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วนัที ่10 สงิหำคม 2565 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565     

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในงวดครึง่ปีแรกของปี 2565 บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) มรีำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรใหบ้รกิำรอยู่ที ่3,761.0 ลำ้นบำท เตบิโตขึน้เกอืบ 3 เท่ำ เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมำจำกกำรฟ้ืน
ตวัของธุรกิจโรงแรมในหลำยประเทศ ประกอบกบักำรเขำ้สู่ฤดูกำลท่องเที่ยวของพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัรและ
สำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิท ำใหใ้น 6 เดอืนแรกของปี รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรโรงแรมทุกประเทศในพอร์ตของ
บริษัทฯ เติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยพอร์ตในกลุ่มของโรงแรมที่สหรำชอำณำจักรและที่
สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรใน 6 เดอืนแรกของปีนี้ เตบิโตขึน้เกอืบ 3 เท่ำและเกอืบ 2 เท่ำจำก
ช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนหน้ำ ในขณะที่พอร์ตในกลุ่มของโรงแรมที่ประเทศไทยและพอร์ตโรงแรมภำยใต้แบรนด์ 
Outrigger มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรใน 6 เดอืนแรกของปีนี้ เติบโตขึน้กว่ำ 5 เท่ำ และกว่ำ 15 เท่ำจำกช่วงเวลำ
เดยีวกนัของปีก่อนหน้ำตำมกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่วและฤดกูำลท่องเทีย่ว ส่งผลใหส้ดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและ
กำรให้บริกำรของพอร์ตโรงแรมที่ประเทศไทยและพอร์ตโรงแรมภำยใต้แบรนด์ Outrigger ใน 6 เดือนแรกของปี 2565 
เพิม่ขึน้จำกสดัส่วนเดมิทีร่อ้ยละ 8.3 ในช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน มำอยู่ทีร่อ้ยละ 25 ของรำยไดร้วมทัง้หมด แสดงใหเ้หน็
ถงึผลกำรด ำเนินงำนในประเทศไทย สำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิและสำธำรณรฐัมอรเิชยีสทีเ่ตบิโตขึน้อย่ำงแขง็แกร่ง 

ภำพรวมในไตรมำสที ่2 ปี 2565 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในทุกพอรต์โรงแรมของบรษิทัฯ  เตบิโตขึน้
จำกทัง้ปีก่อนและไตรมำสก่อน ยกเวน้พอร์ตโรงแรมในสำธำรณรฐัมลัดฟีส์ ทีเ่มื่อเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของไตรมำสที ่2 
กบัไตรมำสแรกของปี จะมรีำยไดล้ดลงจำกไตรมำสก่อนตำมช่วงฤดูกำล ในขณะทีส่หรำชอำณำจกัรและสำธำรณรฐัหมู่เกำะ
ฟิจ ิได้เริม่เขำ้สู่ช่วงฤดูกำลท่องเที่ยวส่งผลให้รำยได้จำกกำรขำยและให้บรกิำรในพอร์ตของสหรำชอำณำจกัรและพอร์ต
โรงแรมภำยใตแ้บรนด ์Outrigger ปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 40.1 และรอ้ยละ 100.0 จำกไตรมำสก่อน 

ทัง้นี้ กำรท่องเที่ยวในประเทศไทยและสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิเริม่มจี ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเขำ้มำมำกขึน้
ตัง้แต่ต้นปีมำจนถงึไตรมำสที ่2 จำกกำรผ่อนปรนและกำรยกเลกิขอ้จ ำกดัในกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำต ิช่วยผลกัดนั
ใหอ้ตัรำกำรเขำ้พกั (Occupancy Rate) ทัง้พอรต์โรงแรมในประเทศไทยและสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจสิงูขึน้ โดยพอรต์โรงแรม
ในประเทศไทยมอีตัรำกำรเขำ้พกัเตบิโตขึน้จำกรอ้ยละ 37.7 ในไตรมำสที ่1 ปี 2565 มำเป็นรอ้ยละ 49.9 ในไตรมำสที ่2 ปี 
2565 ขณะทีพ่อร์ตโรงแรมในสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจิมอีตัรำกำรเขำ้พกัเตบิโตขึน้จำกร้อยละ 36.0 ในไตรมำสที่ 1 ปี 2565 
มำเป็นรอ้ยละ 72.6 ในไตรมำสที ่2 ปี 2565 

บรษิทัฯ มกี ำไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ ที่ปรบัปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ซึ่งไม่รวมรำยกำร
พเิศษ เช่น ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยไดท้ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำในงวดครึง่ปีแรกฟ้ืน
กลบัมำเป็นผลก ำไรอยู่เท่ำกับ 638.5 ล้ำนบำท อนัเป็นผลเนื่องมำจำกกำรฟ้ืนตัวของผลประกอบกำรในทุกพอร์ตของ
โรงแรมของบรษิทัฯ สะทอ้นภำพกำรฟ้ืนตวัของผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงชดัเจน 

อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นรำคำพลังงำนและอัตรำเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น 
ผลกระทบจำกประเดน็ควำมขดัแยง้ระหว่ำงยเูครน-รสัเซยี และรวมถงึกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 สำยพนัธุใ์หม่ทีย่งัคง
เป็นปัจจัยเสี่ยง ซึ่งอำจจะส่งผลต่อกำรฟ้ืนตัวของตลำดกำรท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทฯ ยังคงติดตำม
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชดิ และวำงแผนรบัมอืกบัควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน 
ควบคู่กบักำรบรหิำรจดักำรตน้ทุน และรกัษำสภำพคล่องของบรษิทัฯ  
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สถำนะกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2565 โรงแรมเกือบทัง้หมดของบริษัทฯ เปิดให้ด ำเนินกำร ซึ่งสอดคล้องกับทิศทำงกำรฟ้ืนตัวของ
อุตสำหกรรม และมำตรกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วของแต่ละประเทศ โดย ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2565 โรงแรม 36 แห่ง จำก 
37 แห่งของโรงแรมทัง้หมดภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิำร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 98.8 ของจ ำนวนหอ้งทัง้หมด 
(4,419 หอ้งจำกทัง้หมด 4,472 หอ้ง) 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดป้รบักลยุทธก์ำรด ำเนินงำนโรงแรมต่ำงๆ ตำมและเงือ่นไขกำรผ่อนคลำยขอ้จ ำกดัต่ำงๆ เกี่ยวกบั 
โรคโควดิ-19 ทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ โดยมรีำยละเอยีดเป็นดงัต่อไปนี้ 

 

ประเทศ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
ประเทศไทย สถำนกำรณ์กำรท่องเทีย่วในประเทศไทยในไตรมำส 2 ปี 2565 มกีำรฟ้ืนตวัเพิม่มำกขึน้จำกกำรทีภ่ำครฐัไดท้ยอยผ่อน

