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วนัที ่12 พฤษภำคม 2565 

CS-02/2022/008 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน งวด 3 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565     

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมำสที ่1 ปี 2565 บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและ
ใหบ้รกิำรอยู่ที ่1,689.6 ล้ำนบำท เตบิโตขึน้กว่ำ 3 เท่ำ เมื่อเทยีบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรในช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำ สะท้อนควำมส ำเร็จชิ้นส ำคญัจำกกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่เน้นกระจำยควำมเสี่ยงด้วยกำรเขำ้ลงทุนในโรงแรม
หลำกหลำยภูมภิำค เพื่อสรำ้งพอรต์โรงแรมทีม่คีวำมสมดุลทัง้ในเชงิภูมศิำสตรแ์ละฤดูกำลท่องเทีย่วมำกทีสุ่ด อย่ำงไรกต็ำม 
กำรเริม่แพร่ระบำดของโควดิ-19 สำยพนัธุ์ใหม่โอมคิรอนในช่วงปลำยปี 2564 กลบัมำสรำ้งควำมกงัวลต่อทศิทำงกำรฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิและกำรท่องเทีย่ว ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบระยะสัน้ต่อผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที ่1 2565 ของบรษิทัฯอยำ่ง
หลกีเลี่ยงไม่ได ้โดยประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบค่อนขำ้งมำก ไดแ้ก่ สำธำรณรฐัมอรเิชยีส ซึ่งประกำศมำตรกำรปิดเมอืงเพื่อ
สกดักำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ทีย่ดืเยื้อ ประกอบกบักำรเขำ้สู่ช่วงนอกฤดูกำลท่องเทีย่วของสหรำชอำณำจกัร ส่งผลให้
รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรปรบัตวัลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำรอ้ยละ 3.1   

แม้ว่ำบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ลดลงของพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจักร และ 
สำธำรณรฐัมอรเิชยีส ตำมทีไ่ดก้ล่ำวขำ้งตน้ ทว่ำผลกระทบดงักล่ำวถูกชดเชยเกอืบทัง้หมดดว้ยกำรฟ้ืนตวัอย่ำงต่อเนื่องของ
โรงแรมในสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ โดยโรงแรมทัง้ 2 แห่งในโครงกำร CROSSROADS เฟส1 สำมำรถดึงดูดกลุ่มลูกค้ำ
นักท่องเทีย่วทีห่ลำกหลำย ท ำใหส้ำมำรถรกัษำอตัรำกำรเขำ้พกัได้อย่ำงแขง็แกร่งตลอดช่วงต้นปีทีผ่่ำนมำ ท่ำมกลำงกำร
แพร่ระบำดของโอมคิรอนอย่ำงรุนแรงในหลำยประเทศ ตลอดจนผลกระทบจำกประเดน็ควำมขดัแยง้ระหว่ำงยเูครน-รสัเซยี 
นอกจำกนัน้แล้วโรงแรมทัง้ 2 แห่งสำมำรถปรบัอตัรำค่ำห้องพกัเฉลี่ยรำยวนั (ADR) มำอยู่ที่เท่ำกบั $449 ต่อห้องต่อคนื 
ส่งผลใหไ้ตรมำสที ่1 ปี 2565 รำยไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื (RevPAR) ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.6 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และ
ถอืเป็น RevPAR ทีส่งูทีสุ่ดนับตัง้แต่โครงกำร CROSSROADS เฟส1 เปิดใหบ้รกิำร  

ส ำหรบัสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรของพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร และสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ใน
ไตรมำสที ่1 ปี 2565 รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 78.3 ของรำยไดร้วมทัง้หมด ทัง้นี้ มำตรกำรผ่อนคลำยกำรเปิดรบันักท่องเทีย่ว
ต่ำงชำติ ผนวกกบัปรมิำณควำมต้องกำรท่องเที่ยวที่เพิม่มำกขึน้ในประเทศไทย สำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิและสำธำรณรฐั
มอรเิชยีส ส่งผลใหส้ดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและใหบ้รกิำรในไตรมำสดงักล่ำวของพอร์ตโรงแรมในประเทศไทย และพอรต์
โรงแรม Outrigger เตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รวมกนัอยู่ทีร่อ้ยละ 21.7 ของรำยไดร้วม ซึง่ส่งสญัญำณบวกต่อรำยไดใ้นอนำคต
ทีจ่ะเตบิโตไดอ้ย่ำงก้ำวกระโดด เมื่อทุกประเทศยกเลกิขอ้จ ำกดัในกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วจำกต่ำงชำติ และกำรใหบ้รกิำร
เสน้ทำงบนิต่ำงๆ สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงเป็นปกต ิ

ก ำไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ ทีป่รบัปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ซึ่งไม่รวมรำยกำรพเิศษ เช่น 
ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยไดท้ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2565 เท่ำกบั 
261.1 ล้ำนบำท นับเป็นกำรรำยงำน Adjusted EBITDA ที่เป็นผลก ำไรสำมไตรมำสตดิต่อกนั สะท้อนภำพกำรฟ้ืนตวัของ
ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงชดัเจน  

อน่ึง กำรแพร่ระบำดของไวรสัสำยพนัธุโ์อมคิรอนทีม่ยีอดผูต้ดิเชือ้ทีม่อีำกำรรุนแรงและผูเ้สยีชวีติทรงตวัในระดบัต ่ำ 
ผนวกกบักำรฉีดวคัซนีเพื่อกระตุ้นภูมคิุม้กนัด ำเนินไปอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลต่อกำรด ำเนินนโยบำยกระตุน้เศรษฐกจิ และผ่อน
คลำยมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของภำครฐัในหลำยประเทศ ซึ่งคำดว่ำจะท ำใหภ้ำคกำรท่องเทีย่วมแีนวโน้มที่ดขี ึ้น
ตัง้แต่ไตรมำส 2 ของปี 2565 เป็นตน้ไป อย่ำงไรกต็ำมกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและอุตสำหกรรมท่องเทีย่วอำจมคีวำมล่ำชำ้
ออกไปจำกควำมผนัผวนของเศรษฐกจิและกำรเงนิโลก รวมถงึปัจจยัเสีย่ง อำทเิช่น ควำมรุนแรงของกำรแพร่ระบำดของโรค
โควดิ-19 ระลอกใหม่และกำรกลำยพนัธุ์ของไวรสั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึตดิตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 และ
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มำตรกำรของทำงภำครฐัอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อวำงแผนรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ควบคู่กบักำรบรหิำร
จดักำรตน้ทุน และรกัษำสภำพคล่องของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง  
 

สถำนะกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2565 บริษัทฯ โรงแรมเกือบทัง้หมดของบริษัทเปิดให้ด ำเนินกำร ซึ่งสอดคล้องกับทศิทำงกำรฟ้ืนตวัของ
อุตสำหกรรม และมำตรกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วของแต่ละประเทศ โดย ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 โรงแรม 36 แห่ง จำก
ทัง้หมด 38 แห่งภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิำร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 98 ของจ ำนวนหอ้งทัง้หมด (4,425 หอ้ง 
จำกทัง้หมด 4,522 ห้อง) ทัง้นี้บรษิัทฯ ได้ปรบักลยุทธ์กำรด ำเนินกำรโรงแรมต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขกำรผ่อนคลำยขอ้จ ำกัด
ต่ำงๆ เกีย่วกบัโรคโควดิ-19 ทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ โดยมรีำยละเอยีดเป็นดงัต่อไปนี้ 

