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วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2565 

CS-02/2022/003 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน งวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564     

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2564 บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรอยู่ที ่
4,512.5 ล้ำนบำท เติบโตขึ้นเกือบ 3 เท่ำ เมื่อเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของปีก่อนหน้ำ สะท้อนผลงำน
ควำมส ำเร็จชิ้นส ำคญัจำกกลยุทธ์ของบรษิทัฯ ที่เน้นกระจำยควำมเสี่ยงด้วยกำรเขำ้ลงทุนในโรงแรมหลำกหลำยภูมภิำค 
เพื่อให้เกิดพอร์ตโรงแรมที่มคีวำมสมดุลทัง้ในเชงิภูมศิำสตร์และฤดูกำลท่องเที่ยวมำกที่สุด ซึ่งเห็นได้ชดัจำกปีที่ผ่ำนมำ 
ถงึแมว้่ำบรษิทัฯ จะไดร้บัผลกระทบจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ลดลงของพอร์ตโรงแรมในประเทศไทย สำธำรณรฐัมอรเิชยีส 
และสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิจำกมำตรกำรปิดเมอืงเพื่อสกดักำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ทีย่ดืเยือ้ แต่ผลกระทบดงักล่ำวกไ็ด้
ถูกชดเชยดว้ยกำรฟ้ืนตวัอย่ำงแขง็แกร่งของผลกำรด ำเนินงำนพอรต์โรงแรมในสำธำรณรฐัมลัดฟีส์ และในสหรำชอำณำจกัร  

ถงึแมว้่ำสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรของพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร และสำธำรณรฐัมลัดีฟส์     
ในปี 2564 จะสงูถงึรอ้ยละ 90.3 ของรำยไดร้วมทัง้หมด อย่ำงไรกด็ ีกำรทยอยเปิดประเทศหลำยแห่งในช่วงปลำยปีจำกกำร
ทีป่ระชำกรไดร้บักำรฉีดวคัซนีในอตัรำทีส่งู ผนวกกบัปรมิำณควำมตอ้งกำรท่องเทีย่วทีเ่พิม่มำกขึน้ช่วงเทศกำลวนัหยุดสิน้ปี 
ส่งผลให้สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรในไตรมำสที่ 4 ของพอร์ตโรงแรมในประเทศไทย และพอร์ตโรงแรม 
Outrigger เตบิโตขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัมำอยู่ทีร่อ้ยละ 16.4 ของรำยไดร้วม ส่งสญัญำณบวกต่อรำยไดใ้นอนำคตทีจ่ะเตบิโตได้
อย่ำงกำ้วกระโดด เมื่อทุกประเทศเริม่สำมำรถเปิดรบันักท่องเทีย่วจำกต่ำงชำตไิดเ้ป็นปกติ 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ โรงแรมภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงแรมทัง้ 2 แห่งในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส1 ไดร้บัรำงวลัเป็นจ ำนวนมำกจำกหลำกหลำยเวทรีะดบัสำกล จนเป็นทีก่ล่ำวถงึในกลุ่มนักท่องเทีย่ว
เป็นอย่ำงมำก และสำมำรถดึงดูดกลุ่มลูกค้ำนักท่องเที่ยวที่หลำกหลำย ช่วยหนุนให้โรงแรมทัง้ 2 แห่งในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส1 มผีลประกอบกำรทีด่ตีลอดช่วงปีทีผ่่ำนมำ ซึ่งอตัรำค่ำหอ้งพกัเฉลี่ยรำยวนั (ADR) ของโรงแรมใน
โครงกำร CROSSROADS เฟส1 ในไตรมำส 4 และเดอืนธนัวำคมทีผ่่ำนมำอยู่ที ่$418 และ $508 ต่อหอ้งต่อคนื ตำมล ำดบั 
นับเป็น ADR รำยไตรมำสและรำยเดอืนทีส่งูทีสุ่ดนับตัง้แต่โครงกำร CROSSROADS เฟส1 เปิดใหบ้รกิำรมำ  

ดำ้นก ำไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ ทีป่รบัปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ซึ่งไม่รวมรำยกำรพเิศษ 
เช่น ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยไดท้ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ งวดไตรมำส 4 รำยงำนผล
ก ำไรที ่340.4 ล้ำนบำท นับเป็นกำรรำยงำน Adjusted EBITDA ทีเ่ป็นผลก ำไร สองไตรมำสตดิต่อกนั สะทอ้นภำพกำรฟ้ืน
ตวัของภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงชดัเจน  

อย่ำงไรกต็ำม กำรเริม่แพร่ระบำดของโควดิ-19 สำยพนัธุ์ใหม่โอไมครอน ช่วงปลำยปี ไดก้ลบัมำสรำ้งควำมกงัวล
ต่อทิศทำงกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวอีกครัง้ ซึ่งที่ผ่ำนมำได้ก่อให้เกิดผลกระทบระยะสัน้ต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีบำงพื้นที่ได้รบัผลกระทบค่อนข้ำงมำก  เช่น สำธำรณรฐัมอริเชียส 
ในขณะทีห่ลำยพืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบทีจ่ ำกดั ซึ่งรฐับำลในหลำยประเทศไดเ้ปลี่ยนแนวทำงจำกนโยบำยโควดิเป็นศูนยอ์ย่ำง
เขม้งวดมำเป็นกำรอยู่ร่วมกนักบัโควดิ-19 ด้วยกำรเร่งอตัรำกำรฉีดวคัซีนเพิม่ขึน้เพื่อลดจ ำนวนผู้เสยีชวีติและผูป่้วยหนัก 
โดยหลำยประเทศได้เริม่ทยอยประกำศผ่อนคลำย หรอืยกเลกิมำตรกำรควบคุมโควดิ -19 โดยไม่มกีำรบงัคบักกัตวั เป็น
สญัญำณบวกต่อภำคกำรท่องเทีย่วทีจ่ะไม่มกีำรลอ็กดำวน์อกีต่อไป ซึง่จะช่วยผลกัดนัผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของบรษิทัฯ 
ใหก้ลบัมำเตบิโตขึน้อย่ำงแขง็แกร่ง อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ จะยงัคงด ำเนินกำรดว้ยควำมระมดัระวงัท่ำมกลำงควำมผนัผวนจำก
กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ทีย่งัคงมอียู่ 
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สถำนะกำรด ำเนินงำน 

บริษัทฯ ได้ติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด19 และมำตรกำรของทำงภำครัฐอย่ำงใกล้ชิด เพื่อ
วำงแผนรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ควบคู่กบักำรบรหิำรจดักำรต้นทุน และรกัษำสภำพคล่องของ
บรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้บรษิทัฯจงึไดต้ดัสนิใจปิดโรงแรมบำงส่วนเป็นกำรชัว่ครำวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโควดิ-19 และมำตรกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วของแต่ละประเทศ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 โรงแรม 36 
แห่ง จำกทัง้หมด 38 แห่งภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิัทฯ เปิดให้บริกำร หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของจ ำนวนห้องทัง้หมด 
(4,425 หอ้ง จำกทัง้หมด 4,522 หอ้ง) 

 

ทัง้นี้บริษัทฯ ได้ปรบักลยุทธ์กำรด ำเนินกำรโรงแรมต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขกำรผ่อนคลำยข้อจ ำกัดต่ำงๆ เกี่ยวกบั 
โรคโควดิ-19 ทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ โดยมรีำยละเอยีดเป็นดงัต่อไปนี้ 

 
 

ประเทศ กำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
ประเทศไทย ภูเกต็:  

- โรงแรมทรำย ลำกูน่ำ ภูเกต็  
  (SAii Laguna Phuket)  

 
 
 
กระบี:่ 
- โรงแรมทรำย พพี ีไอสแ์ลนด ์วลิเลจ  
  (SAii Phi Phi  Island Village) 

 
 
 
เกำะสมุย:  
- โรงแรมสนัตบิุร ีเกำะสมุย 
  (SANTIBURI Koh Samui)  

 
 
 
- โรงแรมทรำย เกำะสมุย เชงิมน 
  (SAii Koh Samui Choengmon)  
   (เดมิ Outrigger Koh Samui) 
 

 
 

กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 หลำยระลอก ส่งผลให้กำรฟ้ืนตวั
ของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของไทยในปี 2564 เป็นไปได้
อย่ำงล่ำช้ำ อย่ำงไรก็ด ีในไตรมำส 4 ที่ผ่ำนมำ ภำพรวมธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทยฟ้ืนตวัดขีึน้ เป็นผลมำจำกควำมคบืหน้ำ
ของกำรเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชำชน กำรทยอยผ่อนคลำย
มำตรกำรควบคุมที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงกำรเปิดประเทศต้อนรบั
นักท่องเทีย่วต่ำงชำตเิมื่อเดือนพฤศจกิำยนทีผ่่ำนมำโดยไม่ตอ้ง
กกัตวั ตำมมำตรกำร Test & Go กอปรกบัมำตรกำรสนับสนุน
กำรท่องเที่ยวโดยภำครฐัผ่ำนโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกนั เฟส 
3” ซึ่ ง เ ป็นปัจจัยส ำคัญในกำรช่วยกระตุ้นควำมต้องกำร
ท่องเทีย่วในประเทศจำกตลำดนักท่องเทีย่วชำวไทยในช่วงฤดู
ท่องเที่ยวปลำยปี ในขณะที่จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติยงัคง
ทยอยฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 
 
จำกปัจจยัส ำคญัต่ำงๆ ทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ ผนวกกบัประสทิธภิำพ
ในกำรบริหำรจดักำรโรงแรมในประเทศไทยของบริษัทฯ ที่มี
ควำมคล่องตวั ยดืหยุ่น สำมำรถตอบสนองต่อมำตรกำรต่ำง ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเดนิทำงเขำ้ประเทศไทยและกำรควบคุมกำร
แพร่ระบำดของโควิด-19 ที่ภำครัฐประกำศออกมำได้อย่ำง
รวดเร็ว ส่งผลให้อตัรำกำรเข้ำพกัเฉลี่ยของโรงแรมในประเทศ
ไทยของบรษิัทฯ ในไตรมำสที่ 4 ขยบัขึ้นมำแตะที่ระดบัสูงสุด
ของปี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเดอืนธนัวำคม ที่อตัรำกำรเข้ำพกั
เฉลี่ย (Occupancy Rate) ของโรงแรม SAii Laguna Phuket 
และโรงแรม SAii Phi Phi Island Village ปรบัตวัเพิม่ขึ้นมำอยู่
ที่ 64% และ 59% ตำมล ำดับ ในขณะที่โรงแรมอีก 2 แห่ง       
บนเกำะสมุย ทยอยกลบัมำเปิดใหบ้รกิำรไดอ้กีครัง้ในช่วงปลำย
ไตรมำส 4 ถือเป็นสัญญำณที่ดีของกำรฟ้ืนตัวที่โรงแรมใน
ประเทศไทยของบรษิัทฯ ทัง้หมด 4 แห่ง สำมำรถกลบัมำเปิด
ใหบ้รกิำรไดต้ำมปกต ิ
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ประเทศ กำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
อย่ำงไรก็ตำม กำรระบำดของไวรสัสำยพนัธุ์ใหม่ โอไมครอน
ในช่วงปลำยปี กลับมำสร้ำงควำมกังวลต่อทิศทำงกำรฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกจิและกำรท่องเทีย่วอกีครัง้ ส่งผลใหร้ฐับำลไทยต้อง
ระงบัมำตรกำร Test & Go ไวเ้ป็นกำรชัว่ครำว เพื่อป้องกนักำร
แพร่ระบำดของโควิด-19 และยกระดับมำตรกำร Test & Go 
ใหม่ ใหส้ำมำรถสกดัโควดิ-19 สำยพนัธุ์ โอไมครอน ไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธิภำพมำกยิง่ขึ้น โดยรฐับำลได้ระงบัมำตรกำร Test & 
Go ไปเป็นเวลำกว่ำ 1 เดอืน ก่อนทีจ่ะสำมำรถกลบัมำเปิดระบบ
ลงทะเบียนฯเพื่อต้อนรับนักเดินทำงเข้ำประเทศไทยตำม
มำตรกำร Test & Go ใหม่ ได้อีกครัง้เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 
2565 ที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้บรรยำกำศกำรท่องเที่ยวไทยเริ่มมี
แนวโน้มกลบัมำฟ้ืนตวัดขีึน้อกีครัง้  
 
ทัง้นี้ อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ของโรงแรม 
SAii Laguna Phuket ในเดอืนมกรำคม ยงัคงสำมำรถยนือยู่ได้
ที่ระดับ 62% ถึงแม้ว่ำที่ผ่ำนมำ ทำงรัฐบำลได้ระงับกำรเดิน
ทำงเข้ำประเทศตำมมำตรำกำร Test & Go เป็นกำรชัว่ครำว
ตลอดทัง้เดอืนมกรำคม คงเหลอืแต่กำรเดนิทำงเขำ้ประเทศไทย
ผ่ำนโครงกำรภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และกำรกักตัวแบบ State 
Quarantine เท่ำนัน้ทีย่งัสำมำรถท ำไดอ้ยู่ ซึ่งโรงแรมตอบสนอง
และปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็ว เพื่อสำมำรถกลับมำรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำผ่ำนช่องทำงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 
ในช่วงทีม่ำตรกำร Test & Go ยงัถูกระงบัเป็นกำรชัว่ครำว 
 
 

สำธำรณรฐั 
มลัดฟีส์ 

โรงแรม 2 แห่งในโครงกำร CROSSROADS เฟส1:  
 
- โรงแรมทรำย ลำกูน มลัดฟีส,์ ครูโิอ คอลเลก็ชัน่  
  บำย ฮลิตนั  
 (SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton) 

 
 
 
- โรงแรมฮำรด์รอ็ค โฮเทล มลัดฟีส ์ 
  (Hard Rock Hotel Maldives)  

 
 
 
 
 
 
 
- โรงแรมโคนอตตำ มลัดฟีส ์รสีอร์ท  

ปี 2564 ถือเป็นปีที่ดีส ำหรบักำรฟ้ืนตัวของอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของสำธำรณรฐัมลัดีฟส์ ถึงแม้ว่ำ
ในช่วงไตรมำสที่ 2 จะได้รบัผลกระทบอย่ำงหนักจำกกำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 สำยพนัธุ์เดลต้ำ ส่งผลให้ทำงรฐับำลมลั
ดีฟส์ ต้องตัดสินใจออกค ำสัง่ห้ำมนักเดินทำงจำกประเทศใน
แถบเอเชียใต้ 8 ประเทศ เช่น อินเดีย ศรีลังกำ เป็นต้น เดิน
ทำงเข้ำประเทศเป็นกำรชัว่ครำว อย่ำงไรก็ดี หลังจำกที่
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลำย ทำง
รฐับำลมลัดีฟส์ ก็ได้กลับมำเปิดประเทศต้อนรบันักท่องเที่ยว
จำกประเทศในแถบเอเชยีใต้อีกครัง้เมื่อเดอืนกรกฎำคม 2564 
ส่งผลใหม้นีักท่องเทีย่วจำกประเทศอินเดยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ลูกค้ำตลำดหลักของสำธำรณรัฐมัลดีฟส์  เดินทำงเข้ำไป
ท่องเทีย่วในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวนมำก 
 
จ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีเ่ดนิทำงเขำ้มลัดฟีสส์ะสมปี 2564 
อยู่ที่ 1.3 ล้ำนคน หรือฟ้ืนตัวกลับมำแล้วกว่ำร้อยละ 77 เมื่อ
เทียบจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 1.7 ล้ำนคนที่เดิน
ทำงเข้ำมลัดีฟส์ ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดกำรแพร่ระบำด
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ประเทศ กำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
  (Konotta Maldives Resort)  

 

ของโควิด -19  ในขณะที่ ไตรมำส  4 ที่ผ่ ำนมำ  จ ำนวน
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดนิทำงเข้ำมลัดฟีส์อยู่ที่ 4.51 แสนคน 
มำกกว่ำในช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนกำรเกิด
โควดิ-19 ที่มจี ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดนิทำงเข้ำมลัดฟีส์ 
4.48 แสนคน แล้วประมำณ 1% ทัง้นี้ กลุ่มประเทศในเอเชีย
อย่ำง จนี เกำหล ีและญี่ปุ่ น ซึ่งเคยเป็นกลุ่มลูกคำ้นักท่องเที่ยว
หลกัของมลัดฟีส์ ยงัไม่ผ่อนปรนมำตรกำรใหป้ระชำกรเดินทำง
ออกนอกประเทศ แต่หำกสถำกำรณ์ในประเทศเหล่ำนี้ ดีขึ้น 
จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เคยหำยไปนัน้จะกลับมำทนัที 
และจะมจี ำนวนนักท่องเที่ยวรวมมำกกว่ำปีก่อนเกิดโควิด-19 
อย่ำงแน่นอน 
 