คลำยปรบัเงื่อนไขและมำตรกำรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดต่ำงๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรเดนิทำงเขำ้มำของนักท่องเทีย่ว
ต่ำงชำตมิำอย่ำงต่อเน่ือง ท ำใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีเ่ขำ้มำในไทยเพิม่มำกขึน้ โดยเฉพำะในเดอืนพฤษภำคม
และมถิุนำยนทีม่ตีวัเลขจ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตเิข้ำมำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 77.7 และ 161.6 ตำมล ำดบั เตบิโตขึน้จำก
ตวัเลขจ ำนวนนักท่องเทีย่วในเดอืนเมษำยน ซึง่เป็นเดอืนก่อนจะมกีำรยกเลกิระบบ Test & Go โดยหลงัจำกกำรยกเลกิ
ระบบ Test & Go ท ำให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ไม่ต้องตรวจ RT-PCR รวมถึงกำรลดวงเงิน
ประกนัภยัเพื่อลดต้นทุนกำรเดนิทำงและช่วยดงึดูดกำรท่องเที่ยวกบัประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำง มำเลเชยี ลำว กมัพูชำ 
และเมยีนมำ มำกขึน้ โดย ณ สิน้เดอืนมถิุนำยน 2565 ประเทศไทยมจี ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตเิขำ้มำทัง้สิน้รำวกว่ำ 
2.1 ลำ้นคน ซึง่เป็นนักท่องเทีย่วมำจำกเอเชยีตะวนัออก เอเชยีใต ้และยุโรป เป็นหลกัตำมล ำดบั 
จำกปัจจยัดงักล่ำวขำ้งต้น ผนวกกบัประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรโรงแรมในประเทศไทยของบรษิทัฯ ส่งผลใหใ้น
ไตรมำสที่ 2 โรงแรมในประเทศไทยของบริษัทฯ มีอัตรำกำรเข้ำพัก (Occupancy Rate) ดีขึ้นจำกไตรมำสก่อน 
โดยเฉพำะโรงแรม ทรำย พพี ีไอส์แลนด์ วลิเลจ และโรงแรม ทรำย ลำกูน่ำ ภูเก็ต มอีตัรำกำรเข้ำพกัที่ร้อยละ 64.8 
และร้อยละ 57.0 ตำมล ำดบั และมแีนวโน้มอตัรำกำรเข้ำพกัสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในเดอืนกรกฎำคม โรงแรมใน
ประเทศไทยทัง้หมดของบรษิทัฯ มอีตัรำกำรเขำ้พกัสงูขึน้จำกเดอืนมถิุนำยนและสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัรอบครึง่ปีแรก 
ทัง้นี้ กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) คำดกำรณ์จ ำนวนกำรเดนิทำงของนักท่องเทีย่วต่ำงชำติเขำ้ไทยทีเ่พิม่ขึน้
มำกในครึง่ปีแรก จะส่งต่อแนวโน้มทีด่ขีองกำรฟ้ืนตวัอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วไทยทีจ่ะกลบัมำฟ้ืนตวัสงูขึน้ในช่วงครึง่
ปีหลงั โดยสถำนกำรณ์กำรท่องเทีย่วคำดว่ำจะดขีึน้ไปอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะภำยหลงัจำกกำรเปิดประเทศอย่ำงเตม็
ตวัดว้ยกำรยกเลกิระบบ Thailand Pass ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2565 โดย ททท. ตัง้เป้ำกระตุน้นักท่องเทีย่วต่ำงชำติ
ทัง้ปี 2565 เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ 7-10 ล้ำนคน โดยมีปัจจยัหนุนมำจำกไตรมำส 4 ซึ่งเป็นฤดูกำลท่องเที่ยว คำดว่ำจะมี
นักท่องเทีย่วต่ำงชำตเิดนิทำงเขำ้ประเทศไทยไม่น้อยกว่ำ 1 ลำ้นคนต่อเดอืนในช่วงดงักล่ำว  
นอกจำกกำรฟ้ืนตวัของนักท่องเทีย่วต่ำงประเทศจะเริม่เหน็ชดัเจนขึน้ ในส่วนของกำรท่องเทีย่วของคนภำยในประเทศ
ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน จำกกำรกระจำยวคัซีนที่ครอบคลุมสดัส่วนของประชำกร และกำรฉีดเขม็
กระตุน้ภูมคิุม้กนัทีด่ ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง ผนวกกบัปัจจยัสนับสนุนจำกมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศ 
และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิผ่ำนโครงกำรเรำเทีย่วดว้ยกนั และโครงกำรคนละครึง่ทีม่สี่วนช่วยใหภ้ำคกำรท่องเทีย่ว
ฟ้ืนตวัอย่ำงต่อเน่ืองไปอกีในครึง่ปีหลงั  
อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนนักท่องเที่ยวที่คำดกำรณ์ขึ้นอยู่กับปัจจยัสนับสนุนและควำมไม่แน่นอนที่อำจเกิดขึ้น อำทิ 
นโยบำยกำรเปิดประเทศของจนีทีส่่งผลต่อจ ำนวนนักท่องเทีย่วจนีทีจ่ะเขำ้มำในไทยเพิม่ขึน้ และประเดน็ควำมขดัแยง้
ระหว่ำงรสัเซยี-ยูเครน ยงัคงเป็นปัจจยักดดนัอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วใหช้ะลอตวั รวมไปถงึรำคำน ้ำมนัและเงนิเฟ้อที่
สงูขึน้ ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนกำรเดนิทำงและกำรใชจ้่ำย 
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ประเทศ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
สำธำรณรฐั 
มลัดฟีส์ 

