 

Brighton Seafront 7 หอ้ง 

รำยได้เฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนื (RevPAR) ของโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ในไตรมำสที ่3 ปี 2564 อยู่ที่ 2,489 บำท 
จำกอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 67.9 และ ADR เท่ำกบั 3,664 บำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 154.8 เมื่อเทยีบกบั RevPAR 
ในไตรมำสทีผ่่ำนมำ และสูงขึน้รอ้ยละ 215.1 เมื่อเทยีบกบั RevPAR ในช่วงเวลำเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ ทัง้นี้กำรปรบัตวั
เพิม่ขึน้ของผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3 ปี 2564 มสีำเหตุหลกัจำกกำรประกำศปลดมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดโค
วดิ-19 รวมถงึเป็นช่วงฤดูกำลท่องเทีย่วและเทศกำลวนัหยุดในสหรำชอำณำจกัร ส่งผลใหป้รมิำณควำมต้องกำรท่องเทีย่ว
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ภำยในประเทศเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั โดย RevPAR ของงวดเก้ำเดอืนปี 2564 อยู่ที่ 1,517 บำท เพิม่ขึ้นร้อยละ 124.4 
เมื่อเทยีบกบั RevPAR ของงวดเกำ้เดอืนปี 2563 

สรปุผลกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดเกำ้เดอืน ของปี 2563 และ 2564 

 

ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดไตรมำสที ่2 และไตรมำสที ่3 ของปี 2564 

 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

รายได้จากการใหบ้รกิาร 1,265.6    100.0% 2,768.5    100.0% 1,502.9    118.7%
ต้นทนุการใหบ้รกิาร (1,167.3)   (92.2%) (2,370.3)   (85.6%) (1,202.9)   (103.0%)
ก ำไรขัน้ต้น 98.3          7.8% 398.3        14.4% 299.9        305.1%
ค่าใช้จ่ายในการขาย (159.8)      (12.6%) (154.2)      (5.6%) 5.6         3.5%
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (1,262.1)   (99.7%) (1,082.9)   (39.1%) 179.1      14.2%
รายได้อืน่ 578.2      45.7% 195.3      7.1% (382.9)     (66.2%)
สว่นก าไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มค้า (157.4)      (12.4%) (4.1)         (0.1%) 153.3      97.4%
ต้นทนุทางการเงนิ (287.7)      (22.7%) (516.6)      (18.7%) (228.9)     (79.6%)
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (1,190.4)   (94.1%) (1,164.3)   (42.1%) 26.1        2.2%

ภาษีเงนิได้ 15.2        1.2% 0.1         0.0% (15.1)       (99.3%)
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด (1,175.2)    (92.9%) (1,164.2)    (42.1%) 11.0          0.9%
รายการปรบัปรงุ
ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 52.5        4.1% 14.3        0.5% (38.2)       (72.8%)

รายการทีไ่ม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ า1 (419.3)      (33.1%) (110.8)      (4.0%) 308.5      73.6%

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)2 (563.9)       (44.6%) 177.7        6.4% 741.6        131.5%
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว (1,542.1)    (121.8%) (1,260.7)    (45.5%) 281.4        18.2%

เปล่ียนแปลงงวดเก้ำเดือน ปี 2563 งวดเก้ำเดือน ปี 2564

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
รายได้จากการใหบ้รกิาร 803.1      100.0% 1,421.6    100.0% 618.5      77.0%
ต้นทนุการใหบ้รกิาร (785.5)      (97.8%) (1,018.7)   (71.7%) (233.1)     (29.7%)
ก ำไรขัน้ต้น 17.6          2.2% 402.9        28.3% 385.3        2,188.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย (50.4)       (6.3%) (64.4)       (4.5%) (14.1)       (27.9%)
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (398.3)      (49.6%) (424.8)      (29.9%) (26.5)       (6.6%)
รายได้อืน่ 34.8        4.3% 12.0        0.8% (22.8)       (65.5%)
สว่นก าไรจากบรษิทัรว่มและกจิการรว่มค้า 3.4         0.4% (1.4)         (0.1%) (4.8)        (140.3%)
ต้นทนุทางการเงนิ (191.5)      (23.8%) (194.1)      (13.7%) (2.6)        (1.4%)
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (584.4)      (72.8%) (269.8)      (19.0%) 314.6      53.8%
ภาษีเงนิได้ 13.0        1.6% (12.1)       (0.8%) (25.1)       (192.8%)
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด (571.4)       (71.1%) (281.9)       (19.8%) 289.6        50.7%
รายการปรบัปรงุ - -
ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 30.3        3.8% (8.9)         (0.6%) (39.3)       (129.4%)