ใ น ร อ บ ปี ที่ ผ่ ำ น ม ำ  โ ร ง แ ร ม ทั ้ง  2 แ ห่ ง ใ น โ ค ร ง ก ำ ร 
CROSSROADS เฟส1 ได้รับ รำงวัล เ ป็นจ ำนวนมำกจำก
หลำกหลำยเวทีระดับสำกล อำทิ Luxury Lifestyle Awards 
2021, World Luxury Hotel Awards 2021 แ ล ะ  International 
Hotel and Property Awards 2021 เป็นต้น ส่งผลใหโ้รงแรมใน
โครงกำร  CROSSROADS เฟส1 เ ป็นที่กล่ ำวถึง ในกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก นอกจำกนี้ยงัสำมำรถดึงดูดกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่หลำกหลำย ทัง้คู่ฮนันีมูน กลุ่มครอบครวั กลุ่ม
สัมมนำ หรือกลุ่มเพื่อน ซึ่งต่ำงจำกรีสอร์ททัว่ไปในมัลดีฟส์        
ที่เหมำะส ำหรบัคู่รกัฮนันีมูนเท่ำนัน้ ช่วยหนุนให้โรงแรมทัง้ 2 
แห่งในโครงกำร CROSSROADS เฟส1 ประสบควำมส ำเร็จ
เป็นอย่ำงสูง ซึ่งในไตรมำส 4 อัตรำค่ำห้องพักเฉลี่ยรำยวัน 
(ADR) ของโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส1 อยู่ที่ 
$418 ต่อห้องต่อคืน  ซึ่งเป็น ADR ที่สูงที่สุดนับตัง้แต่ เ ปิด
ให้บริกำรมำตัง้แต่เดือนกันยำยน ปี 2562 และสูงกว่ำ ADR 
ในช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อนโควดิ-19 ($385) อยู่ 9%  
 
โมเมนตมักำรท่องเที่ยวช่วงฤดูกำลท่องเที่ยวต้นปี 2565 (high 
season) ยงัคงดอียู่ต่อเนื่อง จำกกำรทีน่ักท่องเทีย่วจำกทัว่โลก
สำมำรถเดนิทำงเขำ้สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ไดโ้ดยไม่ต้องกกัตวั อนั
เนื่องมำจำกสภำพภูมปิระเทศทีเ่ป็นหมู่เกำะเลก็ ๆ เป็นจ ำนวน
มำก ส่งผลใหก้ำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 จะท ำได้
ค่อนข้ำงง่ำยกว่ำหำกมกีำรระบำดเกิดขึ้น และรสีอร์ทที่พกัทุก
แห่งมลีกัษณะเป็นเกำะส่วนตวั ช่วยลดโอกำสกำรแพร่เชื้อจำก
นักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีเ่ดนิทำงเขำ้มำไปยงัประชำกรทอ้งถิน่ 
 
ในปี 2564 บริษัทฯได้เปิดให้บริกำรโรงแรมในสำธำรณรัฐ       
มลัดฟีส ์เป็นจ ำนวน 2 แห่งจำกทัง้หมด 3 แห่ง โดยโรงแรมทีย่งั
ไม่เปิดให้บริกำรอีก 1 แห่ง ได้แก่ Konotta Maldives Resort 
ซึง่จะยงัคงปิดใหบ้รกิำรเป็นกำรชัว่ครำวต่อไป เน่ืองจำกโรงแรม
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ดงักล่ำวตัง้อยู่ทีท่ำงตอนใตสุ้ดของประเทศ โดยกำรเดนิทำงต้อง
เปลี่ยนเครื่องเป็นสำยกำรบนิภำยในประเทศ หรอื เครื่องบนิน ้ำ 
ซึ่งอำจสร้ำงควำมไม่สะดวกในกำรเดนิทำงโดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ในช่วงทีต่ำรำงกำรบนิยงัไม่กลบัเขำ้สู่ภำวะปกต ิ
 

สหรำช
อำณำจกัร 

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

ช่วงต้นปี 2564 กลุ่มประเทศสหรำชอำณำจกัรประสบปัญหำ
กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 อย่ำงรุนแรง และได้มีกำร
ประกำศใช้มำตรกำรปิดเมือง ( lockdown) อย่ำงต่อเนื่องเป็น
ระยะ ๆ เพื่อหยุดกำรแพร่ระบำดของโควิด-19  ต่อมำรฐับำล 
สหรำชอำณำจกัรไดป้ระกำศแผนผ่อนปรนมำตรกำรควบคุมโรค
โควดิ-19 โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ เริม่ต้นตัง้แต่เดอืนมนีำคม 
2564 เป็นต้นมำ และได้ประกำศยกเลิกมำตรกำรปิดเมือง
ทัง้หมด หรือกำรคลำยล็อกดำวน์ขัน้สุดท้ำยลงในเดือน
กรกฎำคม 2564 ภำยหลงัจำกที่รฐับำลประสบควำมส ำเร็จใน
กำรเร่งกระจำยกำรฉีดวคัซีนในประเทศ รวมถึงอตัรำผู้เข้ำรบั
กำรรักษำในโรงพยำบำลที่ลดต ่ำลงจนไม่สร้ำงปัญหำให้กับ
ระบบสำธำรณสุขของประเทศอกีต่อไป 
 
กำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัรเป็นไปได้
อย่ำงล่ำช้ำกว่ำประเทศอื่น ๆ ในทวปียุโรปค่อนข้ำงมำก โดย
ภำคกำรท่องเที่ยวในสหรำชอำณำจักรในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ 
พึ่งพิงอุปสงค์จำกภำยในประเทศเป็นหลัก จำก  Pent-up 
Demand กำรท่องเทีย่วภำยในประเทศที่เพิม่ขึ้น เนื่องจำกกำร
เดินทำงไปท่องเที่ยวต่ำงประเทศยังคงเป็นไปได้ยำกจำก
ขอ้จ ำกดัทีย่งัคงอยู่ รวมถงึ Staycation ซึ่งเป็นเทรนด์ท่องเทีย่ว
แบบใหม่ ที่สำมำรถเอำงำนไปท ำด้วยได้ เหมือนกับเป็นกำร
เปลี่ยนสถำนที่ในกำรท ำงำน ส่งผลให้ โรงแรมในสหรำช
อำณำจักรของบริษัทฯ ซึ่งทัง้หมดเป็นโรงแรมที่ตัง้อยู่ตำม
ภูมภิำค และตำมแหล่งสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ที่ไม่ได้พึ่งพำ
นักท่องเทีย่วจำกต่ำงประเทศมำกนัก ฟ้ืนตวัไดอ้ย่ำงแขง็แกร่ง  
 
อัตรำกำรเข้ำพกัเฉลี่ย (Occupancy Rate) ในไตรมำส 4 ของ
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร อยู่ที่ 57% ปรบัตวัลดลงจำกไตร
มำสทีผ่่ำนมำ สบืเนื่องจำกไตรมำส 4 ของทุกปีถอืเป็นช่วงก้ำว
เขำ้สู่ช่วงนอกฤดูกำลท่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัร อย่ำงไรกด็ ี
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ยงัสำมำรถรกัษำอตัรำค่ำห้องพกั
เฉลี่ยต่อคืน (ADR) ที่ระดบัสูงได้อย่ำงต่อเนื่อง โดย ADR ใน
ไตรมำส 4 ปีนี้ สูงกว่ำ ADR ในช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อนโค
วดิ-19 แล้วกว่ำ 20% อย่ำงไรกต็ำม กำรแพร่ระบำดของโควดิ-
19 สำยพนัธุโ์อไมครอน ช่วงปลำยเดอืนพฤศจกิำยนต่อเนื่องถงึ
เดอืนธนัวำคม ไดส้่งผลกระทบระยะสัน้ต่อรำยไดค้่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มของโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร เนื่องจำกกำรจดังำน
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ประเทศ กำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
เลี้ยงช่วงเทศกำลวันหยุดปลำยปีถูกยกเลิกไปจำกมำตรกำร
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ของภำครฐั  
 