แนวโน้มจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดนิทำงเข้ำสู่มลัดฟีส์ยงัคงเพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำตัง้แต่มกีำรเปิดประเทศแบบเต็ม
รูปแบบ เมื่อเดอืนกรกฎำคมปี 2564 ท ำใหม้ผีลกำรด ำเนินงำนฟ้ืนตัวไดอ้ย่ำงโดดเด่น เมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ใน
แถบเอเชยีแปซฟิิก ทัง้นี้ ณ สิน้เดอืนมถิุนำยน สำธำรณรฐัมลัดฟีสม์จี ำนวนนักท่องเทีย่วเตบิโตรอ้ยละ 59 จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 813,211 คน ซึ่งเกินครึ่งนึงของเป้ำจ ำนวนนักท่องเที่ยวทัง้ปี 2565 ที่ทำงกระทรวงกำร
ท่องเทีย่วมลัดฟีส์ไดต้ัง้ไวท้ี ่1.6 ล้ำนคน ส่งผลใหโ้รงแรมของบรษิทัในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 มอีตัรำกำร
เขำ้พกัในรอบครึง่ปีแรก ปี 2565 อยู่ทีร่อ้ยละ 69.7 ซึง่สงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของอุตสำหกรรมทีร่อ้ยละ 61.0 
ส ำหรบัครึ่งปีแรก ปี 2565 นักท่องเที่ยวหลกัที่เข้ำมำประเทศมลัดฟีส์จะเป็นนักท่องเที่ยวชำวอินเดียเป็นอนัดบัที่ 1
สดัส่วนร้อยละ 15 ตำมด้วยสหรำชอำณำจกัร และรสัเซีย โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 12 และร้อยละ 10 ตำมล ำดบั 
ในขณะทีโ่รงแรมของบรษิทัฯ มนีักท่องเทีย่วหลกัจำกสหรำชอำณำจกัร รสัเซยีและสหรฐัอเมรกิำคดิเป็นสดัส่วนทีร่อ้ย
ละ 19, รอ้ยละ 14 และรอ้ยละ 11 ตำมล ำดบั ซึ่งสะทอ้นว่ำผลกระทบจำกประเดน็ควำมขดัแยง้ระหว่ำงรสัเซยี-ยูเครน
ต่อภำคกำรท่องเทีย่วในมลัดฟีส์นัน้มจี ำกดั โดยจ ำนวนนักท่องเทีย่วรสัเซยีเริม่ฟ้ืนตวักลบัมำในระดบัปกติตัง้แต่เดอืน
พฤษภำคมเป็นตน้ไป  
ทัง้นี้ แนวโน้มจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำตทิี่เดนิทำงเขำ้สู่มลัดฟีส์ในช่วงครึง่ปีหลงัคำดกำรณ์ว่ำมกีำรฟ้ืนตวัมำกขึ้น 
เนื่องจำกกำรเข้ำสู่ฤดูกำลท่องเทีย่ว (high season) รวมถึงกำรเปิดเส้นทำงบนิ กำรเพิม่ควำมถี่ของจ ำนวนเที่ยวบนิ
สู่มลัดฟีส ์เพื่อรองรบัและดงึดูดจ ำนวนนักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ 
 

สหรำช
อำณำจกัร 

กำรท่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัรยงัคงมกีำรฟ้ืนตวัแขง็แกร่งอย่ำงต่อเนื่อง โดยตัง้แต่เดอืนเมษำยน ปี 2565 เริม่เหน็
กำรเตบิโตของกจิกรรมทำงเศรษฐกจิและกำรท่องเทีย่วกลบัขึน้มำเด่นชดัอกีครัง้จำกกำรเข้ำสู่ฤดูกำลท่องเทีย่ว (high 
season) โดยคำดว่ำจะเติบโตต่อเนื่องจนถึงไตรมำสที่ 3 เนื่องจำกเป็นช่วงวนัหยุดภำคฤดูร้อน (summer holiday) 
ส่งผลให้ภำคกำรท่องเที่ยวกลับมำคึกคักอีกครัง้ หลังจำกช่วงไตรมำส  1 ปี 2565 ได้รับผลกระทบระยะสัน้จำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 สำยพนัธุ์โอมคิรอน และเป็นช่วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยว (low season) 
โดยในไตรมำสที ่2 บรษิทัฯ มผีลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มโรงแรมในสหรำชอำณำจกัรสอดคล้องไปในทศิทำงเดยีวกบั
อุตสำหกรรม มรีำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนื (RevPAR) เพิม่ขึ้นที่อตัรำร้อยละ 50.9 จำกไตรมำสก่อน เป็นผลมำจำก
อตัรำกำรเขำ้พกั (Occupancy Rate) และ ADR ทีส่งูขึน้รอ้ยละ 15.3 และ 13.4 ตำมล ำดบั เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อน 
ทัง้นี้ โรงแรมในสหรำชอำณำจกัรของบริษัทฯ ทัง้หมดเป็นโรงแรมที่ตัง้อยู่ตำมภูมภิำคในแหล่งท่องเที่ยวและเมือง
เศรษฐกิจส ำคญัต่ำงๆ ซึ่งมี Pent-up Demand จำกอุปสงค์กำรท่องเที่ยวในประเทศที่แข็งแกร่งอย่ำงต่อเนื่อง จึง
คำดกำรณ์มีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเนื่องตลอดทัง้ปี  พร้อมกับสัญญำณกำรฟ้ืนตัวจำกกำรจัดงำนอีเว้นท์ต่ำง ๆ ของ
อุตสำหกรรมไมซ์ (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions หรอื MICE) ทีช่ดัเจนขึน้ในปี 2565 ท ำให้
บรษิทัฯ คำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมในสหรำชอำณำจกัรจะปรบัเพิม่สูงกว่ำปี 2562 ซึง่เป็นระดบัก่อนกำร
แพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 รวมถงึไดต้ัง้เป้ำหมำยในกำรเพิม่อตัรำค่ำหอ้งพกัต่อคนื หรอื ADR ใหเ้ตบิโตขึน้ 
 

สำธำรณรฐั 
หมู่เกำะฟิจ ิ

ภำพกำรฟ้ืนตวักำรท่องเที่ยวของสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจยิงัคงเตบิโตรวดเร็วอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่สิ้นปี 2564 ภำยหลงั
จำกกำรเปิดประเทศและผ่อนคลำยขอ้จ ำกดัต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงเขำ้ประเทศ โดยจำกผลส ำรวจดชันีควำมพรอ้มในกำร
เดนิทำงของประเทศกำรท่องเที่ยวในภูมภิำคเอเชยี สำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจิถูกจดัขึ้นเป็นอนัดบั 1 ใน 28 ประเทศที่
เอื้ออ ำนวยต่อกำรฟ้ืนตัวกำรท่องเที่ยว โดยตวัเลขจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำในประเทศเฉพำะในเดือน
มถิุนำยน ปี 2565 มจี ำนวน 62,130 คน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 73 ของระดบัก่อนกำรเกดิโรคโควดิ-19 และคดิเป็นอตัรำกำร
เตบิโตทีร่อ้ยละ 30 จำกเดอืนก่อนหน้ำ สะทอ้นถงึกำรฟ้ืนตวัทีแ่ขง็แกร่ง และคำดว่ำจะรกัษำโมเมนตมับวกไดต้่อเนื่อง
ตลอดทัง้ปี 2565 เป็นผลมำจำกควำมต้องกำรท่องเทีย่วทีแ่ขง็แกร่งของกลุ่มลูกค้ำต่ำงชำตหิลกั ได้แก่ นักท่องเทีย่ว
จำกออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ และอเมรกิำ โดยครึง่ปีแรก สำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจมิจี ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำตเิข้ำมำ
ทัง้หมด 205,529 คน ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตใินช่วงเวลำเดยีวกนัก่อนกำรเกดิกำรแพร่
ระบำดโควดิ-19 หรอืปี 2562 



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

S Hotels & Resorts, A Singha Estate Company | www.shotelsresorts.com 
หน้า 4/11 

ประเทศ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
ทัง้นี้ จำกกำรฟ้ืนตวัทีด่ใีนครึง่ปีแรก ทำงรฐับำลของสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจคิำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเทีย่วทัง้ปี 2565 
อยู่ที ่500,000 คนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 55 ของระดบัจ ำนวนนักท่องเทีย่วก่อนกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 
 