 
 

ประเทศ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
ประเทศไทย สถำนกำรณ์กำรเดนิทำงของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเขำ้ประเทศไทยในช่วงไตรมำส 1 ปี 2565 ขยำยตวั

สูงขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดจำกช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติทัง้สิ้นรำว 
0.44 ล้ำนคน โดยหลักเป็นนักท่องเที่ยวภูมิภำคยุโรป เอเชียตะวันออก และอเมริกำ ทัง้นี้ แนวโน้ม
สถำนกำรณ์ท่องเทีย่วคำดว่ำจะดขีึน้ตำมล ำดบั ภำยหลงักำรประกำศยกเลกิ "เทสต์แอนด์โก" ตัง้แต่วนัที ่
1 พฤษภำคม 2565 เพื่อผ่อนคลำยมำตรกำรใหน้ักท่องเทีย่วชำวต่ำงชำตเิดนิทำงเขำ้ท่องเทีย่วในประเทศ
ไทยไดง้ำ่ยขีน้  
โดยกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ตัง้เป้ำว่ำในช่วงเดอืนพฤษภำคม - กนัยำยน จะมนีักท่องเทีย่ว
ต่ำงชำตเิดนิทำงเขำ้ประเทศไทยไม่น้อยกว่ำ 0.3 ลำ้นคนต่อเดอืน พรอ้มทัง้ตัง้เป้ำหมำยว่ำในช่วงไตรมำส
ที ่4 ซึ่งเป็นฤดกูำลท่องเทีย่ว จ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตจิะเพิม่ขึน้ถงึ 1 ล้ำนคนต่อเดอืน ซึ่งจะส่งผลให้
คำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติตลอดทัง้ปี 2565 อยู่ที่ประมำณ 5 ล้ำนคน ซึ่งประกอบไปด้วย
นักท่องเทีย่วจำกภูมภิำคยุโรป สหรฐัอเมรกิำ และตะวนัออกกลำง เป็นหลกั 
ทัง้นี้ จ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตอิำจมจี ำนวนมำกกว่ำทีค่ำดกำรณ์ หำกปัจจยัแวดลอ้มมภีำพบวกชดัเจน
ขึน้ เช่นในกรณีที่ประเทศจนีมนีโยบำยเปิดประเทศ หรอื ประเทศไทยสำมำรถเปิดกำรท่องเทีย่วทำงบก
เพื่อเชื่อมต่อพรมแดนประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ ลำว มำเลเซีย เมยีนมำ กมัพูชำ เป็นต้น อย่ำงไรกต็ำม
ปัจจยัทำ้ทำยต่ำงๆ อำท ินโยบำยกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศของประเทศต้นทำง ประเดน็ควำมขดัแยง้
ระหว่ำงรสัเซยี-ยูเครน และค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงทีสู่งขึน้จำกปัญหำรำคำพลงังำนและเงนิเฟ้อทัว่โลก 
อำจส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่และกำรตดัสนิใจเดนิทำงท่องเทีย่วทีล่ดลง 
จำกปัจจยัส ำคญัต่ำงๆ ทีก่ล่ำวมำขำ้งต้น ผนวกกบัประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรโรงแรมในประเทศ
ไทยของบริษัทฯ ที่มีควำมคล่องตวั และสำมำรถตอบสนองต่อมำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเดนิ
ทำงเขำ้ประเทศไทยและกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ทีภ่ำครฐัประกำศออกมำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 
ส่งผลให้อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ย (Occupancy Rate) ของโรงแรมในประเทศไทยของบรษิทัฯ ในไตรมำส 
ที่ 1 ปรับตัวดีขึ้นไตรมำสต่อไตรมำส  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงแรม SAii Laguna Phuket ที่มีระดับ 
Occupancy Rate ทีร่อ้ยละ 56 ในไตรมำสดงักล่ำว 
ส ำหรบัตลำดท่องเที่ยวภำยในประเทศ เริม่เห็นสญัญำณฟ้ืนตวัที่ชดัเจนขึ้น ภำยหลงักำรฉีดวคัซีนเขม็
กระตุ้นเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลต่อควำมเชื่อมัน่ในกำรเดินทำงท่องเที่ยว ผนวกกับปัจจยัหนุนจำก
โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน ส่งผลให้ในเดือนเมษยน 2565 Occupancy Rate ของโรงแรม SAii Phi Phi 
Island Village และ  SAii Laguna Phuket ปรบัตวัเพิม่ขึน้มำอยู่ทีร่อ้ยละ 70 และ 61 ตำมล ำดบั  
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ประเทศ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
สำธำรณรฐั 
มลัดฟีส ์