ส่วนผลกำรด ำเนินงำนในเดอืนมกรำคม ปี 2565 กลุ่มโรงแรม
ในสหรำชอำณำจักรยังคงมีรำยได้ เฉลี่ยต่อห้องต่ อคืน 
(RevPAR) ต ่ำกว่ำช่วงก่อนโควดิ-19 เลก็น้อย จำกอตัรำกำรเขำ้
พกัเฉลี่ยที่ลดลงอันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
สำยพนัธุ์โอไมครอน แต่ถูกชดเชยดว้ยอตัรำค่ำหอ้งพกัเฉลีย่ต่อ
คนืทีส่งูกว่ำช่วงก่อนโควดิ-19  
 
ท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 สำยพนัธุ์โอไมครอน 
ทำงรฐับำลสหรำชอำณำจกัรส่งสญัญำณชดัเจนว่ำจะไม่มีกำร
ประกำศมำตรกำรใด ๆ เพิม่เตมิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโควดิ-19 และจะ
ไม่มีกำร lockdown แต่อย่ำงใด โดยคำดว่ำกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวจะเริ่มฟ้ืนตัวกลับมำได้ในเดือน
มนีำคมเป็นต้นไป ซึ่งสอดคล้องกบัฤดูกำลท่องเทีย่วในสหรำช
อำณำจกัร 
 

สำธำรณรฐั 
หมู่เกำะฟิจ ิ

- โรงแรมเอำทร์กิเกอร ์ฟิจ ิบชี รสีอร์ท 
   (Outrigger Fiji Beach Resort)  

 
 
 
 
- โรงแรมแคสตอ์ะเวย ์ไอสแ์ลนด์ 

(Castaway Island Fiji)  

 
 

ไตรมำส 4 ทีผ่่ำนมำ โรงแรมของบรษิทัฯ ทีต่ัง้อยู่ในสำธำรณรฐั
หมู่เกำะฟิจ ิเปิดใหบ้รกิำรครบทัง้ 2 แห่ง สอดคลอ้งกบัมำตรกำร
เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ  ที่ร ัฐบำลฟิจิ ได้
ประกำศเปิดพรมแดนระหว่ำงประเทศไปเมื่อวนัที่ 1 ธนัวำคม 
2564 โดยกลุ่มลูกค้ำต่ำงชำติหลกัของฟิจ ิได้แก่ นักท่องเที่ยว
จำกออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งรวมกันคิดเป็นสดัส่วนถึง
ร้อยละ 85 ของจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติทัง้หมดที่เดิน
ทำงเขำ้ฟิจ ิในขณะทีจ่ ำนวนนักท่องเทีย่วจำกทวปีอเมรกิำเหนือ 
เช่น สหรัฐอเมริกำ และแคนนำดำ รวมกันคิดเป็นสัดส่วน
ประมำณรอ้ยละ 12  
 
อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ย(Occupancy Rate) ในเดือนธันวำคม 
ของ Outrigger Fiji Beach Resort อยู่ที ่37% และ 63% ส ำหรบั 
Castaway Island, Fiji  ซึง่กำรฟ้ืนตวัอย่ำงรวดเรว็ของอตัรำกำร
เข้ำพกัเฉลี่ย เป็นผลมำจำกควำมต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกำลวนัหยุด ถงึแมว่้ำเดอืนธนัวำคมจะเป็นเดอืนแรก
ที่โรงแรมทัง้ 2 แห่งเปิดให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 
หลงัจำกปิดประเทศมำเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 20 เดอืนกต็ำม  
 
โมเมนตัมกำรฟ้ืนตัวของภำคกำรท่องเที่ยวในฟิจิ ดีต่อเนื่อง
มำถึง เดือนมกรำคม  ซึ่ งยังคง เ ป็นช่ วง ปิดภำคเรียน ใน
ออสเตรเลีย โดยอัตรำกำรเข้ำพกัเฉลี่ยในเดือนมกรำคมของ  
Outrigger Fiji Beach Resort เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่  51% และของ 
Castaway Island, Fiji คงอยู่ในระดบั 66% ใกล้เคียงกับเดือน
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ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิบรหิำรจดักำรโรงแรมและ

ลงทุนในธุรกจิโรงแรมระดบันำนำชำตทิีม่กีำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็โดยมกีำรเตบิโตของสนิทรพัยอ์ย่ำงต่อเนื่องในอตัรำเฉลีย่
ร้อยละ 40 ต่อปีในช่วงระยะเวลำ 5 รอบปีบญัชทีี่ผ่ำนมำ (ตัง้แต่ปี 2560 - 2564) โดยมกีลุ่มทรพัย์สนิที่มลีกัษณะเฉพำะ
ประกอบดว้ยโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมระดบัโลก ไดแ้ก่ 

(1) โรงแรม 5 แห่งทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรภำยใตแ้บรนดข์องบรษิทัฯเอง ประกอบไปดว้ย โรงแรม 4 แห่ง        
ในประเทศไทย อนัไดแ้ก่ โรงแรมสนัตบิุร ี เกำะสมยุ, โรงแรม ทรำย พพี ี ไอสแ์ลนด ์ วลิเลจ, โรงแรม ทรำย ลำกูน่ำ ภูเกต็, 
โรงแรม ทรำย เกำะสมยุ เชงิมน และอกี 1 แห่งในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ไดแ้ก่ โรงแรม โคนอตตำ มลัดฟีส ์รสีอรท์ (“โรงแรมท่ี
บริษทัฯ บริหำรจดักำรเอง”) 

ประเทศ กำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
ก่อนหน้ำ อย่ำงไรกต็ำม ช่วงเดอืนกุมภำพนัธ์และเดอืนมนีำคม
ของทุกปีจะเป็นช่วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่
พำยุหมุนเขตรอ้น หรอื พำยุไซโคลนพดัผ่ำน 
 

สำธำรณรฐั
มอรเิชยีส 

- โรงแรมเอำทร์กิเกอร ์มอรเิชยีส บชี รสีอรท์ 
   (Outrigger Mauritius Beach)  

 

สำธำรณรัฐมอริเชียส ได้เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564       
ที่ผ่ำนมำ หลังจำกที่ได้ปิดประเทศมำเป็นระยะเวลำยำวนำน
กว่ำ 18 เดอืน ซึง่อตัรำกำรเขำ้พกั (Occupancy) ของ Outrigger 
Mauritius Beach ในไตรมำส 4 ฟ้ืนตัวได้อย่ำงแข็งแกร่งมำที่ 
54% หลงัจำกล็อกดำวน์มำเป็นระยะเวลำนำน โดยกลุ่มลูกค้ำ
หลักของมอริเชียส จะเป็นนักท่องเที่ยวจำกโซนยุโรป ได้แก่ 
องักฤษ และฝรัง่เศส โดยมนีักท่องเทีย่วจำกแอฟรกิำใต ้เป็นอกี
หนึ่งในตลำดลูกคำ้หลกั 
 
อย่ ำงไรก็ตำม กำรแพร่ ระบำดของโควิด -19 สำยพันธุ์                 
โอไมครอน ช่วงเดอืนธนัวำคม ทีเ่ริม่ต้นมำจำกประเทศในแถบ
แอฟรกิำ รวมถงึประเทศแอฟรกิำใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลำดลูกค้ำ
หลักของมอริเชียส ได้ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อภำคกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยนักท่องเที่ยวต่ำงชำติได้
ทยอยยกเลิกหรือเลื่อนกำรเดินทำงออกไป ในขณะที่สหรัฐฯ 
และประเทศในทวีปยุโรป เช่น ฝรัง่เศส ได้เพิ่มสำธำรณรัฐ
มอริเชียส เข้ำไปในรำยชื่อกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง  และเตือนให้
ประชำชนหลีกเลี่ยงกำรเดินทำง เป็นผลให้อัตรำกำรเข้ำพัก
เฉลีย่ในเดอืนมกรำคมของ Outrigger Mauritius Beach Resort 
ลดลงมำอยู่ที่  25% อย่ำงไรก็ดี สถำนกำรณ์โควิด -19 ใน
มอรเิชยีส เริม่คลี่คลำยไปในทศิทำงทีด่ขี ึน้ โดยประเทศฝรัง่เศส
ได้ย้ำยมอรเิชยีสออกจำกรำยชื่อประเทศเสี่ยงสูงแล้ว และคำด
ว่ำภำคกำรท่องเทีย่วจะเริม่ฟ้ืนตวัไดต้ัง้แต่เดอืนเมษำยนเป็นต้น
ไป   
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(2) โรงแรม 3 แห่งซึง่ด ำเนินกำรภำยใตแ้บรนด ์Outrigger โดยโรงแรมเหล่ำนี้ไดร้บักำรบรหิำรจดักำรภำยใต้
สญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม ซึง่ประกอบดว้ย โรงแรม 2 แห่งในสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิไดแ้ก่ โรงแรม Outrigger Fiji Beach 
Resort และโรงแรม Castaway Island, Fiji และโรงแรมอีก 1 แห่งในสำธำรณรัฐมอริเชียส ได้แก่ โรงแรม Outrigger 
Mauritius Beach Resort (“โรงแรม Outrigger”)  