สำธำรณรฐั
มอรเิชยีส 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ที่เริม่คลี่คลำย พร้อมทัง้กำรเปิดประเทศต้อนรบันักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
อย่ำงเป็นทำงกำร ส่งผลให้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในสำธำรณรฐัมอริเชยีสปี 2565 เริม่กลบัมำฟ้ืนตวัดขีึ้น โดย 
ตวัเลขนักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีเ่ดนิทำงเขำ้สำธำรณรฐัมอรเิชยีสตัง้แต่เดอืนมกรำคมจนถงึเดอืนมถิุนำยน มจี ำนวนทัง้สิน้ 
376,556 คน โดยมกีลุ่มนักท่องเทีย่วหลกัเป็นชำวฝรัง่เศส องักฤษ และแอฟรกิำใต ้ตำมล ำดบั  
ทัง้นี้ กำรท่องเทีย่วในสำธำรณรฐัมอรเิชยีสปี 2565 จะมทีศิทำงทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี โดยคำดกำรณ์กำรฟ้ืนตวั
ในครึ่งปีหลงัเติบโตได้ดีกว่ำครึ่งปีแรก เนื่องจำกมกีำรเปิดประเทศและผ่อนคลำยกฎระเบียบต่ำงๆ ส ำหรบักำรเข้ำ
ประเทศมำกขึน้ โดย ณ วนัที ่1 กรกฎำคม 2565 สำธำรณรฐัมอรเิชยีสได้มกีำรยกเลกิกำรตรวจโควดิ-19 ส ำหรบักำร
เดนิทำงเขำ้ประเทศ และยกเลกิกำรกกัตวัส ำหรบันักท่องเทีย่วที่ยงัไม่ไดร้บัวคัซีน รวมถงึกำรเพิม่เที่ยวบินทีม่ำกขึ้น 
เพื่อกระตุน้จ ำนวนนักท่องเทีย่วใหเ้ขำ้มำเพิม่ขึน้  
  

 

พฒันำกำรท่ีส ำคญั 

• ในเดอืนพฤษภำคม 2565 บรษิทัฯ บรรลุขอ้ตกลงกำรขำยโรงแรม Mercure Burton upon Trent Newton Park ใน 
สหรำชอำณำจกัร ซึง่เป็นโรงแรมขนำด 50 หอ้ง คดิเป็นมลูค่ำรวม 2 ลำ้นปอนด ์(หรอืเทยีบเท่ำ 83 ลำ้นบำท) โดย
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมกลยุทธใ์นกำรเพิม่ประสทิธภิำพของพอรต์กำรลงทุนในสหรำชอำณำจกัร 
 

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”) 

(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 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 24 แห่งในสหรำชอำณำจกัร ด ำเนินงำนภำยใต้แฟรนไชส์     
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในแบรนด์ Mercure และบรหิำรจดักำรโดย Interstate Hotels & Resorts ซึ่งเป็นบรษิทัรบับรหิำรโรงแรมชัน้น ำ
และเป็นทีย่อมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงในสหรำชอำณำจกัร (“โรงแรมของบริษทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร”) 



ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร  
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(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 30 มถิุนำยน 2565 บรษิัทฯ มโีรงแรมที่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แล้วทัง้หมด 37 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง โรงแรม Outrigger  โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 โรงแรมของบรษิทัฯ 
ในสหรำชอำณำจกัร และโรงแรมภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ ซึง่มจี ำนวนหอ้งพกัรวมกนัทัง้สิน้ 4,472 หอ้ง 

 

สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรตำมรปูแบบกำรบริหำร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ครึง่ปีแรก  

2564 
% สดัส่วน

รำยได ้
 ครึง่ปีแรก 

2565 
% สดัส่วน

รำยได ้
% เปลีย่น 

แปลง 
ไตรมำส 1 
ปี 2565 

% สดัส่วน
รำยได ้

ไตรมำส 2 
ปี 2565 

% สดัส่วน
รำยได ้

% เปลีย่น 
แปลง 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ 
บรหิำรจดักำรเอง (1) 

76.8 5.7% 392.3 10.4% 410.7% 184.2  10.9% 208.0  10.0% 12.9% 

โรงแรม Outrigger (1)   34.3 2.6% 547.4 14.6% 1,473.9%     182.4  10.8% 365.0  17.6% 100.0% 
โรงแรมในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 

678.9 50.4% 1,216.5 32.3% 79.2% 654.5  38.7% 562.0  27.1% -14.1% 

โรงแรมของบรษิทัฯ ใน 
สหรำชอำณำจกัร (2) 

556.4 41.3% 1,604.8 42.7% 188.4% 668.5  39.6% 936.3  45.2% 40.1% 

รวมรำยได้จำกกำร
ให้บริกำร 

1,346.9 100.0% 3,761.0 100.0% 179.2%   1,689.6  100.0% 2,071.3  100.0% 22.6% 

หมำยเหตุ 
(1) โรงแรมในกลุ่ม Outrigger 3 แห่ง ไดถู้กรแีบรนด์และเปลี่ยนรูปแบบกำรบรหิำรเป็น โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง ตัง้แต่เดอืนกุมภำพนัธ ์ 2564 อย่ำงไรก็ด ี

บรษิทัฯ ได้มกีำรแสดงขอ้มูลรำยได้ของโรงแรมในกลุ่ม Outrigger 3 แห่งรวมอยู่ในโรงแรมที่บรษิทัฯ บรหิำรจดักำรเองส ำหรบังวดไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เพื่อให้
สำมำรถเปรยีบเทยีบผลประกอบกำรของช่วงเดยีวกนัได้ 

(2) บรษิทัฯ เปลี่ยนวธิรีบัรู้รำยได้ของโรงแรมบริษัทฯ ในสหหรำชอำณำจกัร จำกส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลงทุนในกจิกำรร่วมค้ำ เป็นบนัทกึบญัชใีนงบ
กำรเงนิรวม ตัง้แต่เดอืนมนีำคม 2564   
 

ภำพรวมครึง่ปีแรกของปี 2565 บรษิทัฯ มสีดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของโรงแรมทีบ่รษิทัฯ ลงทุน
เตบิโตขึน้ทัง้ 4 พอรต์โฟลโิอเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน โดยโรงแรม Outrigger ฟ้ืนตวัโดดเด่นสุดกว่ำ 15 เท่ำ 
ตำมด้วยโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเองทีเ่ติบโตอย่ำงแขง็แกร่งกว่ำ 5 เท่ำ ในขณะที่โรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำช
อำณำจกัรและโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 มผีลกำรด ำเนินงำน 6 เดอืนแรกของปีสงูขึน้เช่นกนัในอตัรำรอ้ย
ละ 188.4 และ 79.2 ทัง้นี้ สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของโรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร และ
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ส ำหรบัครึง่ปีแรกรวมกนัลดลงมำอยู่ทีร่อ้ยละ 75.0 ของรำยไดร้วมจำกกำรขำย
และกำรใหบ้รกิำรทัง้หมด แสดงถึงกำรฟ้ืนตวัของโรงแรมทีบ่ริษทัฯ บรหิำรจดักำรเอง และโรงแรม Outrigger ที่มสีดัส่วน
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำรเพิม่ขึ้นมำอยู่ที่ร้อยละ 10.4 และร้อยละ 14.6 ของรำยได้รวมจำกกำรขำยและกำร
ใหบ้รกิำรทัง้หมดในครึง่ปีแรกของปี 2565 
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ตวัช้ีวดัท่ีส ำคญัส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนโรงแรม 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 