โมเมนตมักำรท่องเที่ยวในปี 2565 ยงัคงดีอยู่ต่อเนื่อง จำกกำรที่นักท่องเที่ยวจำกทัว่โลกสำมำรถเดนิ
ทำงเขำ้สำธำรณรฐัมลัดฟีสไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั อนัเนื่องมำจำกสภำพภูมปิระเทศทีเ่ป็นหมู่เกำะเลก็ๆ เป็น
จ ำนวนมำก ส่งผลใหก้ำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 จะท ำไดค้่อนขำ้งงำ่ยกว่ำ และรสีอร์ททีพ่กั
ทุกแห่งมลีกัษณะเป็นเกำะส่วนตวั ช่วยลดโอกำสกำรแพร่เชื้อจำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำตทิี่เดนิทำงเขำ้สู่
ประชำกรในพื้นที่ โดยในไตรมำสที่ 1 ปี 2565 มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำสู่มัลดีฟส์จ ำนวน 
431,520 คน หรอืคดิเป็นกำรเตบิโตรอ้ยละ 45 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ กอปรกบัแนวโน้มของกำร
เพิม่ระยะเวลำส ำหรบักำรท่องเทีย่ว (length of stay) เฉลีย่ยำวนำนขึน้ที ่8.5 คนื ส่งผลใหอ้ตัรำกำรเขำ้พกั
เฉลี่ยของโรงแรมในสำธำรณรัฐมัลดีฟส์อยู่ที่ร้อยละ70 ในขณะที่โรงแรมทัง้สองแห่งบนโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 มอีตัรำกำรเขำ้พกัในไตรมำสที่ 1 ของปีอยู่ที่ร้อยละ 74 ซึ่งสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ
อุตสำหกรรม 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ปี 2565 นักท่องเที่ยวจำกสหรำชอำณำจกัรเป็นนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดิน
ทำงเขำ้มลัดฟีสส์งูสุดเป็นอนัดบัที ่1 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12 จำกจ ำนวนนักท่องเทีย่วทัง้หมด และตำมดว้ย
นักท่องเทีย่วชำวรสัเซยี อนิเดยี และเยอรมนี อย่ำงไรกต็ำม ตัง้แต่ไตรมำสที ่2 เป็นต้นไป เป็นช่วงนอก
ฤดกูำลท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชำวรสัเซยี ดงันัน้ บรษิทัฯ ประเมนิผลกระทบจำกประเดน็ควำมขดัแยง้
ระหว่ำงรสัเซยี-ยูเครนต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงจ ำกดั ผนวกกบับรษิทัฯ สำมำรถหำลูกค้ำ
จำกประเทศอื่นๆ เพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่ำวได้ ไม่ว่ำจะเป็นนักท่องเที่ยวจำกภูมิภำคอเมริกำ 
ตะวนัออกกลำง หรอืประเทศอสิรำเอล เป็นตน้ 
ดว้ยปัจจยัสนับสนุนจำกกำรฟ้ืนตวัอย่ำงต่อเนื่องของภำคกำรท่องเทีย่วในมลัดฟีส ์และกำรท ำกำรตลำด
เชงิรุกของบรษิทัฯ ทีห่ำลูกคำ้หมุนเวยีนจำกหลำกหลำยภูมภิำค บรษิทัฯ จงึคำดว่ำจะโรงแรมทัง้สองแห่ง
บนโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 จะสำมำรถรกัษำ Occupancy Rate ในระดบัสูงต่อเนื่องได้ทัง้ปี 
พรอ้มกบัตัง้เป้ำหมำยในกำรเพิม่อตัรำค่ำหอ้งพกัต่อคนื หรอื ADR ใหเ้ตบิโตขึน้ไดผ้่ำนกำรเจำะลูกคำ้กลุ่ม 
High Spending และกำรปรบัปรุงหอ้งพกัของโรงแรม 
ทัง้นี้ รฐับำลยงัคงคำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดนิทำงเขำ้มลัดฟีส์สะสมปี 2565 อยู่ที่ 1.6 
ล้ำนคน หรือฟ้ืนตัวกลบัมำแล้วกว่ำร้อยละ 94 เมื่อเทียบจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเขำ้ 
มลัดฟีส ์ในปี 2562 ซึง่เป็นปีก่อนเกดิกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 แมว้่ำนักท่องเทีย่วจำกกลุ่มประเทศใน
เอเชยีอย่ำง จนี เกำหล ีและญี่ปุ่ น ซึ่งเคยเป็นกลุ่มลูกค้ำนักท่องเที่ยวหลกัของมลัดีฟส์ ยงัไม่ผ่อนปรน
มำตรกำรใหป้ระชำกรเดนิทำงออกนอกประเทศ แต่หำกสถำนกำรณ์ในประเทศตน้ทำงเหล่ำน้ีดขีึน้ จ ำนวน
นักท่องเทีย่วรวมจะเตบิโตขึน้ไปสงูกว่ำปีก่อนเกดิโควดิ-19 อย่ำงแน่นอน 

สหรำช
อำณำจกัร 

สญัญำณกำรฟ้ืนตวัอย่ำงแขง็แกร่งของกำรท่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัรยงัคงดตี่อเนื่อง ซึง่สะทอ้นไดจ้ำก
ผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที ่1 ปี 2565 กลุ่มโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ซึง่มรีำยไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื 
(RevPAR) ต ่ำกว่ำช่วงก่อนโควดิ-19 แค่เพยีงเล็กน้อย ถึงแม้ว่ำจะไดร้บัผลกระทบระยะสัน้จำกกำรแพร่
ระบำดของโควดิ-19 สำยพนัธุ์โอมคิรอนในปลำยปี 2564 ซึ่งส่งผลใหอ้ตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยทีล่ดลงกต็ำม   
แต่สำมำรถถูกชดเชยด้วยอัตรำค่ำห้องพักเฉลี่ยต่อคืนที่สูงกว่ำช่วงก่อนโควิด -19 ถึงร้อยละ 15 
ทัง้นี้ รฐับำลของสหรำชอำณำจกัรส่งสญัญำณชดัเจนว่ำจะไม่มกีำรประกำศมำตรกำรใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
โควดิ-19 เพิม่เตมิ และจะไม่มกีำร lockdown แต่อย่ำงใด ดงันัน้ กจิกรรมทำงเศรษฐกจิและกำรท่องเทีย่ว
จงึเริม่ฟ้ืนตวักลบัมำได้อย่ำงเด่นชดัอกีครัง้ในเดอืนเมษำยน และคำดว่ำจะปรบัตวัดขีึน้ต่อเนื่องในแต่ละ
เดอืนไปจนถงึเดอืนกนัยำยน ซึง่สอดคลอ้งกบัฤดกูำลท่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัร  
นอกจำกนัน้แล้ว โรงแรมในสหรำชอำณำจักรของบริษัทฯ ทัง้หมดเป็นโรงแรมที่ตัง้อยู่ตำมภูมิภำค 
ในแหล่งท่องเที่ยวและเมอืงเศรษฐกิจส ำคญัต่ำงๆ ซึ่งม ีPent-up Demand จำกอุปสงค์กำรท่องเที่ยวใน
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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 อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
ประเทศทีแ่ขง็แกร่งต่อเนื่อง ผนวกกบัสญัญำณกำรฟ้ืนตวัจำกกำรจดังำนอเีวน้ท์ต่ำง ๆ ของอุตสำหกรรม
ไมซ์ (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions หรอื MICE) ทีช่ดัเจนขึน้ในปี 2565 ท ำให้
บริษัทฯ คำดกำรณ์สถิติกำรด ำเนินงำนของโรงแรมในสหรำชอำณำจักรจะปรับเพิ่มสูงกว่ำ 
ปี 2562 ซึง่เป็นระดบัก่อนโควดิ-19 ได ้

สำธำรณรฐั 
หมู่เกำะฟิจ ิ

ผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมทัง้สองแห่งในสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจสิะท้อนให้เห็นถึงกำรฟ้ืนตวัอย่ำง
รวดเรว็ของภำคกำรท่องเทีย่วเชงิพกัผ่อน ตัง้แต่เดอืนธนัวำคม 2564 เป็นต้นมำ แมว้่ำจะเป็นเดอืนแรกที่
โรงแรมทัง้สองแห่งเปิดใหบ้รกิำรแก่นักท่องเทีย่วต่ำงชำต ิหลงัจำกปิดประเทศมำเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 
20 เดอืนกต็ำม 
โดยในเดอืนมกรำคม 2565 อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยของ Castaway Island, Fiji และ Outrigger Fiji Beach 
Resort เพิม่ขึน้มำอยู่ทีร่อ้ยละ 66 และ 51 ตำมล ำดบั แมว้่ำจะปรบัตวัลดลงตำมปัจจยัฤดกูำลในช่วงเดอืน
กุมภำพนัธ์และเดอืนมนีำคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูกำลท่องเทีย่ว อย่ำงไรกต็ำม อตัรำกำรเขำ้พกั
เฉลี่ยได้ฟ้ืนตวัอย่ำงแขง็แกร่งอกีครัง้ตัง้แต่เดอืนเมษำยน และคำดว่ำจะรกัษำโมเมนตมับวกไดต้่อเนื่อง
ตลอดทัง้ปี 2565 ซึง่เป็นผลมำจำกปรมิำณควำมตอ้งกำรท่องเทีย่วทีแ่ขง็แกร่งของกลุ่มลูกคำ้ต่ำงชำตหิลกั 
ได้แก่ นักท่องเที่ยวจำกออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของจ ำนวน
นักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิัง้หมดทีเ่ดนิทำงเขำ้ฟิจ ิในขณะทีจ่ ำนวนนักท่องเทีย่วจำกทวปีอเมรกิำเหนือ เช่น 
สหรฐัอเมรกิำ และแคนนำดำ รวมกนัคดิเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 12 