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

(4) โรงแรมระดบักลำงค่อนไประดบับน จ ำนวน 25 แห่งในสหรำชอำณำจกัร ด ำเนินงำนภำยใต้แฟรนไชส์     
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในแบรนด์ Mercure และบรหิำรจดักำรโดย Interstate Hotels & Resorts ซึ่งเป็นบรษิทัรบับรหิำรโรงแรมชัน้น ำ
และเป็นทีย่อมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงในสหรำชอำณำจกัร (“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 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 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) 
 ปี 2563 % สดัส่วน

รำยได้ 
 ปี 2564 % สดัส่วน

รำยได้ 
%

เปลี่ยนแปลง 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง (1) 328.9 21.0% 234.0 5.2% (28.9%) 
โรงแรม Outrigger (1)   607.1 38.8% 205.3 4.5% (65.2%) 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 626.9 40.1% 1,627.4 36.1% 159.6% 
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร (2) 0 0% 2,445.8 54.2% N/A 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,562.9 100.0% 4,512.5 100.0% 188.7% 

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

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไตรมำสท่ี 3 

ปี 2564 
% สดัส่วน

รำยได้ 
 ไตรมำสท่ี 4 

ปี 2564 
% สดัส่วน

รำยได้ 
%

เปลี่ยนแปลง 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง  31.9 2.2% 126.4 7.2% 296.2% 
โรงแรม Outrigger  9.9 0.7% 159.4 9.2% 1,510.1% 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 390.6 27.5% 558.0 32.0% 42.9% 
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร (2) 989.2 69.6% 900.1 51.6% (9.0%) 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,421.6 100.0% 1,743.9 100.0% 22.7% 

หมำยเหตุ 
(2) บรษิทัฯ เปลีย่นวธิรีบัรู้รำยไดจ้ำกส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ เป็นบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวม ตัง้แต่เดอืนมนีำคม 2564   
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รำยไดร้วมจำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร ส ำหรบังวดปี 2564 อยู่ที ่4,512.5 ล้ำนบำท เตบิโตขึน้ถงึรอ้ยละ 188.7 
เมื่อเทียบกับรำยได้รวมของปีก่อนหน้ำ โดยสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรของโรงแรมในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 และโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร รวมกนัคดิเป็นร้อยละ 90.3 ของรำยได้รวมทัง้หมด สะท้อนถึง
ภำพกำรฟ้ืนตวัอย่ำงแขง็แกร่งของภำคกำรท่องเทีย่วในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์และสหรำชอำณำจกัร จำกมำตรกำรเปิดเมอืง 
หลงัจำกประชำกรในประเทศไดร้บักำรฉีดวคัซนีในอตัรำทีสู่ง ในขณะทีร่ำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของโรงแรมที่
บริษัทฯ บริหำรจดักำรเอง และโรงแรม Outrigger ยงัคงได้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19          
ทีย่งัคงยดืเยือ้อยู่ อย่ำงไรกด็ ีในไตรมำสสุดทำ้ยของปี 2564 ประเทศไทย สำธำรณรฐัมอรเิชยีส และสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิ
ไดก้ลบัมำเปิดประเทศต้อนรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตอิีกครัง้ ส่งผลใหส้ดัส่วนของรำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของ
โรงแรมทีบ่รษิทัฯบรหิำรจดักำรเอง และโรงแรม Outrigger ต่อรำยไดร้วม ปรบัตวัดขีึน้จำกรอ้ยละ 2.9 ในไตรมำสก่อนหน้ำ
เป็นร้อยละ 16.4 ของรำยได้รวมในไตรมำสที ่4 ถือเป็นสญัญำณบวกต่อรำยได้ในอนำคตทีจ่ะไม่กระจุกตวัอยู่เพยีงแค่ใน 
สหรำชอำณำจกัร และสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์เมื่อทุกประเทศเริม่สำมำรถเปิดรบันักท่องเทีย่วจำกต่ำงชำตไิดเ้ป็นปกต ิ

ภำพรวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 4 ปี 2564 พบว่ำ โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS 
เฟส 1 โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง และโรงแรม Outrigger มรีำยไดเ้พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ เป็นผลมำ
จำกกำรก้ำวเขำ้สู่ฤดูกำลท่องเทีย่วปลำยปี และกำรเปิดประเทศต้อนรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำต ิในขณะทีร่ำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรใหบ้รกิำรของโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ปรบัตวัลดลงเลก็น้อย เนื่องจำกไตรมำสที่ 4 เป็นช่วงก้ำวเขำ้สู่ช่วงนอก
ฤดทู่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัร อย่ำงไรกต็ำม รำยไดข้องโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ยงัคงเป็นสดัส่วนใหญ่ทีสุ่ดทีร่อ้ยละ 
51.6 เมื่อเทยีบกบัรำยไดร้วมทัง้หมด 
 

ตวัช้ีวดัท่ีส ำคญัส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนโรงแรม 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 

ตวัช้ีวดั 
  

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

เปลี่ยน
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 4 

ปี 2563 

ไตรมำส 
ท่ี 4 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2564 

ไตรมำส 
ท่ี 4 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 
จ ำนวนโรงแรม  5 5 - 5 5 - 5 5 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 657 657 - 657 657 - 657 657 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 22.5% 17.1% (5.4%) 17.6% 30.4% 12.8% 14.2% 30.4% 16.2% 
ADR (บำท) (3) 7,594 3,402 (55.2%) 3,255 4,268 31.1% 2,440 4,268 74.9% 
RevPAR (บำท) (3) 1,708 583 (65.9%) 571 1,298 127.3% 346 1,298 275.1% 

หมำยเหตุ 
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดปี 2563 คอื 31.294 THB/USD, งวดปี 2564 คอื 31.977 THB/USD 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำสที ่4 ปี 2563 คอื 30.615 THB/USD, ไตรมำสที ่3 ปี 2564 คอื 32.92 THB/USD, ไตรมำสที ่4 ปี 2564 คอื 33.38 THB/USD 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง ซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทย ไดร้บัอำนิสงสจ์ำกมำตรกำร
เปิดประเทศต้อนรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตเิมื่อเดอืนพฤศจกิำยนทีผ่่ำนมำ กอปรกบัช่วงปลำยปีซึ่งเป็นฤดูกำลท่องเทีย่ว ซึ่ง
รฐับำลไดอ้อกโครงกำรเรำเทีย่วดว้ยกนั เฟส3 เพื่อเป็นกำรกระตุ้นและชกัชวนใหค้นไทยท่องเทีย่วในประเทศเพิม่มำกขึ้น 
ในขณะทีก่ำรเดนิทำงไปท่องเทีย่วต่ำงประเทศยงัคงมขีอ้จ ำกดัมำกมำย ส่งผลให้ปรมิำณคนไทยท่องเทีย่วในประเทศเพิม่
มำกขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัในช่วงเดอืนสุดทำ้ยของปี ทัง้นี้บรษิทัฯ ได้เปิดใหบ้รกิำรโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง เป็น
จ ำนวน 4 แห่ง จำกทัง้หมด 5 แห่ง ซึง่ทัง้หมดเป็นโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทย โดยในไตรมำส 4 ปี 2564 โรงแรมทีบ่รษิทั
ฯ บรหิำรจดักำรเอง มรีำยไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนื (RevPAR) เท่ำกบั 1,298 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยทีร่้อยละ 30.4 
และ ADR เท่ำกบั 4,268 บำท ซึ่งสูงกว่ำ RevPAR ในไตรมำสก่อนหน้ำถึงเกือบสำมเท่ำ หรอืร้อยละ 275.1 และสูงกว่ำ 
RevPAR ช่วงไตรมำสเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำถงึรอ้ยละ 127.3   
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โรงแรม Outrigger 