ตวัช้ีวดั  

ครึ่งปีแรก 
ปี 2564 

ครึ่งปีแรก 
ปี 2565 

เปลี่ยนแปลง  
 

ไตรมำส 1 
ปี 2565 

ไตรมำส 2 
ปี 2565 

เปลี่ยนแปลง  
 

จ ำนวนโรงแรม  5 5 - 5 5 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 657 657 - 657 657 - 
อตัรำกำรเขำ้พกั (รอ้ยละ) 11.9% 43.8% 31.9% 37.7% 49.9% 12.2% 
ADR (บำท)  2,859 4,888 71.0% 5,708 4,276 (25.1%) 
RevPAR (บำท)  339 2,142 531.0% 2,152 2,132 (0.9%) 

 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง ซึ่งเกอืบทัง้หมดเป็นโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทย เริม่เหน็สญัญำณกำรฟ้ืนตวั
ตัง้แต่ต้นปีต่อเนื่องมำจนถงึไตรมำส 2 ปี 2565 จำกกำรยกเลกิมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อผ่อนปรนใหส้ำมำรถเดนิทำงเขำ้มำใน
ประเทศไทยและดงึดดูนักท่องเทีย่วต่ำงชำตใิหเ้ขำ้มำมำกขึน้ โดยเฉพำะในเดอืนพฤษภำคมทีภ่ำครฐัฯ ไดม้กีำรยกเลกิระบบ 
Test & Go ท ำใหจ้ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตเิขำ้มำมำกขึน้เกอืบสองเท่ำจำกเดอืนก่อนหน้ำ และส่งผลใหโ้รงแรมทีบ่รษิทัฯ 
บรหิำรจดักำรเองทัง้ 4 แห่งในประเทศไทยมผีลกำรด ำเนินงำนที่ดขี ึ้น (โดยโรงแรม Konotta Maldives ซึ่งเป็นโรงแรมที่
บรษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง ตัง้อยู่ทีส่ำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ยงัคงปิดใหบ้รกิำรอยู่)  โดยในไตรมำส 2 มอีตัรำกำรเขำ้พกัทีร่อ้ยละ 
49.9 ซึ่งปรบัตวัดขีึน้กว่ำไตรมำสก่อนหน้ำรอ้ยละ 12.2 แมว้่ำช่วงไตรมำส 2 จะเขำ้สู่ช่วงนอกฤดกูำลท่องเทีย่ว (low season) 
กต็ำม และม ีADR เท่ำกบั 4,276 บำท ท ำใหร้ำยไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนื (RevPAR) อยู่ที ่2,132 บำท ซึ่งถอืว่ำทรงตวัจำกไตร
มำสแรก แต่หำกเทยีบกบัไตรมำสที่ 2 ของปี 2564 จะพบว่ำดขีึ้นมำที่อตัรำร้อยละ 473.0 ทัง้นี้ หำกมองผลกำรด ำเนินงำน
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 จะเห็นว่ำมรีำยได้เฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนื (RevPAR) ปรบัตวัเพิม่ขึ้นกว่ำ 6 เท่ำจำกช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน ท ำใหร้ำยไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื (RevPAR) เท่ำกบั 2,142 บำท ผลมำจำกกำรฟ้ืนตวัของทัง้อตัรำกำรเขำ้พกัทีร่อ้ย
ละ 43.8 และ ADR เท่ำกบั 4,888 บำท นับเป็นสญัญำณกำรฟ้ืนตวัทีด่ขี ึน้ ท ำใหแ้นวโน้มผลประกอบกำรของช่วงครึง่ปีหลงัจะ
ฟ้ืนตวัไดอ้ย่ำงต่อเนื่องจนกลบัไปสู่สภำวะปกตไิด ้โดยปัจจยัหนุนมำจำกกำรเตบิโตของจ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตหิลงัจำกมี
กำรเปิดประเทศมำกขึน้ รวมถงึไดร้บัอำนิสงสจ์ำกมำตรกำรกระตุน้กำรท่องเทีย่วและเศรษฐกจิภำยในประเทศจำกภำครฐัฯ 

โรงแรม Outrigger 

ตวัช้ีวดั  

ครึ่งปีแรก  
ปี 2564 

ครึ่งปีแรก  
ปี 2565 

เปลี่ยนแปลง  
 

ไตรมำส ท่ี 1 
ปี 2565 

ไตรมำส 2 
ปี 2565 

เปลี่ยนแปลง  
 

จ ำนวนโรงแรม  3 3 - 3 3 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 499 499 - 499 499 - 
อตัรำกำรเขำ้พกั (รอ้ยละ) 7.9% 48.2% 40.4% 32.7% 63.6% 31.0% 
ADR (บำท) (1) 2,334 6,930 198.2%   7,001      6,894  (1.5%) 
RevPAR (บำท) (1) 184 3,342 1,726.1%      2,287    4,386  91.8% 

หมำยเหตุ 
(1) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2564 คอื 15.10 THB/FJD, 0.77 THB /MUR  และอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2565 คอื 

15.75 THB/FJD, 0.77 THB /MUR  
อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2565 คอื 15.56 THB/FJD, 0.76 THB /MUR และอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2565 คอื 
15.94 THB/FJD, 0.79 THB /MUR 

ส ำหรบัโรงแรม Outrigger นัน้ ประกอบดว้ยโรงแรม 1 แห่งในสำธำรณรฐัมอรเิชยีส และอกี 2 แห่งในสำธำรณรฐัหมู่เกำะ
ฟิจ ิซึง่ทัง้ 2 ประเทศต่ำงกก็ลบัมำเปิดประเทศตอ้นรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตไิดต้ัง้แต่ช่วงไตรมำสที ่4 ของปี 2564 เป็นตน้มำ ซึง่
โรงแรมของบรษิทัฯ กม็ผีลกำรด ำเนินกำรตอบรบัทีด่ ีและมอีตัรำกำรเขำ้พกัเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนื่องมำตัง้แต่ต้นปี โดยในช่วง
ไตรมำสที ่2 ของสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจนิัน้ เป็นช่วงเขำ้สู่ฤดูกำลท่องเทีย่ว ส่งผลใหร้ำยไดต้่อหอ้งพกัเฉลี่ย (RevPAR) เท่ำกบั 
4,386 บำท เนื่องมำจำกอตัรำกำรเขำ้พกั (Occupancy rate) เตบิโตขึน้มำอยู่ทีร่อ้ยละ 63.6 จำกไตรมำส 1 ปี 2565 อยู่ทีร่อ้ยละ 
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48.2 และส ำหรบังวด 6 เดอืนปี 2565 โรงแรมในกลุ่ม Outrigger มรีำคำหอ้งพกัเฉลี่ย (ADR) เท่ำกบั 6,930 บำท ซึ่งเกนิระดบั
ก่อนกำรเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และอตัรำกำรเข้ำพกั (Occupancy rate) ที่ร้อยละ 48.2 ส่งผลให้มีรำยได้ต่อ
หอ้งพกัเฉลีย่ (RevPAR) เท่ำกบั 3,342 บำท 