รายการทีไ่ม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ า1 (8.1)         (1.0%) -         - 8.1         100.0%

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)2 (31.7)         (3.9%) 252.5        17.8% 284.2        897.6%
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว (549.2)       (68.4%) (290.8)       (20.5%) 258.4        47.1%

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 เปล่ียนแปลง
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ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดไตรมำสที ่3 ของปี 2563 และ 2564 

 
1 รำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ ไดแ้ก่ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญับรษิทัร่วมทุนและก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ และก ำไร
จำกกำรตรีำคำมลูค่ำยุตธิรรมในกจิกำรรว่มคำ้ 

2 Adjusted EBITDA ค ำนวณจำกก ำไรกอ่นภำษ ีบวก ตน้ทุนทำงกำรเงนิ ค่ำเสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย และรำยไดจ้ำกดอกเบีย้จำกเงนิ
ใหกู้ย้มืแกก่จิกำรร่วมคำ้ หกั รำยไดจ้ำกดอกเบีย้ ก ำไร(ขำดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำยไดท้ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในงวดเก้ำเดอืนของปี 2564 อยู่ที ่2,768.5 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
118.7 จำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตุส ำคญัมำจำกกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกพอรต์โรงแรมในสหรำชอำณำจกัรจำก
กำรทีบ่รษิทัฯไดเ้ขำ้ซื้อหุน้ FS JV Co., Ltd. (“FS JV”) เพิม่เป็น 100% เมื่อช่วงกลำงไตรมำส 1 ปี 2564 ทีผ่่ำนมำ รวมถงึ
กำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัร และสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรลอ็กดำวน์ และ
กำรยกเลกิขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ ดำ้นกำรเดนิทำง โดยในไตรมำสที ่3 ปี 2564 บรษิทัฯมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรอยูท่ี ่
1,421.6 ลำ้นบำท เตบิโตเพิม่ขึน้ถงึ 618.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถงึรอ้ยละ 77.0 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษัทฯงวดเก้ำเดือนของปี 2564 เท่ำกับ  2,370.3 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 103.0 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยต้นทุนกำรให้บริกำรที่เพิ่มสูงขึ้นมำจำกปัจจยัหลกั 2 ประกำร 
ประกำรแรก กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรทีส่อดคลอ้งกบัจ ำนวนโรงแรมทีเ่พิม่มำกขึน้จ ำนวน 25 โรงแรม จำกพอรต์
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัรทีบ่รษิทัฯไดซ้ื้อหุน้เพิม่และน ำมำบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวมตัง้แต่ปลำยไตรมำสที ่1 ปี 2564 
เป็นต้นมำ ส่วนประกำรต่อมำ คอืเรื่องกำรหยุดใหบ้รกิำรทุกโรงแรมเป็นกำรชัว่ครำว ในช่วงไตรมำส 2 ปี 2563 เนื่องจำก
กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ซึ่งค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นในช่วงโรงแรมหยุดให้บรกิำรจะถูกบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
ส่วนต้นทุนกำรใหบ้รกิำรของบรษิัทฯ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 29.7 เมื่อเทยีบกบัไตรมำสทีผ่่ำนมำ 
สอดคลอ้งกบักำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

รายได้จากการใหบ้รกิาร 114.0      100.0% 1,421.6    100.0% 1,307.6    1,146.8%
ต้นทนุการใหบ้รกิาร (382.0)      (335.0%) (1,018.7)   (71.7%) (636.7)     (166.7%)
ก ำไรขัน้ต้น (268.0)       (235.0%) 402.9        28.3% 670.9        250.4%
ค่าใช้จ่ายในการขาย (32.6)       (28.6%) (64.4)       (4.5%) (31.8)       (97.7%)
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (249.3)      (218.6%) (424.8)      (29.9%) (175.5)     (70.4%)
รายได้อืน่ 46.4        40.7% 12.0        0.8% (34.4)       (74.1%)
สว่นก าไรจากบรษิทัรว่มและกจิการรว่มค้า 1.4         1.2% (1.4)         (0.1%) (2.7)        (201.4%)
ต้นทนุทางการเงนิ (90.9)       (79.7%) (194.1)      (13.7%) (103.2)     (113.5%)
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (593.0)      (520.1%) (269.8)      (19.0%) 323.2      54.5%
ภาษีเงนิได้ (6.5)         (5.7%) (12.1)       (0.8%) (5.5)        (84.1%)
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด (599.5)       (525.8%) (281.9)       (19.8%) 317.7        53.0%
รายการปรบัปรงุ
ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 3.3         2.9% (8.9)         (0.6%) (12.2)       (374.6%)