ตวัช้ีวดั 
  

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

เปลี่ยน
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 4 

ปี 2563 

ไตรมำส 
ท่ี 4 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2564 

ไตรมำส 
ท่ี 4 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 
จ ำนวนโรงแรม  3 3 - 3 3 - 3 3 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 499 499 - 499 499 - 499 499 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 19.8% 13.4% (6.4%) 13.9% 31.2% 17.3% 6.5% 31.2% 24.7% 
ADR (บำท) (4) 4,423 4,881 10.4% 2,460 6,760 174.8% 1,960 6,760 244.9% 
RevPAR (บำท) (4) 876 655 (25.2%) 343 2,111 515.4% 128 2,111 1,549.2% 

หมำยเหตุ 
(4) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดปี 2563 คอื 14.443 THB/FJD, 0.7984 THB/MUR, งวดปี 2564 คอื 15.46 THB/FJD, 0.7713 THB/MUR 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำสที ่4 ปี 2563 คอื 14.60 THB/FJD, 0.7692 THB/MUR, ไตรมำสที ่3 ปี 2564 คอื 15.773 THB/FJD, 0.7734 THB/MUR,  
ไตรมำสที ่4 ปี 2564 คอื 15.84 THB/FJD, 0.7759 THB/MUR 

ทัง้สำธำรณรฐัมอรเิชยีส และสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิประสบควำมส ำเรจ็ในกำรควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โควดิ-19 และสำมำรถกลบัมำเปิดประเทศต้อนรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตไิดต้ัง้แต่ช่วงตน้ไตรมำสที ่4 เป็นตน้มำ โดยทำงบรษิทัฯ 
ไดต้ดัสนิใจกลบัมำเปิดใหบ้รกิำรโรงแรม Outrigger ทัง้ 3 แห่ง เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว สอดคล้องกบัมำตรกำรกำรเปิดประเทศของ
ทัง้สำธำรณรฐัมอรเิชยีส และสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิส่งผลใหอ้ตัรำกำรเขำ้พกั และ ADR ของโรงแรม Outrigger ปรบัตวัดขีึ้น
อย่ำงมนีัยส ำคญั โดยในไตรมำส 4 ปี 2564 โรงแรม Outrigger ม ีRevPAR เท่ำกบั 2,111 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ทีร่อ้ย
ละ 31.2 และ ADR เท่ำกบั 6,760 บำท สูงกว่ำอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยและ ADR ของไตรมำสที ่3 ปี 2564 ถงึรอ้ยละ 24.7 และ
ร้อยละ 244.9 ตำมล ำดบั และสูงกว่ำอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยและ ADR ของไตรมำสเดยีวกนัในปีที่ผ่ำนมำถึงร้อยละ 17.3 และ 
รอ้ยละ 174.8 ตำมล ำดบั 

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 

ตวัช้ีวดั 
  

  
ปี 2563 

 
ปี 2564 

เปลี่ยน
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 4 

ปี 2563 

ไตรมำส 
ท่ี 4 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2564 

ไตรมำส 
ท่ี 4 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 
จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 2 2 - 2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 376 376 - 376 376 - 376 376 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 27.6% 57.8% 30.2% 41.3% 63.1% 21.8% 56.7% 63.1% 6.4% 
ADR (บำท) (3) 9,117 10,219 12.1% 7,098 13,944 96.4% 9,956 13,944 40.1% 
RevPAR (บำท) (3) 2,515 5,908 134.9% 2,933 8,796 199.9% 5,643 8,796 55.9% 

หมำยเหตุ 
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดปี 2563 คอื 31.294 THB/USD, งวดปี 2564 คอื 31.977 THB/USD 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำสที ่4 ปี 2563 คอื 30.615 THB/USD, ไตรมำสที ่3 ปี 2564 คอื 32.92 THB/USD, ไตรมำสที ่4 ปี 2564 คอื 33.38 THB/USD 

กำรฟ้ืนตวัอย่ำงต่อเนื่องของภำคกำรท่องเทีย่ว กอปรกบักำรก้ำวเขำ้สู่ฤดูกำลท่องเทีย่วของสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ส่งผล
ใหโ้รงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ในไตรมำสที ่4 ปี 2564 ซึง่เปิดใหบ้รกิำรครบทัง้ 2 แห่ง มอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ย 
ADR และรำยไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนื หรอื RevPAR ดขีึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัเมื่อเทยีบกบัไตรมำสทีผ่่ำนมำและช่วงเวลำเดยีวกนั
ของปีทีผ่่ำนมำ โดย RevPAR ของไตรมำสที ่4 ปี 2564 อยู่ที ่8,796 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยทีร่อ้ยละ 63.1 และ ADR 
เท่ำกบั 13,944 บำท ปรบัตวัดขีึน้รอ้ยละ 55.9 เมื่อเทยีบกบั RevPAR ไตรมำสก่อนหน้ำ และดขีึน้ถงึกว่ำ 2 เท่ำ เมื่อเทยีบ
กับ RevPAR ในไตรมำสเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้แล้ว ADR ในไตรมำส 4 ปี 2564 ของโรงแรมในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 แตะระดบัสูงที่สุดนับตัง้แต่เริ่มเปิดให้บริกำรมำตัง้แต่เดอืนกันยำยน 2562 ส่งผลให้โรงแรมใน
โครงกำร CROSSROADS เฟส 1 มผีลประกอบกำรที่ดีในไตรมำสที่ 4 รวมถึงตลอดช่วงปีที่ผ่ำนมำ และมศีกัยภำพที่จะ
เตบิโตไดด้กีว่ำระดบัก่อนกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 เมื่อตลำดท่องเทีย่วฟ้ืนตวักลบัมำเตม็ที ่
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โรงแรมของบรษิทัฯ และโรงแรมภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ในสหรำชอำณำจกัร 

ตวัช้ีวดั 
  

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

เปลี่ยน
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 4 

ปี 2563 

ไตรมำส 
ท่ี 4 

ปี 2564 

เปลี่ยน 
แปลง  

 

ไตรมำส 
ท่ี 3 

ปี 2564 

ไตรมำส 
ท่ี 4 

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) 26.2% 49.3% 23.1% 20.4% 57.4% 37.0% 67.9% 57.4% (10.5%) 
ADR (บำท) (5) 2,384 3,373 41.5% 2,250 3,511 56.0% 3,664 3,511 (4.2%) 
RevPAR (บำท) (5) 624 1,663 166.5% 458 2,015 340.0% 2,489 2,015 (19.0%) 

หมำยเหตุ 
(5) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดปี 2563 คอื 40.14 THB/GBP, อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบังวดปี 2564 คอื 43.99 THB/GBP 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำสที ่4 ปี 2563 คอื 40.42 THB/GBP, ไตรมำสที ่3 ปี 2564 คอื 45.37 THB/GBP, ไตรมำสที ่4 ปี 2564 คอื 45.01 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 

กำรท่องเทีย่วและกำรเดนิทำงเพื่อธุรกจิในสหรำชอำณำจกัรในช่วงไตรมำส 4 ของทุกปี จะเริม่ชะลอตวัและต่อเน่ือง
ไปจนถงึปลำยไตรมำสแรก โดยมสีำเหตุส ำคญัมำจำกสภำพอำกำศทีห่นำวเยน็ และช่วงเวลำกลำงวนัทีส่ ัน้ลง รำยไดเ้ฉลี่ย
ต่อหอ้งต่อคนื (RevPAR) ของโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ในไตรมำสที ่4 ปี 2564 อยู่ที ่2,015 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกั
เฉลี่ยทีร่อ้ยละ 57.4 และ ADR เท่ำกบั 3,511 บำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 19.0 เมื่อเทยีบกบั RevPAR ในไตรมำสทีผ่่ำนมำ 
แต่สูงขึ้นกว่ำ 3 เท่ำตัว เมื่อเทียบกับ RevPAR ในช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ ทัง้นี้ สำเหตุหลกัจำกกำรประกำศ      
ผ่อนคลำยและกำรทยอยปลดมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดโควดิ-19 ภำยหลงัจำกควำมส ำเรจ็ในกำรเร่งกระจำยกำรฉีด
วคัซีนในประเทศ รวมถึงอตัรำผูเ้ขำ้รกัษำในโรงพยำบำลทีล่ดต ่ำลงจนไม่สร้ำงปัญหำใหก้บัระบบสำธำรณสุขของประเทศ    
อกีต่อไป 

สรปุผลกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดปี 2563 และ 2564 

 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

รายได้จากการใหบ้รกิาร 1,562.9    100.0% 4,512.5    100.0% 2,949.6    188.7%
ต้นทนุการใหบ้รกิาร (1,668.3)   (106.7%) (3,596.0)   (79.7%) (1,927.6)   (115.5%)
ก ำไรขัน้ต้น (105.4)       (6.7%) 916.5        20.3% 1,021.9     969.5%
ค่าใช้จ่ายในการขาย (171.5)      (11.0%) (223.0)      (4.9%) (51.5)       (30.0%)
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (2,200.8)   (140.8%) (1,540.5)   (34.1%) 660.2      30.0%
รายได้อืน่ 652.8      41.8% 177.1      3.9% (475.7)     (72.9%)
สว่นก าไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มค้า (172.1)      (11.0%) (2.9)         (0.1%) 169.2      98.3%
ต้นทนุทางการเงนิ (377.4)      (24.2%) (692.7)      (15.4%) (315.3)     (83.5%)
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (2,374.4)   (151.9%) (1,365.5)   (30.3%) 1,008.9    42.5%

ภาษีเงนิได้ 3.7         0.2% 131.3      2.9% 127.5      3,403.2%
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด (2,370.7)    (151.7%) (1,234.2)    (27.4%) 1,136.4     47.9%
รายการปรบัปรงุ
ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 68.3        4.4% 21.4        0.5% (46.9)       (68.6%)

รายการทีไ่ม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ า1 394.1      25.2% (16.6)       (0.4%) (410.7)     (104.2%)

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)2 (596.7)       (38.2%) 518.0        11.5% 1,114.8     186.8%
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว (1,908.2)    (122.1%) (1,229.4)    (27.2%) 678.9        35.6%

เปล่ียนแปลงงวดประจ ำปี 2563 งวดประจ ำปี 2564
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ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดไตรมำสที ่3 และไตรมำสที ่4 ของปี 2564 

 
ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดไตรมำสที ่4 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  

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
รายได้จากการใหบ้รกิาร 1,421.6    100.0% 1,743.9    100.0% 322.3      22.7%
ต้นทนุการใหบ้รกิาร (1,018.7)   (71.7%) (1,225.7)   (70.3%) (207.0)     (20.3%)
ก ำไรขัน้ต้น 402.9        28.3% 518.2        29.7% 115.3        28.6%
ค่าใช้จ่ายในการขาย (64.4)       (4.5%) (68.8)       (3.9%) (4.3)        (6.7%)
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (424.8)      (29.9%) (457.6)      (26.2%) (32.8)       (7.7%)
รายได้อืน่ 12.0        0.8% (18.2)       (1.0%) (30.3)       (251.6%)
สว่นก าไรจากบรษิทัรว่มและกจิการรว่มค้า (1.4)         (0.1%) 1.2         0.1% 2.6         190.3%
ต้นทนุทางการเงนิ (194.1)      (13.7%) (176.1)      (10.1%) 18.0        9.3%
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (269.8)      (19.0%) (201.2)      (11.5%) 68.6        25.4%
ภาษีเงนิได้ (12.1)       (0.8%) 131.2      7.5% 143.2      1,188.1%
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด (281.9)       (19.8%) (70.0)         (4.0%) 211.8        75.2%
รายการปรบัปรงุ - -
ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิจากอตัราแลกเปลีย่น (8.9)         (0.6%) 7.1         0.4% 16.1        179.8%

รายการทีไ่ม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ า1 -         - 94.2        5.4% 94.2        100.0%

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)2 252.5        17.8% 340.4        19.5% 87.9          34.8%
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว (290.8)       (20.5%) 31.3          1.8% 322.1        110.8%

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

รายได้จากการใหบ้รกิาร 297.3      100.0% 1,743.9    100.0% 1,446.7    486.7%
ต้นทนุการใหบ้รกิาร (501.0)      (168.5%) (1,225.7)   (70.3%) (724.7)     (144.7%)
ก ำไรขัน้ต้น (203.7)       (68.5%) 518.2        29.7% 722.0        354.4%
ค่าใช้จ่ายในการขาย (11.7)       (3.9%) (68.8)       (3.9%) (57.0)       (486.4%)
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (938.7)      (315.8%) (457.6)      (26.2%) 481.1      51.3%
รายได้อืน่ 74.6        25.1% (18.2)       (1.0%) (92.8)       (124.4%)
สว่นก าไรจากบรษิทัรว่มและกจิการรว่มค้า (14.7)       (4.9%) 1.2         0.1% 15.9        108.5%
ต้นทนุทางการเงนิ (89.8)       (30.2%) (176.1)      (10.1%) (86.3)       (96.2%)
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (1,184.0)   (398.3%) (201.2)      (11.5%) 982.8      83.0%
ภาษีเงนิได้ (11.5)       (3.9%) 131.2      7.5% 142.6      1,244.5%
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด (1,195.4)    (402.2%) (70.0)         (4.0%) 1,125.4     94.1%
รายการปรบัปรงุ
ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 15.8        5.3% 7.1         0.4% (8.7)        (54.9%)

รายการทีไ่ม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ า1 823.8      277.1% 94          5.4% (730)        -

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)2 (22.4)         (7.5%) 340.4        19.5% 362.8        1,618.9%
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว (355.8)       (119.7%) 31.3          1.8% 387.1        108.8%

ไตรมำสท่ี 4 ปี 2563 ไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 เปล่ียนแปลง
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรงวดประจ ำปี 2564 อยู่ที ่4,512.5 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 188.7 จำก
ช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตุส ำคญัมำจำกกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกพอรต์โรงแรมในสหรำชอำณำจกัรจำกกำรทีบ่รษิทั
ไดเ้ขำ้ซื้อหุน้ FS JV Co., Ltd. (“FS JV”) เพิม่เป็น 100% เมื่อช่วงปลำยไตรมำส 1 ปี 2564 ทีผ่่ำนมำ รวมถงึกำรฟ้ืนตวัของ
ภำคกำรท่องเที่ยวในสหรำชอำณำจกัร และสำธำรณรฐัมลัดฟีส์ จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรล็อกดำวน์ และกำรยกเลิก
ขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ ดำ้นกำรเดนิทำง โดยในไตรมำสที ่4 ปี 2564 บรษิทัฯมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรอยู่ที ่1,743.9 
ล้ำนบำท เตบิโตเพิม่ขึน้ถงึ 322.3 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 22.7 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ ปัจจยัหลกัจำก
กำรก้ำวเขำ้สู่ฤดูกำลท่องเทีย่วช่วงปลำยปีของหลำยประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ทีส่ำธำรณรฐัมลัดฟีส์  และมำตรกำรทยอย
เปิดประเทศในไตรมำส 4 เพื่อตอ้นรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตขิองประเทศไทย, สำธำรณรฐัมอรเิชยีส และฟิจ ิ

ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯงวดปี 2564 อยู่ที ่3,596.0 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 115.5 จำกปีก่อนหน้ำ 
โดยต้นทุนกำรให้บริกำรที่เพิ่มสูงขึ้นมำจำกปัจจยัหลกั 2 ประกำร ประกำรแรก กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนกำรให้บริกำรที่
สอดคลอ้งกบัจ ำนวนโรงแรมทีเ่พิม่มำกขึน้จ ำนวน 25 โรงแรม จำกพอรต์โรงแรมในสหรำชอำณำจกัรทีบ่รษิทัฯไดซ้ื้อหุน้เพิม่
และน ำมำบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวมตัง้แต่ปลำยไตรมำสที ่1 ปี 2564 เป็นต้นมำ ส่วนประกำรต่อมำ คอืเรื่องกำรหยุด
ให้บริกำรทุกโรงแรมเป็นกำรชัว่ครำว ในช่วงไตรมำส 2 ปี 2563 เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ซึ่งค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นในช่วงโรงแรมหยุดให้บริกำรจะถูกบนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรของบรษิัทฯ ใน      
ไตรมำสที ่4 ปี 2564 ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.3 เมื่อเทยีบกบัไตรมำสทีผ่่ำนมำ สอดคล้องกบักำรเพิม่ขึน้ของรำยได้จำก
กำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นของบรษิัทฯงวดประจ ำปี 2564 พลกิเป็นก ำไรที่ 916.5 ล้ำนบำท จำกขำดทุน (105.4) ล้ำนบำทในปี
ก่อนหน้ำ โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรฟ้ืนตวัอย่ำงแขง็แกร่งของผลกำรด ำเนินงำนพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร และ
พอร์ตโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ โดยในไตรมำส 4 ปี 2564 ก ำไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ เตบิโต
เพิม่ขึน้มำอยู่ที ่518.2 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.6 จำกไตรมำสทีผ่่ำนมำ โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรกำ้วเขำ้สู่ฤดูกำล
ท่องเทีย่วและช่วงวนัหยุดปลำยปี ซึง่เป็นช่วงทีอ่ตัรำค่ำหอ้งพกัเฉลีย่ต่อคนื (ADR) อยู่ในระดบัสงู 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษัทฯในไตรมำสที่ 4 ปี 2564 เท่ำกับ 68.8 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก        
ไตรมำสก่อนหน้ำ สอดคล้องกับรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรก้ำวเขำ้สู่ฤดูกำลท่องเที่ยว และกำรทยอยเปิดประเทศต้อนรบั
นักท่องเทีย่วต่ำงชำต ิส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบรษิทัฯประจ ำงวดปี 2564 อยู่ที ่223.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 51.5 ลำ้นบำท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 30.0 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ สอดคลอ้งกบักำรเพิม่ขึน้ของรำยไดเ้นื่องจำกกำรฟ้ืน
ตวัอย่ำงแขง็แกร่งของภำคกำรท่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัร และสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรของบรษิทัฯ งวดประจ ำปี 2564 อยู่ที่ 1,540.5 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงร้อยละ (30.0) จำก
ช่วงเวลำเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทกึค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ในช่วงทีโ่รงแรมปิดท ำกำรเป็นกำร
ชัว่ครำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ซึ่งโรงแรมทัง้หมดของบรษิทัไดปิ้ดท ำกำรในช่วงไตรมำส 2 ปี 2563 อนัเนื่องมำจำก
กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ในไตรมำส 4 ปี 2564 เพิม่ขึน้ 32.8 ลำ้นบำท หรอืคดิ
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เป็นรอ้ยละ 7.7 เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ สอดคลอ้งกบักำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

ต้นทุนทำงกำรเงิน  

ตน้ทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ประจ ำงวดปี 2564 อยู่ที ่692.7 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 83.5 จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของปีที่ผ่ ำนมำ  อัน เ ป็นผลมำจำกเงินกู้ที่ เพิ่มขึ้ นจำกกำรท ำธุ รกรรมเข้ำซื้ อกิจกำรบริษัท  FS JV 
รวมถึงกำรรบัรู้เงนิกู้ของบรษิัท FS JV จำกกำรเปลี่ยนแปลงวธิกีำรบนัทกึบญัชขีอง FS JV มำเป็นกำรบนัทกึบญัชใีนงบ
กำรเงนิรวม ในขณะทีต่น้ทุนทำงกำรเงนิในไตรมำส 4 ปี 2564 ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ ซึ่งมสีำเหตุมำ
จำกยอดเงนิกูท้ีล่ดลงจำกกำรทยอยผ่อนช ำระคนืตน้เงนิกูต้ำมทีร่ะบุในสญัญำเงนิกู้  

รำยได้อ่ืน 

รำยได้อื่นของบรษิัทฯ งวดประจ ำปี 2564 อยู่ที่ 177.1 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน (475.7) 
ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ (72.9) เนื่องมำจำกในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 บรษิัทฯ ได้บนัทกึก ำไรจำกรำยกำรจ ำหน่ำยหุน้
สำมญัของบรษิทัร่วมทุนภำยใตส้ญัญำร่วมทุน และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 419.3 ลำ้นบำท  

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ ประจ ำงวดปี 2564 เท่ำกบั (2.9) ลำ้นบำท ขำดทุนลดลง 
(169.2) ล้ำนบำท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีที่ผ่ำนมำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปี 2563 ผลกำรด ำเนินงำนของ
พอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ซึ่งในขณะนัน้อยู่ในสถำนะกจิกำรร่วมคำ้ มผีลขำดทุน อนัเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโควดิ-19 ในขณะทีส่่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ในไตรมำส 4 ปี 2564 พลกิเป็น
ก ำไร 1.2 ลำ้นบำท จำกผลประกอบกำรทีด่ขี ึน้ของกจิกำรร่วมคำ้ในสหรำชอำณำจกัรทีเ่หลอือยู่ 3 โรงแรม  

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ทีป่รบัปรุงแลว้ (Adjusted EBITDA) ของบรษิทัฯ ประจ ำงวดปี 2564 สำมำรถพลกิจำกขำดทุน (596.7)  
ลำ้นบำท กลบัมำเป็นก ำไรไดท้ี ่518.0 ลำ้นบำท อนัเป็นผลมำจำกกำรฟ้ืนตวัของผลประกอบกำรของพอรต์โรงแรมในสหรำช
อำณำจกัร และพอรต์โรงแรมในโครงกำร Crossroads สำธำรณรฐัมลัดฟีส ์เช่นเดยีวกนักบั Adjusted EBITDA ในไตรมำสที ่
4 ปี 2564 ทีบ่รษิทัฯสำมำรถท ำก ำไรไดเ้พิม่ขึน้ 87.9 ลำ้นบำทเมื่อเทยีบไตรมำสต่อไตรมำส มำอยู่ที ่ 340.4 ลำ้นบำท          
จำกกำรกำ้วเขำ้สู่ฤดกูำลท่องเทีย่วปลำยปี ซึง่เป็นกำรรำยงำน Adjusted EBITDA ก ำไร 2 ไตรมำสตดิต่อกนั สะทอ้นใหเ้หน็
ถงึภำพกำรฟ้ืนตวัของผลประกอบกำรบรษิทัฯไดอ้ย่ำงชดัเจน 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 

ก ำไร (ขำดทุน) ของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดไตรมำสที ่4 และงวดประจ ำปี 2564 อยู่ที ่(70.0) ล้ำนบำท และ (1,234.2) 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยก ำไร (ขำดทุน) ในไตรมำสที ่4 ปี 2564 มผีลขำดทุนลดลง (211.8) ล้ำนบำท เทยีบจำกไตรมำส
ก่อนหน้ำ ซึ่งสำเหตุหลกัมำจำกกำรตัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax Assets) เป็นจ ำนวน 132 ล้ำน
บำท กอปรกบัผลกำรด ำเนินงำนทีด่ขี ึน้จำกกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่วจำกมำตรกำรเปิดประเทศ และกำรเขำ้สู่ฤดู
ท่องเทีย่วช่วงปลำยปี 
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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 วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเท่ำกบั 37,214.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 10,096.8 ลำ้น
บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.2 จำก ณ สิน้ปี 2563 ในขณะทีห่นี้สนิรวมของบรษิทัฯ เท่ำกบั 21,332.3 ล้ำนบำท ณ วนัที ่31 
ธันวำคม 2564 เพิ่มขึ้นจ ำนวน 9,890.9 ล้ำนบำทจำกหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 และมีหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยเท่ำกับ 
14,126.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 8,483 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 โดยมสีำเหตุส ำคญัจำกเงนิกูท้ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรมซื้อหุน้บรษิทั FS JV และกำรรบัรูเ้งนิกู้ของบรษิทั FS JV จำกกำรเปลี่ยนแปลงวธิกีำรบนัทกึบญัชขีอง FS JV มำ
เป็นกำรบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวมดงักล่ำว 

ทัง้นี้กำรเพิม่ขึน้ของหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยส่งผลใหส้ดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  (IBD/E) 
เพิม่ขึน้มำที ่0.89 เท่ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 โดยอตัรำส่วนดงักล่ำวยงัอยู่ในระดบัทีต่ ่ำกว่ำ covenant ของบรษิทัฯ  
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ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิและเลขำนุกำรบรษิทั 
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31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-64

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท %

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,492.7     1,913.7      (578.9)     (23.2%)
สนิทรพัย์หมุนเวยีน 3,638.4     4,723.0      1,084.6    29.8%
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ 19,288.7    29,068.1     9,779.4    50.7%
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 23,478.9    32,491.2     9,012.3    38.4%
รวมสินทรพัย์ 27,117.3     37,214.1      10,096.8   37.2%
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 8,483.0     14,126.0     5,643.0     66.5%
หนี้สนิอืน่ 2,958.3     7,206.2      4,247.9    143.6%
รวมหน้ีสิน 11,441.3     21,332.3      9,890.9     86.4%
รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 15,675.9     15,881.9      205.9        1.3%
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (IBD/E) (เท่ำ) 0.54            0.89             0.35          64.4%

เปล่ียนแปลง