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 

ตวัช้ีวดั  

ครึ่งปีแรก  
ปี 2564 

ครึ่งปีแรก  
ปี 2565 

เปลี่ยนแปลง  
 

ไตรมำส 1 
ปี 2565 

ไตรมำส 2 
ปี 2565 

เปลี่ยนแปลง  
 

จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 376 376 - 376 376 - 
อตัรำกำรเขำ้พกั (รอ้ยละ) 55.7% 69.7% 14.0% 74.3% 65.2% (9.1%) 
ADR (บำท) (2)        8,205       13,741  67.5% 14,843  12,499  (15.8%) 
RevPAR (บำท) (2)        4,571        9,579  109.5% 11,028  8,146  (26.1%) 

หมำยเหตุ 
(2) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2564 คอื 30.81 THB/USD และอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2565 คอื 33.72 THB/USD 

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2565 คอื 33.05 THB/USD และอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2565 คอื 34.40 THB/USD 

กำรฟ้ืนตวัอย่ำงต่อเนื่องของภำคกำรท่องเทีย่วในครึง่ปีแรกของปี 2565 เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยโรงแรมในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 ม ีRevPAR เท่ำกบั 9,579 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกัทีร่อ้ยละ 69.7 และ ADR เท่ำกบั 13,741 บำท 
อย่ำงไรก็ตำม ด้วยไตรมำส 2 เป็นนอกฤดูกำลท่องเที่ยว (low season) ของสำธำรณรฐัมลัดฟีส์ท ำให ้RevPAR ของไตร
มำสที ่2 ปี 2565 ลดลงทีร่อ้ยละ 26.1 เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำจำกอตัรำกำรเขำ้พกัทีล่ดลงมำอยู่ทีร่อ้ยละ 65.2 และ 
ADR เท่ำกบั 12,499 บำท อย่ำงไรกด็ ีดว้ยศกัยภำพกำรท่องเทีย่วของประเทศมลัดฟีส์ คำดกำรณ์กำรเตบิโตจะเตบิโตได้
ดกีว่ำระดบัก่อนกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 เมื่อตลำดท่องเทีย่วกลบัมำฟ้ืนตวัอย่ำงเตม็ที ่โดยเฉพำะในช่วงไตรมำสที ่
4 ทีเ่ขำ้สู่ช่วงฤดกูำลท่องเทีย่ว (high Season) ของทุกปี  

โรงแรมของบรษิทัฯ และโรงแรมภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ในสหรำชอำณำจกัร 

ตวัช้ีวดั  

ครึ่งปีแรก  
ปี 2564 

ครึ่งปีแรก  
ปี 2565 

เปลี่ยนแปลง  
 

ไตรมำส ท่ี 1 
ปี 2565 

ไตรมำส 2 
ปี 2565 

เปลี่ยนแปลง  
 

จ ำนวนโรงแรม     28 (4)    27 (4) (3.6%)    28 (4)    27 (4) (3.6%) 
จ ำนวนหอ้งพกั 2,990 (4) 2,940 (4) (1.7%) 2,990 (4) 2,940 (4) (1.7%) 
อตัรำกำรเขำ้พกั (รอ้ยละ) 30.3% 53.8% 23.5% 46.2% 61.4% 15.3% 
ADR (บำท) (3) 2,722  3,300  21.3% 3,065  3,475  13.4% 
RevPAR (บำท) (3) 824  1,777  115.5% 1,415  2,135  50.9% 

หมำยเหตุ 
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2564 คอื 42.80 THB/GBP และส ำหรบัครึง่ปีแรก ปี 2565 คอื 43.80 THB/GBP   

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2565 คอื 44.37 THB/GBP และส ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2565 คอื 43.22 THB/GBP 
(4) จ ำนวนหอ้งทีเ่ปลีย่นแปลงมำจำกกำรขำยโรงแรม Mercure Burton upon Trent Newton Park Hotel (50) หอ้ง 

ตัง้แต่เดอืนเมษำยน ปี 2565 สหรำชอำณำจกัรเริม่กลบัเขำ้สู่ฤดูกำลท่องเที่ยว สะท้อนเหน็ได้จำกรำยไดเ้ฉลี่ยต่อ
หอ้งต่อคนื (RevPAR) ของไตรมำส 2 ปี 2565 ทีส่งูขึน้รอ้ยละ 50.9 มำอยู่ที ่ 2,135 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกัทีร่อ้ยละ 61.4 
และ ADR เท่ำกบั  3,475 บำท ท ำใหใ้นครึง่ปีแรกของปี 2565 โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ม ีRevPAR เท่ำกบั 1,777 บำท 
โดยมอีตัรำกำรเขำ้พกัทีร่อ้ยละ 53.8 และ ADR เท่ำกบั 3,300 บำท  
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สรปุผลกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดครึง่ปีแรก ปี 2564 และปี 2565 

  ครึ่งปีแรก ปี 2564 ครึ่งปีแรก ปี 2565 เปล่ียนแปลง 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 1,346.9 100.0% 3,761.0 100.0% 2,414.0 179.2% 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร 1,351.6 100.3% 2,685.9 71.4% 1,334.3 98.7% 
ก ำไรขัน้ต้น (4.7) (0.3%) 1,075.0 28.6% 1,079.7 23,048.3% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 89.8 6.7% 161.6 4.3% 71.9 80.1% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 658.1 48.9% 838.8 22.3% 180.7 27.5% 
รำยไดอ้ื่น 183.3 13.6% 33.1 0.9% (150.2) (81.9%) 
ส่วนก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรรว่มคำ้ (2.8) (0.2%) (13.7) (0.4%) (11.0) (397.6%) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 322.5 23.9% 368.3 9.8% 45.8 14.2% 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (894.5) (66.4%) (274.3) (7.3%) 620.2 69.3% 
ภำษเีงนิได ้ (12.2) (0.9%) 26.6 0.7% 38.8 319.0% 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด (882.3) (65.5%) (301.0) (8.0%) 581.4 65.9% 
รายการปรบัปรุง       
ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกอตัรำแลกเปลีย่น 23.2 1.7% (8.9) (0.2%) (32.1) (138.2%) 
รำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ(1) (110.8) (8.2%) - - 110.8 100.0% 
EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)(2) (74.8) (5.6%) 638.5 17.0% 713.3 953.2% 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว (969.9) (72.0%) (309.8) (8.2%) 660.1 68.1%  

ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดไตรมำสที ่1 และไตรมำสที ่2 ของปี 2565 
  ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 เปล่ียนแปลง 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,689.6 100.0% 2,071.3 100.0% 381.7 22.6% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 1,258.8 74.5% 1,427.1 68.9% 168.3 13.4% 
ก าไรขัน้ต้น 430.8 25.5% 644.2 31.1% 213.4 49.5% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 80.7 4.8% 81.0 3.9% 0.3 0.3% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 383.7 22.7% 455.1 22.0% 71.3 18.6% 

รายไดอ้ื่น 10.4 0.6% 22.7 1.1% 12.3 117.6% 

ส่วนก าไรจากบรษิทัร่วมและกจิการรว่มคา้ (9.0) (0.5%) (4.8) (0.2%) 4.2 46.8% 
ตน้ทุนทางการเงนิ 175.6 10.4% 192.7 9.3% 17.0 9.7% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (207.7) (12.3%) (66.6) (3.2%) 141.2 68.0% 
ภาษเีงนิได ้ (3.7) (0.2%) 30.3 1.5% 34.0 928.0% 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด (204.1) (12.1%) (96.9) (4.7%) 107.2 52.5% 
รายการปรบัปรุง       
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 5.1 0.3% (14.0) (0.7%) (19.1) (372.8%) 
รำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ(1) - - - - - - 
EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)(2) 261.1 15.5% 377.4 18.2% 116.3 44.6% 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว (199.0) (11.8%) (110.9) (5.4%) 88.1 44.3% 
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(1) รำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ ไดแ้ก่ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญับรษิทัร่วมทุนและก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ และก ำไรจำกกำรตรีำคำมลูค่ำ
ยุตธิรรมในกจิกำรร่วมคำ้ 

(2) Adjusted EBITDA ค ำนวณจำกก ำไรก่อนภำษ ีบวก ตน้ทุนทำงกำรเงนิ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และรำยไดจ้ำกดอกเบี้ยจำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรร่วมคำ้ 
หกั รำยไดจ้ำกดอกเบี้ย ก ำไร(ขำดทุน)ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำยได้ทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำสที่ 2 อยู่ที่ 2,071.3 ล้ำนบำท เติบโตขึ้นจำกไตรมำสแรกร้อยละ 
22.6 มสีำเหตุหลกัจำกรำยไดข้องโรงแรมในสหรำชอำณำจกัรและสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจทิีป่รบัตวัเพิม่ขึน้จำกกำรเริม่เขำ้สู่
ฤดูกำลท่องเทีย่ว ส่งผลใหโ้รงแรมของบรษิทัฯ ในทัง้ 2 ประเทศมอีตัรำกำรเขำ้พกัและค่ำหอ้งพกัเฉลี่ยเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง 
และผลประกอบกำรของงวดครึง่ปีแรกของปี 2565 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรอยู่ที ่3,761.0 ล้ำนบำท 
ปรบัตวัเพิม่ขึ้นอย่ำงมนีัยส ำคญัทีร่้อยละ 179.2 จำกครึ่งปีแรกของปี 2564 จำกกำรเปิดประเทศที่มำกขึน้ รวมถึงกำรรบัรู้
รำยไดจ้ำกพอรต์โรงแรมในสหรำชอำณำจกัรจำกกำรทีบ่รษิทัไดเ้ขำ้ซื้อหุน้ FS JV Co., Ltd. (“FS JV”) เพิม่เป็น 100% และ
คำดว่ำรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ จะยงัเตบิโตไดต้่อเนื่องในครึง่ปีหลงัทีจ่ะเป็นฤดูกำลท่องเทีย่วใน
หลำยประเทศ รวมถงึกำรทีป่ระเทศไทยผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำงๆ และเปิดตอ้นรบันักท่องเทีย่วชำวต่ำงชำตมิำกขึน้  

ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ต้นทุนกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่2 อยู่ที ่1,427.1 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.4 จำกไตรมำส
ก่อนหน้ำ เป็นผลมำจำกต้นทุนกำรให้บริกำรที่เพิม่ขึ้นตำมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ซึ่งสดัส่วนต้นทุนกำร
ให้บรกิำรต่อรำยได้อยู่ทีร่้อยละ 68.9 ลดลงจำกไตรมำสแรกทีร่้อยละ 74.5 เป็นผลมำจำกกำรประหยดัต่อขนำดทีม่ำกขึน้
เน่ืองจำกโรงแรมใน สหรำชอำณำจกัรและสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจมิอีตัรำกำรเขำ้พกัทีเ่พิม่ขึน้ หำกพจิำรณำในงวดครึง่ปีแรก
ของปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนจำกกำรให้บริกำรอยู่ที่ 2,685.9 ล้ำนบำท ปรบัตัวเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำที่ 
1,351.6 ล้ำนบำท มสีำเหตุหลกัจำกกำรเปิดใหบ้รกิำรทีม่ำกขึน้ของโรงแรมของกลุ่มบรษิทัฯ และกำรรบัรูต้้นทุนจำกพอร์ต
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัรหลงัจำกกำรเขำ้ซื้อหุน้ FS JV เพิม่เป็น 100% 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่2 ของปี 2565 อยู่ที ่644.2 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนก ำไรขัน้ตน้ที่
รอ้ยละ 31.1 ปรบัตวัดขีึน้กว่ำไตรมำสก่อนหน้ำทีบ่รษิทัฯ มกี ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้ 430.8 ลำ้นบำท และสดัส่วนก ำไรขัน้ตน้ที ่
รอ้ยละ 25.5 และในส่วนของก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้ส ำหรบังวดครึง่ปีแรกของปี 2565 อยู่ที ่1,075.0 ลำ้นบำท พลกิกลบัมำมี
ก ำไรขัน้ตน้ไดห้ลงัจำกทีใ่นช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ บรษิทัฯ มผีลก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้อยู่ที ่(4.7) ลำ้นบำท  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบรษิทัฯ ในไตรมำสที่ 2 อยู่ที ่81.0 ล้ำนบำท ใกล้เคยีงกบัไตรมำสแรกของปี 2565 และ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของงวดครึง่ปีแรกของปี 2565 เท่ำกบั 161.6 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 80.1 จำกช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้ำ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่2 ของปี 2565 อยู่ที ่455.1 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกไตรมำส
ก่อนหน้ำร้อยละ 18.6 และค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรของงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 อยู่ที่ 838.8 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 27.5 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเปิดใหบ้รกิำรโรงแรมทีเ่พิม่มำกขึน้ ส่งผลใหม้คี่ำใชจ้่ำยใน
กำรบรหิำรที่สูงขึ้นด้วยเช่นกนั อย่ำงไรก็ด ีสดัส่วนกำรเพิม่ขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรยงัคงน้อยกว่ำกำรเติบโตของ
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรบรหิำรจดักำรต้นทุนและค่ำใชจ้่ำยทีด่เีพื่อให้สอดคล้องกับกำร
สภำวะอุตสำหกรรมท่องเทีย่วในปัจจุบนั  