สำธำรณรฐั
มอรเิชยีส 

ภำยหลงักำรเปิดประเทศตอ้นรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำติอย่ำงเป็นทำงกำร หลงัจำกทีไ่ดปิ้ดประเทศมำเป็น
ระยะเวลำยำวนำนกว่ำ 18 เดอืน อุตสำหกรรมท่องเทีย่วในสำธำรณรฐัมอรเิชยีสไดฟ้ื้นตวัอย่ำงมนีัยส ำคญั 
ซึ่งกลุ่มลูกค้ำหลกัของมอรเิชยีส เป็นนักท่องเที่ยวจำกประเทศองักฤษ ฝรัง่เศส และแอฟรกิำใต้ ดงันัน้ 
กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 สำยพนัธุโ์อมคิรอน ช่วงเดอืนธนัวำคม 2564 ทีเ่ริม่ตน้มำจำกประเทศในแถบ
แอฟรกิำ รวมถงึประเทศแอฟรกิำใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลำดลูกคำ้หลกัของมอรเิชยีส ไดส่้งผลกระทบอย่ำง
รุนแรงต่อภำคกำรท่องเทีย่วในไตรมำสที ่1 ของปี 2565 อย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได ้
อย่ำงไรก็ด ีสถำนกำรณ์โควดิ-19 ในมอรเิชยีส เริม่คลี่คลำยไปในทศิทำงทีด่ขี ึ้น โดยประเทศฝรัง่เศสได้
ถอดถอนสำธำรณรฐัมอรเิชยีสออกจำกรำยชื่อประเทศเสี่ยงสูงแล้ว และท ำให้ภำคกำรท่องเทีย่วเริม่ฟ้ืน
ตวัอย่ำงชดัเจน ส่งผลให้อตัรำกำรเขำ้พกัปรบัตวัในระดบัสูงกว่ำรอ้ยละ 60 ได้ตัง้แต่เดอืนเมษำยน และ
คำดว่ำจะมทีศิทำงทีเ่พิม่ขึน้ต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี 2565 
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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 มีนำคม 2565 บริษัทฯ มีโรงแรมที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วทัง้หมด 38 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง, โรงแรม Outrigger, โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1, โรงแรมของบรษิทัฯ 
ในสหรำชอำณำจกัร, และโรงแรมทีม่กีำรด ำเนินงำนในลกัษณะกำรร่วมคำ้ ซึง่มจี ำนวนหอ้งพกัรวมกนัทัง้สิน้ 4,522 หอ้ง 

สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรตำมรปูแบบกำรบริหำร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไตรมำสท่ี 1 

ปี 2564 
% สดัส่วน

รำยได้ 
 ไตรมำสท่ี 1 

ปี 2565 
% สดัส่วน

รำยได้ 
%

เปลี่ยนแปลง 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง (1) 34.6 6.4% 184.2 10.9% 432.4% 
โรงแรม Outrigger (1)   22.9 4.2% 182.4 10.8% 696.4% 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 398.3 73.2% 654.5 38.7% 64.3% 
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร (2) 88.0 16.2% 668.5 39.6% 659.7% 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 543.8 100.0% 1,689.6 100.0% 210.7% 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไตรมำสท่ี 4 

ปี 2564 
% สดัส่วน

รำยได้ 
 ไตรมำสท่ี 1 

ปี 2565 
% สดัส่วน

รำยได้ 
%

เปลี่ยนแปลง 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง  125.3 7.2% 184.2 10.9% 47.0% 
โรงแรม Outrigger  160.6 9.2% 182.4 10.8% 13.6% 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 558.0 32.0% 654.5 38.7% 17.3% 
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร (2) 900.1 51.6% 668.5 39.6% -25.7% 
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,743.9 100.0% 1,689.6 100.0% -3.1% 

หมำยเหตุ 
(1) โรงแรมในกลุ่ม Outrigger 3 แห่ง ไดถู้กรแีบรนดแ์ละเปลีย่นรูปแบบกำรบรหิำรเป็น โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง ตัง้แต่เดอืนกุมภำพนัธ ์2564 อย่ำงไรกด็ ี

บรษิทัฯ ไดม้กีำรแสดงขอ้มลูรำยไดข้องโรงแรมในกลุ่ม Outrigger 3 แห่งรวมอยู่ในโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเองส ำหรบังวดไตรมำสที ่1 ปี 2564 เพื่อให้
สำมำรถเปรยีบเทยีบผลประกอบกำรของช่วงเดยีวกนัได้ 

(2) บรษิทัฯ เปลีย่นวธิรีบัรู้รำยไดจ้ำกส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ เป็นบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวม ตัง้แต่เดอืนมนีำคม 2564   
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รำยไดร้วมจำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร ส ำหรบัไตรมำสที ่1 ของปี 2565 อยู่ที ่1,689.6 ล้ำนบำท หำกพจิำรณำ

รำยได้รวมจำกกำรขำยและให้บรกิำรของไตรมำสที ่1 ปี 2565 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ จะพบว่ำบรษิัทฯ มี
รำยไดเ้ตบิโตกว่ำรอ้ยละ 210.7 ซึง่มสีำเหตุหลกัจำกกำรทีห่ลำยประเทศเริม่มกีำรเปิดรบันักท่องเทีย่วเพิม่มำกขึน้ ทัง้ในส่วน
ของสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิสำธำรณรฐัมอรเิชยีส รวมถึงประเทศไทย ประกอบกบักำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเที่ยวใน
สำธำรณรฐัมลัดฟีสแ์ละกำรท่องเที่ยวในสหรำชอำณำจกัร ส่งผลให้รำยไดข้องบรษิทัฯ เติบโตจำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน
หน้ำค่อนขำ้งมำก โดยสดัส่วนรำยไดห้ลกัของบรษิทัฯ มำจำกโรงแรมในสหรำชอำณำจกัรรอ้ยละ 39.6 ตำมมำดว้ยโรงแรม
ในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ร้อยละ38.7 ซึ่งสดัส่วนรำยได้จำกทัง้ 2 พอร์ทโฟลโิอนัน้ รวมคดิเป็นเท่ำกบัร้อยละ 
78.3 ของรำยไดร้วมของบรษิทัฯ 