รายการทีไ่ม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ า1 -         - -         - -         -

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)2 (267.1)       (234.3%) 252.5        17.8% 519.6        194.5%
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว (596.3)       (523.0%) (290.8)       (20.5%) 305.5        51.2%

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2563 ไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 เปล่ียนแปลง



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

S Hotels & Resorts, A Singha Estate Company | www.shotelsresorts.com 
หน้า 12/14 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นของบรษิัทฯในงวดเก้ำเดือนของปี 2564 อยู่ที่ 398.3 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นร้อยละ 299.9 จำกช่วงเวลำ
เดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรฟ้ืนตวัของผลกำรด ำเนินงำนของพอรต์โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร และพอรต์
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS สำธำรณรฐัมลัดฟีส ์โดยในไตรมำส 3 ปี 2564 ก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ เตบิโตเพิม่ขึน้
อย่ำงมนีัยส ำคญัมำอยู่ที่ 402.9 ล้ำนบำท จำก 17.6 ล้ำนบำทในไตรมำส 2 ปี 2564 เพิม่ขึ้น 385.3 ล้ำนบำท โดยเหตุผล
หลกัมำจำกกำรฟ้ืนตวัอย่ำงแขง็แกร่งของผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที ่3 ปี 2564 ของพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร
และสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบรษิัทฯในไตรมำสที่ 3 ปี 2564 เท่ำกบั 64.4 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 27.9 จำก
จ ำนวน 50.4 ล้ำนบำทในไตรมำสก่อนหน้ำ สอดคล้องกบัรำยได้ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่วในสหรำช
อำณำจกัร และสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบรษิทัฯงวดเก้ำเดอืนปี 2564 อยู่ที ่154.2 ล้ำนบำท ลดลง 
(5.6) ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ (3.5) เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ โดยมสีำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกแผนกำร
บรหิำรจดักำรควบคุมตน้ทุนและแผนปรบัลดค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ในงวดเก้ำเดอืนของปี 2564 เท่ำกบั 1,082.9 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 
(14.2) จำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทกึค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ในช่วงทีโ่รงแรมปิดท ำกำรเป็น
กำรชัว่ครำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ซึง่โรงแรมทัง้หมดของบรษิทัไดปิ้ดท ำกำรในช่วงไตรมำส 2 ปีทีแ่ลว้ อนัเนื่องมำจำก
กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ในไตรมำส 3 ปี 2564 เพิม่ขึน้ 26.5 ลำ้นบำท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 6.6 เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ สอดคลอ้งกบักำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

ต้นทุนทำงกำรเงิน  

ต้นทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ในงวดเก้ำเดอืนของปี 2564 เท่ำกบั 516.6 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 79.6 
จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมำจำกเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรท ำธุรกรรมเข้ำซื้อกิจกำรบริษัท FS JV 
รวมถึงกำรรบัรู้เงนิกู้ของบรษิัท FS JV จำกกำรเปลี่ยนแปลงวธิกีำรบนัทกึบญัชขีอง FS JV มำเป็นกำรบนัทกึบญัชใีนงบ
กำรเงนิรวม ในขณะทีต่้นทุนทำงกำรเงนิในไตรมำส 3 ปี 2564 เพิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ ซึ่งมสีำเหตุ
มำจำกยอดเงนิกูท้ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเบกิถอนเงนิกูส่้วนทีเ่หลอืจำกธุรกรรมกำรเขำ้ซื้อ FS JV  