ต้นทุนทำงกำรเงิน  

ต้นทุนทำงกำรเงนิส ำหรบังวดครึง่ปีแรกของปี 2565 อยู่ที ่368.3 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำรอ้ยละ 14.2 เป็นผลมำจำกอตัรำดอกเบีย้ทีป่รบัตวัสูงขึน้อย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงต้นปี 2565 ทีผ่่ำนมำ รวมถงึกำร
เขำ้ซื้อหุน้ FS JV เป็น 100% และต้นทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่2 อยู่ที ่192.7 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำก
ไตรมำสก่อนหน้ำที ่175.6 ล้ำนบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.7 อย่ำงไรกด็ ีทำงบรษิทัฯ ไดม้กีำรป้องกนัควำมเสีย่งจำก
อัตรำดอกเบี้ยไว้แล้ว ท ำให้คำดกำรณ์ว่ำผลกระทบจำกกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นของอตัรำดอกเบี้ยจะไม่ กระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงมนีัยส ำคญั 

รำยได้อ่ืน 

รำยได้อื่นของบรษิัทฯ ในงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 อยู่ที่ 33.1 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน 
(150.2) ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ (81.9) เนื่องมำจำกในไตรมำสที ่1 ปี 2564 บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึก ำไรจำกกำรปรบัมลูค่ำ
ยุตธิรรมในกำรลงทุน FS JV หลงัจำกกำรเขำ้ซื้อหุน้เพิม่เป็น 100% 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ในไตรมำสที ่2 ของปี 2565 อยู่ที ่(4.8) ลำ้นบำท ขำดทุน
ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำที ่(9.0) ลำ้นบำท เน่ืองจำกผลประกอบกำรของโรงแรมภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ในสหรำชอำณำจกัร
มผีลประกอบกำรในไตรมำสที ่2 ดขีึน้กว่ำไตรมำสก่อนหน้ำ แต่กย็งัมผีลประกอบกำรขำดทุนสุทธอิยู่ และหำกพจิำรณำส่วน
แบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ในงวดครึง่ปีแรกของปี 2565 จะอยู่ที ่(13.7) ลำ้นบำท ขำดทุนเพิม่ขึน้
จำก (2.8) ลำ้นบำท ในงวดครึง่ปีแรกของปี 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำกำรผลประกอบกำรของโรงแรมภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้
ในสหรำชอำณำจกัรมผีลประกอบกำรขำดทุนสุทธ ิส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีำรรบัรูผ้ลขำดทุนดงักล่ำว รวมถงึกำรทีก่จิกำรร่วมคำ้
ในสำธำรณรฐัมลัดฟีส์ไดเ้ริม่ต้นกำรก่อสร้ำงโรงแรมแห่งใหม่ตัง้แต่ช่วงสิน้ปี 2564 ทีผ่่ำนมำ ท ำใหม้คี่ำใชจ้่ำยต่ำงๆในกำร
ก่อสรำ้ง แต่ยงัไม่มรีำยไดเ้ขำ้มำแต่อย่ำงใด 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ที่ปรบัปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ของบรษิัทฯ ในงวดครึ่งปีแรก ปี 2565 พลกิจำกกำรขำดทุนในปี 
2564 ที ่(74.8) ลำ้นบำท มำมกี ำไรที ่638.5 ลำ้นบำท อนัเป็นผลเน่ืองมำจำกกำรเปิดใหด้ ำเนินกำรของโรงแรมทีเ่พิม่มำกขึน้ 
ในขณะที ่Adjusted EBITDA ในไตรมำสที ่2 ปี 2565 ปรบัตวัสูงขึ้นรอ้ยละ 44.6 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ โดยเป็นผลมำจำก
รำยไดท้ีเ่พิม่สงูขึน้ และแผนกำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ ทีม่ปีระสทิธภิำพ 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 

ก ำไร (ขำดทุน) ของบริษัทฯ ส ำหรบังวดครึ่งปีแรก และไตรมำสที่ 2 ของปี 2565 อยู่ที่ (309.8) ล้ำนบำท และ 
(110.9) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยก ำไร (ขำดทุน) ในไตรมำสที่ 2 ปี 2565 มผีลขำดทุนลดลง 88.1 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 
44.3 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และขำดทุนลดลง 660.1 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 68.1 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
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สรปุฐำนะทำงกำรเงินรวมและโครงสร้ำงเงินลงทุน 

ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 2565 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ำกบั 37,047.5 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจ ำนวน 589.1 ล้ำนบำท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 จำก ณ สิน้เดอืนมนีำคม ปี 2565 ทีผ่่ำนมำ ในขณะทีห่นี้สนิรวมของบรษิทัฯ เท่ำกบั 21,050.1 ล้ำน
บำท ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2565 เพิม่ขึน้จ ำนวน 141.4 ลำ้นบำทจำกหนี้สนิรวม ณ สิน้เดอืนมนีำคม ปี 2565 และมหีนี้สนิที่
มภีำระดอกเบีย้เท่ำกบั 13,876.3 ลำ้นบำท ลดลงจำกจ ำนวน 13,892.7 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุส ำคญัจำกกำรช ำระคนืเงนิกูท้ี่
ครบก ำหนดในงวดทีผ่่ำนมำ 

ทัง้นี้กำรลดลงของหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยส่งผลใหส้ดัส่วนหนี้สนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุน้  (IBD/E) 
ลดลงมำที ่0.87 เท่ำ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2565 โดยอตัรำส่วนดงักล่ำวยงัอยู่ในระดบัทีต่ ่ำกว่ำ covenant ของบรษิทัฯ  

 31 มี.ค. 65 30 มิ.ย. 65 เปล่ียนแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,808.6 1,981.2 172.6 9.5% 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 4,572.1 4,695.3 123.3 2.7% 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ 28,474.8 28,836.8 362.0 1.3% 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 31,886.3 32,352.2 465.8 1.5% 
รวมสินทรพัย ์ 36,458.4 37,047.5 589.1 1.6% 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 13,892.7 13,876.3 (16.3) (0.1%) 
หนี้สนิอื่น 7,016.1 7,173.7 157.7 2.2% 
รวมหน้ีสิน  20,908.7 21,050.1 141.4 0.7% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,549.7 15,997.4 447.7 2.9% 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า) 0.89 0.87 (0.03)  

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

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิและเลขำนุกำรบรษิทั 
 

Investor Relations Contact 
Tel: +66 (0) 2058 9888  
Email: ir@shotelsresorts.com  