อย่ำงไรกด็ ีหำกพจิำรณำรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร เทยีบกบัไตรมำสที ่4 ของปี 2564 จะพบว่ำมกีำรหด
ตวัลงเล็กน้อยที่รอ้ยละ 3.1 เป็นผลสบืเนื่องจำกกำรที่โรงแรมในสหรำชอำณำจกัรเขำ้สู่ช่วง Low Season ส่งผลให้รำยได้
จำกกลุ่มโรงแรมในสหรำชอำณำจกัรลดลงถงึรอ้ยละ 25.7 เทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ อย่ำงไรกด็ ีโรงแรมอื่นๆ ของบรษิทัฯ 
มีผลประกอบกำรที่ดีขึ้น ทัง้ในส่วนของโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ที่มีรำยได้จำกกำรขำยและกำร
ให้บรกิำรเตบิโตต่อเนื่องจำกภำคกำรท่องเทีย่วของสำธำรณรฐัมลัดฟีส์ทีฟ้ื่นตวัอย่ำงแข็งแกร่ง โรงแรมทีบ่รษิัทฯ บรหิำร
จดักำรเองกม็กีำรเตบิโตของรำยได้รอ้ยละ 47 รวมถงึโรงแรม Outrigger กฟ้ื็นตวัไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง มกีำรเตบิโตของรำยได้
รอ้ยละ 13.6 เทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ โดยเฉพำะในสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจทิีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสญัญำณกำรฟ้ืนตวัดำ้นกำร
ท่องเทีย่วทีช่ดัเจน ท ำใหบ้รษิทัฯประเมนิว่ำสถำนกำรณ์ดำ้นกำรท่องเทีย่วในประเทศต่ำงๆก ำลงัเริม่ฟ้ืนตวักลบัสู่สภำวะปกต ิ
และจะส่งผลดตี่อรำยไดข้องบรษิทัฯ ในปี 2565 นี้ทีค่ำดว่ำจะเตบิโตจำกปีก่อนหน้ำได ้
 

ตวัช้ีวดัท่ีส ำคญัส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนโรงแรม 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 
ตวัช้ีวดั  ไตรมำส ท่ี 1 

ปี 2564 
ไตรมำส ท่ี 1 

ปี 2565 
เปลี่ยน 
แปลง  

ไตรมำส ท่ี 4 
ปี 2564 

ไตรมำส ท่ี 1 
ปี 2565 

เปลี่ยน 
แปลง  

จ ำนวนโรงแรม  5 5 - 5 5 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 657 657 - 657 657 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 11.1% 37.7% 26.6% 30.4% 37.7% 7.3% 
ADR (บำท) (3) 2,755 5,708 107.2% 4,268 5,708 33.7% 
RevPAR (บำท) (3) 306 2,152 602.3% 1,298 2,152 65.8% 

หมำยเหตุ 
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2564 คอื 30.2570 THB/USD และส ำหรบัไตรมำสที ่4 ปี 2564 คอื 33.3783 THB/USD 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2565 คอื 33.0529 THB/USD 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง ซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทย ไดร้บัอำนิสงสจ์ำกมำตรกำร
เปิดประเทศต้อนรบันักท่องเที่ยวต่ำงชำติตัง้แต่เดอืนพฤศจกิำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ ประกอบกบันโยบำยกำรท ำ Test&Go 
ส่งผลใหม้จี ำนวนนักท่องเทีย่วเพิม่เขำ้มำในประเทศไดส้ะดวกยิง่ขึน้ รวมถงึรฐับำลไดอ้อกโครงกำรเรำเทีย่วดว้ยกนั เฟส3 
เพื่อเป็นกำรกระตุน้และชกัชวนใหค้นไทยท่องเทีย่วในประเทศเพิม่มำกขึน้ ซึง่ส่งผลบวกต่อโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำร
เองทัง้ 4 แห่งในประเทศไทย (โดยโรงแรม Konotta Maldives ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ บริหำรจัดกำรเอง ตัง้อยู่ที่
สำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ยงัคงปิดใหบ้รกิำรอยู่) ส่งผลใหม้ปีรมิำณผูเ้ขำ้พกัเพิม่สงูขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง โดยในไตรมำส 1 ของปี 2565 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง มรีำยไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนื (RevPAR) เท่ำกบั 2,152 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่
ทีร่อ้ยละ 37.7 และ ADR เท่ำกบั 5,708 บำท โดยอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ปรบัตวัดขีึน้กว่ำไตรมำสก่อนหน้ำรอ้ยละ 7.3 และม ี
ADR ปรบัตวัดขีึน้รอ้ยละ 33.7 หรอืหำกเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ จะพบว่ำม ีADR ปรบัตวัดขีึน้รอ้ยละ 
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107.2 และมี RevPar ดีขึ้นร้อยละ 602.3 นับเป็นสญัญำณกำรฟ้ืนตัวที่ดี และหำกมีกำรเปิดประเทศมำกขึ้น คำดว่ำผล
ประกอบกำรจะมกีำรฟ้ืนตวัไดอ้ย่ำงต่อเนื่องจนกลบัไปสู่สภำวะปกตไิด ้ 

โรงแรม Outrigger 

ตวัช้ีวดั  ไตรมำส ท่ี 1 
ปี 2564 

ไตรมำส ท่ี 1 
ปี 2565 

เปลี่ยน 
แปลง  

ไตรมำส ท่ี 4 
ปี 2564 

ไตรมำส ท่ี 1 
ปี 2565 

เปลี่ยน 
แปลง  

จ ำนวนโรงแรม  3 3 - 3 3 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 499 499 - 499 499 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 9.9% 32.7% 22.8% 31.2% 32.7% 1.4% 
ADR (บำท) (4) 2,294 6,965 203.6% 6,760 6,965 3.0% 
RevPAR (บำท) (4) 226 2,275 906.1% 2,111 2,275 7.8% 

หมำยเหตุ 
(4) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2564 คอื 14.8507 THB/FJD, 0.7605 THB/MUR และส ำหรบัไตรมำส 4 ปี 2564 คอื 15.8400 THB/FJD, 0.7720 

THB/MUR 
อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2565 คอื 15.5394 THB/FJD, 0.7548 THB/MUR 