รำยได้อ่ืน 

รำยได้อื่นของบรษิทัฯ ในงวดเก้ำเดอืนของปี 2564 อยู่ที่ 195.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน 
(382.9) ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ (66.2) เนื่องมำจำกในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 บริษัทฯ ได้บันทึกก ำไรจำกรำยกำร
จ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทัร่วมทุนภำยใต้สญัญำร่วมทุน และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 419.3 ล้ำนบำท 
ส่วนรำยไดอ้ื่น ในไตรมำส 3 ปี 2564 อยู่ที ่12.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 22.8 ล้ำนบำท เนื่องจำกในไตรมำส 
2 ทีผ่่ำนมำ มกีำรรบัเงนิเคลมประกนัเขำ้มำเป็นจ ำนวน 41 ลำ้นบำท 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำในงวดเก้ำเดอืนของปี 2564 เท่ำกับ (4.1) ล้ำนบำท 
ขำดทุนลดลง (153.3) ล้ำนบำท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีที่ผ่ำนมำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปี 2563 ผลกำร
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ด ำเนินงำนของพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัรเป็นขำดทุน อนัเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 
ในขณะทีส่่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ในไตรมำส 3 ปี 2564 ขำดทุน (1.4) ลำ้นบำท จำกก ำไร 
3.4 ล้ำนบำท ในไตรมำส 2 ปี 2564 ที่ผ่ำนมำ โดยขำดทุนส่วนหนึ่งมำจำก JV เกำะ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 ซึง่อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ทีป่รบัปรุงแลว้ (Adjusted EBITDA) ของบรษิทัฯ สำมำรถพลกิจำกผลขำดทุน (563.9) ลำ้นบำท ในงวด
เกำ้เดอืนปี 2563 เป็นก ำไร 177.7 ลำ้นบำท ไดใ้นงวดเกำ้เดอืนปี 2564 อนัเป็นผลมำจำกกำรฟ้ืนตวัของผลประกอบกำรของ
พอรต์โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร และพอรต์โรงแรมในโครงกำร Crossroads สำธำรณรฐัมลัดฟีส ์เช่นเดยีวกนักบั Adjusted 
EBITDA เมื่อเทยีบไตรมำสต่อไตรมำส ทีส่ำมำรถพลกิจำกขำดทุน (31.7) ลำ้นบำท ในไตรมำส 2 ปี 2564 เป็นก ำไร 252.5 
ลำ้นบำทไดใ้นไตรมำสที ่3 ปี 2564 ซึง่ถอืเป็นกำรรำยงำน Adjusted EBITDA ก ำไรเป็นครัง้แรกในรอบกว่ำ 1 ปี นับตัง้แต ่
บรษิทัฯเริม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 

ก ำไร (ขำดทุน) ของบรษิัทฯ ส ำหรบังวดเก้ำเดอืน และไตรมำสที่ 3 ของปี 2564 อยู่ที่ (1,164.2) ล้ำนบำท และ 
(281.9) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยก ำไร (ขำดทุน) ในไตรมำสที ่3 ปี 2564 มผีลขำดทุนลดลง (289.6) ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 
(50.7) จำกไตรมำสก่อนหน้ำ โดยสำเหตุหลกัมำจำกผลกำรด ำเนินงำนทีด่ขี ึน้จำกกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่วในสหรำช
อำณำจกัร และสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์
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สรปุฐำนะทำงกำรเงินรวมและโครงสร้ำงเงินลงทุน 

บริษัทฯ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงวธิีกำรบนัทกึบญัชขีอง FS JV นับตัง้แต่กำรเข้ำซื้อหุ้นบริษัท FS JV เมื่อเดือน
มนีำคม 2564 ทีผ่่ำนมำ จำกส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ มำเป็นกำรบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิ
รวม และไดม้กีำรรวมทัง้สนิทรพัย์และหนี้สนิของ FS JV เขำ้มำ ส่งผลใหส้นิทรพัย์และหนี้สนิของบรษิทัฯ เปลี่ยนแปลงไป
จำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 อย่ำงมนีัยส ำคญั  

โดย ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมเท่ำกบั 38,408.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 11,290.9 
ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.6 จำก ณ สิน้ปี 2563 ในขณะทีห่นี้สนิรวมของบรษิทัฯ เท่ำกบั 22,169.5 ลำ้นบำท ณ วนัที ่
30 กนัยำยน 2564 เพิม่ขึน้จ ำนวน 10,728.2 ล้ำนบำทจำกหนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2563 และมหีนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยเท่ำกบั 
14,344.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 8,483 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 โดยมสีำเหตุส ำคญัจำกเงนิกูท้ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรมซื้อหุน้บรษิทั FS JV ดงักล่ำว 

ทัง้นี้กำรเพิม่ขึน้ของหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยส่งผลใหส้ดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  (IBD/E) 
เพิม่ขึน้มำที ่0.88 เท่ำ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 โดยอตัรำส่วนดงักล่ำวยงัอยู่ในระดบัทีต่ ่ำกว่ำ covenant ของบรษิทัฯ  

 

 31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 64 เปล่ียนแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  2,492.7   1,887.8   (604.8) (24.3%) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน  3,638.4   3,653.2   14.8  0.4% 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ  19,288.7   31,351.3   12,062.6  62.5% 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  23,478.9   34,754.9   11,276.1  48.0% 
รวมสินทรพัย ์  27,117.3   38,408.2   11,290.9  41.6% 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้  8,483.0   14,344.6   5,861.6  69.1% 
หนี้สนิอื่น  2,958.3   7,825.0   4,866.6  164.5% 
รวมหน้ีสิน   11,441.3   22,169.5   10,728.2  93.8% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  15,675.9   16,238.6   562.7  3.6% 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)  0.54   0.88   0.34  63.2% 

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

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิและเลขำนุกำรบรษิทั 
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