ส ำหรบัโรงแรม Outrigger นัน้ ประกอบด้วยโรงแรม 1 แห่งในสำธำรณรฐัมอรเิชยีส และอีก 2 แห่งในสำธำรณรฐัหมู่
เกำะฟิจ ิต่ำงกก็ลบัมำเปิดประเทศตอ้นรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตไิดต้ัง้แต่ช่วงไตรมำสที ่4 ของปี 2564 เป็นตน้มำ ซึง่โรงแรมของ
บรษิทัฯ กม็กีำรตอบรบัทีด่ ีและมอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่เตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกด็ ีในช่วงไตรมำสที ่1 ของสำธำรณรฐั
ฟิจนิัน้ เป็นช่วงนอกฤดกูำลท่องเทีย่วเนื่องจำกเป็นช่วงทีม่โีอกำสกำรเกดิพำยุไซโคลนไดบ้่อยครัง้ ส่งผลใหอ้ตัรำกำรเขำ้พกัของ
โรงแรมทีฟิ่จยิงัคงใกล้เคยีงกบัไตรมำสก่อนหน้ำ และกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 สำยพนัธุโ์อมคิรอน ในช่วงตน้ปีทีผ่่ำนมำ
กส่็งผลกระทบใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วในมอรเิชยีสไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว ้ส่งผลใหอ้ตัรำกำรเขำ้พกั และ ADR 
ของโรงแรม Outrigger ในไตรมำส 1 ปี 2565 อยู่ทีร่อ้ยละ 32.7 และ 6,965 บำท คดิเป็น RevPAR เท่ำกบั 2,275 บำท ปรบัตวัดี
ขึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำเล็กน้อย แต่หำกเทยีบกบัช่วงเดยีวกบัของปีก่อนหน้ำ จะพบว่ำมอีตัรำกำรเขำ้พกัเติบโตกว่ำร้อยละ 
22.8 และม ีRevPar เตบิโตรอ้ยละ 906.1 

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 

ตวัช้ีวดั  ไตรมำส ท่ี 1 
ปี 2564 

ไตรมำส ท่ี 1 
ปี 2565 

เปลี่ยน 
แปลง  

ไตรมำส ท่ี 4 
ปี 2564 

ไตรมำส ท่ี 1 
ปี 2565 

เปลี่ยน 
แปลง  

จ ำนวนโรงแรม  2.0 2.0 - 2.0 2.0 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 376.0 376.0 - 376.0 376.0 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 67.1% 74.3% 7.2% 63.1% 74.3% 11.2% 
ADR (บำท) (5) 8,287 14,843 79.1% 13,944 14,843 6.4% 
RevPAR (บำท) (5) 5,564 11,028 98.2% 8,796 11,028 25.4% 

หมำยเหตุ 
(5) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2564 คอื 30.2570 THB/USD และส ำหรบัไตรมำสที ่4 ปี 2564 คอื 33.3783 THB/USD 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2565 คอื 33.0529 THB/USD 

กำรฟ้ืนตวัอย่ำงต่อเนื่องของภำคกำรท่องเทีย่ว กอปรกบักำรก้ำวเขำ้สู่ฤดูกำลท่องเทีย่วของสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ส่งผล
ใหโ้รงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ในไตรมำสที ่1 ปี 2565 ซึง่เปิดใหบ้รกิำรครบทัง้ 2 แห่ง มอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ย 
ADR และรำยไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนื หรอื RevPAR ดขีึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัเมื่อเทยีบกบัไตรมำสทีผ่่ำนมำและช่วงเวลำเดยีวกนั
ของปีทีผ่่ำนมำ โดย RevPAR ของไตรมำสที ่1 ปี 2565 อยู่ที ่11,028 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 74.3 และ ADR 
เท่ำกบั 14,843 บำท ซึ่งนับเป็นอตัรำกำรเขำ้พกัและ ADR ทีสู่งทีสุ่ดทีโ่ครงกำร CROSSROADS เฟส 1 เคยท ำได ้โดยอตัรำ
กำรเขำ้พกัเฉลี่ยปรบัตวัดขีึน้รอ้ยละ 11.2 เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ และม ีRevPar ปรบัตวัดขีึน้รอ้ยละ 25.4 จำกไตร
มำสก่อนหน้ำ และดีขึ้นถึงเกือบ 1 เท่ำ เมื่อเทียบกับ RevPAR ในไตรมำสเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้โรงแรมใน
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โครงกำร CROSSROADS เฟส 1 มผีลประกอบกำรทีด่ตีัง้แต่ไตรมำสที ่4 ของปี 2564 จนถงึช่วงตน้ปี 2565 ทีผ่่ำนมำ และ
มศีกัยภำพทีจ่ะเตบิโตไดด้กีว่ำระดบัก่อนกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 เมื่อตลำดท่องเทีย่วฟ้ืนตวักลบัมำเตม็ที ่

โรงแรมของบรษิทัฯ และโรงแรมภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ในสหรำชอำณำจกัร 

ตวัช้ีวดั  ไตรมำส ท่ี 1 
ปี 2564 

ไตรมำส ท่ี 1 
ปี 2565 

เปลี่ยน 
แปลง  

ไตรมำส ท่ี 4 
ปี 2564 

ไตรมำส ท่ี 1 
ปี 2565 

เปลี่ยน 
แปลง  

จ ำนวนโรงแรม  29 28 (7) -3.4% 28 28 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 3,115 2,990 (7) -4.0% 2,990 2,990 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 18.1% 46.2% 28.0% 57.4% 46.2% -11.2% 
ADR (บำท) (6) 2,147 3,065 42.8% 3,511 3,065 -12.7% 
RevPAR (บำท) (6) 389 1,415 263.4% 2,015 1,415 -29.8% 

หมำยเหตุ 
(6) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2564 คอื 41.7196 THB/GBP และส ำหรบัไตรมำส 4 ปี 2564 คอื 45.0127 THB/GBP 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2565 คอื 44.3722 THB/GBP 
(7) จ ำนวนหอ้งทีเ่ปลีย่นแปลง (125) หอ้ง มำจำกโรงแรม Mercure London Watford (59) หอ้ง, โรงแรม Mercure Newbury Elcot Park (73) หอ้ง และโรงแรม Mercure 

Brighton Seafront 7 หอ้ง 

กำรท่องเทีย่วและกำรเดนิทำงเพื่อธุรกจิในสหรำชอำณำจกัรจะเริม่ชะลอตวัในช่วงไตรมำส 4 ของทุกปี และต่อเน่ือง
ไปจนถงึปลำยไตรมำสแรก โดยมสีำเหตุส ำคญัมำจำกสภำพอำกำศทีห่นำวเยน็ และช่วงเวลำกลำงวนัทีส่ ัน้ลง ท ำให้รำยได้
เฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื (RevPAR) ของโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ในไตรมำสที ่1 ปี 2565 อยู่ที ่1,415 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้
พกัเฉลี่ยที่ร้อยละ 46.2 และ ADR เท่ำกับ 3,065 บำท โดยอตัรำกำรเข้ำพกัเฉลี่ยปรบัตัวลดลงร้อยละ 11.2 และ ADR 
ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 12.7 เมื่อเทยีบกบัไตรมำสทีผ่่ำนมำ แต่หำกเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ จะพบว่ำอตัรำกำร
เขำ้พกัเฉลี่ยปรบัตวัดขีึ้นร้อยละ 28.0 และ ADR ปรบัตวัดขีึน้รอ้ยละ 42.8 ทัง้นี้ จำกกำรทีร่ฐับำลของสหรำชอำณำจกัรส่ง
สญัญำณว่ำจะไม่มีกำรประกำศมำตรกำรควบคุมโรคโควิด -19 เพิ่มเติมแต่อย่ำงใด ท ำให้กำรท่องเที่ยวจะมีกำรฟ้ืนตวั
ต่อเนื่องในแต่ละเดอืนไปจนถงึเดอืนกนัยำยน ซึง่สอดคลอ้งกบัฤดกูำลท่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัร 
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สรปุผลกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่1 ของปี 2565 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2564 

  ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2565 เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 543.8 100.0% 1,689.6 100.0% 1,145.9 210.7% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 566.1 104.1% 1,258.8 74.5% 692.7 122.4% 
ก าไรขัน้ต้น (22.3) (4.1%) 430.8 25.5% 453.1 2,032.5% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 39.4 7.2% 80.7 4.8% 41.3 104.8% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 259.8 47.8% 383.7 22.7% 124.0 47.7% 
รายไดอ้ื่น 148.5 27.3% 10.4 0.6% (138.0) (93.0%) 
ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ (6.2) (1.1%) (9.0) (0.5%) (2.8) (45.2%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ 130.9 24.1% 175.6 10.4% 44.7 34.1% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (310.1) (57.0%) (207.7) (12.3%) 102.3 33.0% 
ภาษเีงนิได ้ 0.8 0.2% (3.7) (0.2%) (4.5) (540.8%) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด (310.1) (57.0%) (204.1) (12.1%) 106.0 34.2% 
รายการปรบัปรุง       

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น (7.1) (1.3%) 5.1 0.3% 12.3 172.1% 
รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า1 (102.7) (18.9%) - - 102.7 100.0% 
EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)2 (43.2) (7.9%) 261.1 15.5% 304.2 704.7% 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว (420.7) (77.4%) (199.0) (11.8%) 221.8 52.7% 

ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดไตรมำสที ่1 ปี 2565 และไตรมำสที ่4 ของปี 2564 
  ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 เปล่ียนแปลง 
  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,743.9 100.0% 1,689.6 100.0% (54.3) (3.1%) 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 1,225.7 70.3% 1,258.8 74.5% 33.1 2.7% 
ก าไรขัน้ต้น 518.2 29.7% 430.8 25.5% (87.4) (16.9%) 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 68.8 3.9% 80.7 4.8% 11.9 17.3% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 457.6 26.2% 383.7 22.7% (73.9) (16.1%) 

รายไดอ้ื่น (18.2) (1.0%) 10.4 0.6% 28.7 157.2% 

ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและกจิการรว่มคา้ 1.2 0.1% (9.0) (0.5%) (10.2) (821.4%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ 176.1 10.1% 175.6 10.4% (0.5) (0.3%) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (201.2) (11.5%) (207.7) (12.3%) (6.5) (3.3%) 
ภาษเีงนิได ้ (131.2) (7.5%) (3.7) (0.2%) 127.5 97.2% 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด (70.0) (4.0%) (204.1) (12.1%) (134.1) (191.4%) 
รายการปรบัปรุง       

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 7.1 0.4% 5.1 0.3% (2.0) (28.0%) 
รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า1 94.2 5.4% - - (94.2) - 
EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)2 340.4 19.5% 261.1 15.5% (79.3) (23.3%) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว 31.3 1.8% (199.0) (11.8%) (230.3) (735.2%) 

1 รำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ ไดแ้ก่ ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญับรษิทัรว่มทุน และก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำย
สทิธกิำรเช่ำ และก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรตรีำคำมลูค่ำยุตธิรรมในกจิกำรร่วมคำ้ 
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2 Adjusted EBITDA ค ำนวณจำกก ำไรกอ่นภำษ ีบวก ตน้ทุนทำงกำรเงนิ ค่ำเสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย และรำยไดจ้ำกดอกเบีย้จำกเงนิ
ใหกู้ย้มืแกก่จิกำรร่วมคำ้ หกั รำยไดจ้ำกดอกเบีย้ ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำยไดท้ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำสที ่1 ปี 2565 อยู่ที ่1,698.6 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 210.7 
จำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตุส ำคญัมำจำกกำรทีห่ลำยประเทศเริม่เปิดรบันักท่องเทีย่วไดอ้กีครัง้หลงัจำก
เกดิกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ท ำใหภ้ำคกำรท่องเทีย่วในหลำยประเทศ อำทเิช่น สหรำชอำณำจกัร สำธำรณรฐัมลั
ดฟีส ์เริม่มสีญัญำณกำรฟ้ืนตวัทีแ่ขง็แกร่ง รวมถงึกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัรจำกกำรที่บรษิทัได้
เขำ้ซื้อหุน้ FS JV Co., Ltd. (“FS JV”) เพิม่เป็น 100% ส่งผลใหร้ำยไดข้องบรษิทัฯ เตบิโตขึน้อย่ำงมำกจำกชว่งเดยีวกนัของ
ปีก่อนหน้ำ อย่ำงไรกด็ ีหำกเปรยีบเทยีบกบัไตรมำสที ่4 ของปี 2564 บรษิทัฯ มรีำยไดร้วมลดลงเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 3.1 เป็น
ผลมำจำกกำรเขำ้สู่ช่วง Low Season ของกำรท่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัร ทีส่่งผลใหร้ำยไดล้ดลงค่อนขำ้งมำก อย่ำงไรก็
ด ีเน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรกระจำยควำมเสีย่งดว้ยกำรมพีอรท์โฟลโิอของโรงแรมในหลำยภูมภิำค ท ำใหก้ำรลดลงของรำยได้
จำกสหรำชอำณำจกัรไม่ส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อผลประกอบกำรโดยรวมของบรษิทัฯ 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ต้นทุนกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ส ำหรบัไตรมำสที ่1 ของปี 2565 อยู่ที ่1,258.8 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
122.4 จำกปีก่อนหน้ำ โดยตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรทีเ่พิม่สงูขึน้มำจำกปัจจยัหลกั 2 ประกำร ประกำรแรกมำจำกกำรทีบ่รษิทัฯ มี
กำรเปิดใหด้ ำเนินงำนโรงแรมไดม้ำกขึน้หำกเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำทีม่บีำงโรงแรมปิดใหด้ ำเนินกำรชัว่ครำว 
และอกีประกำรคอื กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรทีส่อดคล้องกบัจ ำนวนโรงแรมทีเ่พิม่มำกขึน้จ ำนวน 25 โรงแรม จำก
พอรต์โรงแรมในสหรำชอำณำจกัรทีบ่รษิทัฯ ไดซ้ื้อหุน้เพิม่และน ำมำบนัทกึบญัชใีนงบกำรเงนิรวมตัง้แต่ปลำยไตรมำสที ่1 ปี 
2564 เป็นตน้มำ ซึง่ทัง้ 2 สำเหตุนี้ท ำใหต้น้ทุนกำรใหบ้รกิำรเพิม่สงูขึน้ และหำกเทยีบกบัไตรมำสที ่4 ของปี 2564 จะพบว่ำ
ต้นทุนกำรให้บรกิำรปรบัตวัเพิม่ขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.7 เป็นผลจำกต้นทุนด้ำนพลงังำนที่ปรบัตวัสูงขึ้น ประกอบกบัค่ำ
เสื่อมรำคำทีเ่พิม่มำกขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ของไตรมำสที ่1 ปี 2565 มกี ำไรขัน้ตน้อยู่ที ่430.8 ลำ้นบำท ปรบัตวัดขีึน้จำกช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้ำทีม่ผีลขำดทุนที ่22.3 ล้ำนบำท เนื่องจำกโรงแรมหลำยแห่งมอีตัรำกำรเขำ้พกัเกนิกว่ำจุดคุม้ทุน ส่งผลใหผ้ล
ประกอบกำรพลกิจำกผลขำดทุนขัน้ต้นมำเป็นก ำไรได้ แต่หำกเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำที่บรษิัทฯ มกี ำไรขัน้ต้น 518.2 
ล้ำนบำท จะมกี ำไรขัน้ต้นลดลงรอ้ยละ 16.9 ซึ่งมสีำเหตุจำกรำยไดร้วมทีล่ดลง และกำรมตี้นทุนดำ้นพลงังำนและค่ำเสื่อม
รำคำทีเ่พิม่ขึน้  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 1 ปี 2565 เท่ำกับ 80.7 ล้ำนบำท ปรบัตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก        
ไตรมำสก่อนหน้ำ มสีำเหตุจำกกำรท ำกำรตลำดที่เพิม่ขึ้น ทัง้ในส่วนของกำรโปรโมทโรงแรมทำงช่องทำงต่ำงๆ กำรจดั
โปรโมชัน่เพื่อดงึดดูนักท่องเทีย่วใหเ้ขำ้มำใชบ้รกิำร 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ของไตรมำสที ่1 ปี 2565 อยู่ที ่383.7 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 16.1 จำก
ไตรมำสก่อนหน้ำ แต่เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2564 จะปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 47.7 จำกกำรทีบ่รษิทัฯ มกีำรเปิดให้
ด ำเนินงำนโรงแรมต่ำงๆเพิม่มำกขึน้ 

ต้นทุนทำงกำรเงิน  

ต้นทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ อยู่ที ่175.6 ล้ำนบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 0.3 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และปรบัตวั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.1 จำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ อนัเป็นผลมำจำกเงนิกู้ทีเ่พิม่ขึ้นจำกกำรท ำธุรกรรมเขำ้ซื้อกจิกำร
บรษิทั FS JV รวมถงึกำรรบัรูเ้งนิกูข้องบรษิทั FS JV จำกกำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรบนัทกึบญัชขีอง FS JV มำเป็นกำรบนัทกึ
บญัชใีนงบกำรเงนิรวม  

รำยได้อ่ืน 

รำยได้อื่นของบรษิัทฯ ส ำหรบัไตรมำสที่ 1 ปี 2565 อยู่ที่ 10.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน 
138 ลำ้นบำท ซึง่มกีำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมในกำรร่วมคำ้ 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ ของไตรมำสที ่1 ปี 2565 อยู่ที ่(9.0) ล้ำนบำท ขำดทุน
เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำที่มีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) อยู่ที่ 1.2 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรท่องเที่ยวในสหรำข
อำณำจกัรทีเ่ป็นช่วง Low Season ท ำใหม้ผีลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน  

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ทีป่รบัปรุงแลว้ (Adjusted EBITDA) ของบรษิทัฯ ส ำหรบัไตรมำสที ่1 ปี 2565 สำมำรถพลกิจำกขำดทุน 
(43.2)  ลำ้นบำทในปี 2564 มำเป็นก ำไรไดท้ี ่ 261.1 ลำ้นบำท อนัเป็นผลมำจำกกำรฟ้ืนตวัของผลประกอบกำรของพอรต์
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร และพอรต์โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ แตห่ำก
เปรยีบเทยีบกบัไตรมำสที ่ 4 ปี 2564 บรษิทัฯ ม ี EBITDA ทีป่รบัปรุงแลว้ลดลงรอ้ยละ 23.3 เป็นผลมำจำกตน้ทุนกำร
ใหบ้รกิำร และตน้ทุนดำ้นพลงังำนทีเ่พิม่สงูขึน้ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัคงมกีำรรำยงำน Adjusted EBITDA ก ำไร 3 ไตรมำส
ตดิต่อกนั สะทอ้นใหเ้หน็ถงึภำพกำรฟ้ืนตวัของผลประกอบกำรบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงชดัเจน 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 

ก ำไร (ขำดทุน) ของบรษิัทฯ ส ำหรบังวดไตรมำสที่ 1 ปี 2565 อยู่ที่ (199.0) ล้ำนบำท โดยหำกเปรยีบเทยีบกบั
ก ำไร (ขำดทุน) ในไตรมำสที่ 4 ปี 2564 ที่มผีลก ำไร (ขำดทุน) อยู่ที่ 31.3 ล้ำนบำท บรษิัทฯ มกีำรขำดทุนเพิม่ขึน้ 230.3 
ลำ้นบำท มสีำเหตุหลกัมำจำกในไตรมำสที ่4 ปี 2564 ทีผ่่ำนมำ มกีำรตัง้สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(Deferred Tax 
Assets) เป็นจ ำนวน 132 ล้ำนบำท รวมถึงมกีำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมกิจกำรร่วมค้ำเพิม่ 65.9 ล้ำนบำท ส่งผลใหใ้นไตร
มำสก่อนหน้ำมผีลกำรด ำเนินงำนดกีว่ำไตรมำสที ่1 ของปี 2565 อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัคงประเมนิว่ำธุรกจิกำรท่องเทีย่วจะ
เริม่มกีำรฟ้ืนตวั และจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มผีลประกอบกำรดขีึน้อย่ำงต่อเนื่องได้ 
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สรปุฐำนะทำงกำรเงินรวมและโครงสร้ำงเงินลงทุน 

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

โดย ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ำกบั 36,458.4 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 755.7 ล้ำนบำท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.0 จำก ณ สิน้ปี 2564 ในขณะทีห่นี้สนิรวมของบรษิทัฯ เท่ำกบั 20,908.7 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 423.5 
ล้ำนบำท จำกหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2564 และมีหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยเท่ำกับ 13,892.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกจ ำนวน 
14,126.0 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 โดยมำจำกกำรช ำระคนืหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้กบัสถำบนักำรเงนิต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

ทัง้นี้กำรลดลงของหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยไม่ได้ส่งผลให้สดัส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(IBD/E) เปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด โดยสดัส่วน IBD/E ยงัคงอยู่ที่ 0.89 เท่ำ โดยอตัรำส่วนดงักล่ำวยงัอยู่ในระดบัที่ต ่ำกว่ำ 
Covenant ของบรษิทัฯ 

       31 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 65 เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,913.7 1,808.6 (105.1) (5.5%) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 4,723.0 4,572.1 (150.9) (3.2%) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ 29,068.1 28,474.8 (593.3) (2.0%) 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 32,491.2 31,886.3 (604.8) (1.9%) 
รวมสินทรพัย ์ 37,214.1 36,458.4 (755.7) (2.0%) 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 14,126.0 13,892.7 (233.3) (1.7%) 
หนี้สนิอื่น 7,206.2 7,016.1 (190.2) (2.6%) 
รวมหน้ีสิน  21,332.3 20,908.7 (423.5) (2.0%) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,881.9 15,549.7 (332.2) (2.1%) 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า) 0.89 0.89 0.00  
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