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วนัที ่9 พฤศจกิำยน 2565 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565     

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมำสที ่3 ปี 2565 บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและ
กำรใหบ้รกิำรอยู่ที ่2,362.1 ลำ้นบำท  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.2 จำกช่วงไตรมำสที ่3 ปี 2564 โดยมสีำเหตุส ำคญัจำกกำรฟ้ืนตวั
ของภำคกำรท่องเที่ยว กำรผ่อนคลำยมำตรกำรและควำมมัน่ใจในกำรเดินทำงที่กลบัมำในปี 2565 ทัง้นี้ เมื่อเทียบกบั 
ผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที ่2 ปี 2565 รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรปรบัตวัสูงขึน้รอ้ยละ 14.0 ผลกัดนัโดยกำรเพิม่ขึน้
ของรำยได้ในทุกพอร์ตโรงแรมของบรษิัทฯ ยกเว้นพอร์ตโรงแรมในสำธำรณรฐัมลัดฟีส์ ส ำหรบัโรงแรมในประเทศไทยม ี
ผลกำรด ำเนินงำนทีสู่งขึ้นร้อยละ 30.7 ตำมมำดว้ยรำยได้ที่เพิม่สูงขึน้ของโรงแรมในสหรำชอำณำจกัรและสำธำรณรฐัหมู่
เกำะฟิจ ิสอดคลอ้งกบักำรเขำ้สู่ช่วงฤดูกำลท่องเทีย่ว ในขณะทีโ่รงแรมในสำธำรณรฐัมลัดฟีสม์รีำยไดล้ดลงเลก็น้อยจำกไตร
มำสก่อนเน่ืองจำกอยู่ในช่วงนอกฤดกูำลท่องเทีย่ว  

บริษัทฯ มีก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Net Income) ซึ่งไม่รวมรำยกำรพิเศษ เช่น ก ำไร 
(ขำดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยไดท้ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำในไตรมำสที ่3 ปี 2565 จ ำนวน 145.9 
ล้ำนบำท ฟ้ืนตวัอย่ำงแขง็แกร่งจำกทัง้ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมำสก่อน ซึ่งมผีลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 
290.8 ลำ้นบำท ในไตรมำสที ่3 ปี 2564 และ 110.9 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2 ปี 2565 โดยกำรพลกิฟ้ืนกลบัมำมกี ำไรสุทธนิัน้
เป็นผลมำจำกกำรฟ้ืนตวัของผลประกอบกำรในทุกโรงแรมภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทัฯ ประกอบกบักำรบรหิำรตน้ทุนทีม่ี
ประสทิธภิำพ 

ส่งผลใหภ้ำพรวมผลกำรด ำเนินงำนงวดเก้ำเดอืนปี 2565 บรษิทัฯ รำยงำนรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร
จ ำนวน 6,123.1 ลำ้นบำท เตบิโตขึน้กว่ำ 2 เท่ำตวัเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จำกผลประกอบกำรทีแ่ขง็แกร่งอยำ่ง
ต่อเนื่องของโรงแรมทัง้ 2 แห่งในโครงกำร CROSSROADS เฟส1 ซึง่สำมำรถรกัษำอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ไดอ้ย่ำงแขง็แกร่ง
ทีร่ะดบัรอ้ยละ 67 อกีทัง้ยงัสำมำรถปรบัอตัรำค่ำหอ้งพกัเฉลีย่รำยวนั (ADR) ไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 41 จำกช่วงเวลำเดยีวกนัของ
ปีก่อน เช่นเดยีวกนักบัพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ยงัคงรกัษำระดบัอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลี่ยไดท้ี่รอ้ยละ 59 ในช่วงเกำ้
เดือนแรกของปี 2565 และสำมำรถปรบัอตัรำค่ำห้องพกัเฉลี่ยรำยวนัได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 
นอกจำกนัน้แล้ว บรษิทัฯ เหน็กำรฟ้ืนตวัทีช่ดัเจนของอุปสงค์กำรท่องเทีย่วในสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจิ ตำมดว้ยสำธำรณรฐั
มอรเิชยีส และประเทศไทย ภำยหลงักำรเริม่เปิดประเทศอย่ำงเตม็รปูแบบ ส่งผลใหร้ำยไดใ้นงวดดงักล่ำวของ พอรต์โรงแรม 
Outrigger และพอร์ตโรงแรมในประเทศไทยเพิม่ขึน้มำที่ 1,676.6 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นกำรเตบิโตประมำณ 11 เท่ำ จำก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งส่งสญัญำณบวกต่อรำยได้ในอนำคตที่จะเติบโตได้อย่ำงก้ำวกระโดด เมื่อทุกประเทศยกเลกิ
ขอ้จ ำกดัในกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วจำกต่ำงชำต ิและกำรใหบ้รกิำรเสน้ทำงบนิต่ำงๆ สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงเป็นปกต ิ

สญัญำณกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเที่ยว ไม่ได้เพยีงสะท้อนให้เห็นจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทำงระหว่ำง
ประเทศทีเ่พิม่สูงขึน้ในหลำยประเทศทัว่โลกเท่ำนัน้ หำกแต่รวมถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรท่องเทีย่วทีเ่พิม่สูงขึน้ในหลำยประเทศ
ดว้ยเช่นกนั โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศของนักท่องเทีย่วชำวยุโรป และสหรฐัอเมรกิำ เพิม่ขึน้มำอยู่ทีร่ะดบั
รอ้ยละ 70 และ รอ้ยละ 85 ของช่วงก่อนเกดิวกิฤตโิควดิ-19 ในขณะทีน่ักท่องเทีย่วชำวอนิเดยี ซำอุดอิำระเบยี และกำตำร ์มี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรท่องเทีย่วทีสู่งกว่ำระดบัก่อนเกดิวกิฤตโิควดิ -19 แล้ว ปัจจยัดงักล่ำวเป็นตวักระตุ้นส ำคญัต่อกำรขยำยตวั
ของภำคกำรท่องเทีย่วและผลกำรด ำเนินงำนโรงแรมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ อตัรำกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่วนัน้แตกต่ำง
กนัไปในแต่ละภูมภิำคและในแต่ละประเทศ ขึน้อยู่กบัลกัษณะเฉพำะ รวมถงึกำรใชม้ำตรกำรต่ำง ๆ ในแต่ละประเทศนัน้ๆ  
ผนวกกบั สถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ อำท ิอตัรำเงนิเฟ้อ รำคำพลงังำนที่เพิม่สูงขึน้ ผลกระทบจำกประเดน็ควำม
ขดัแยง้ระหว่ำงรสัเซยี-ยเูครน รวมถงึกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ทีย่งัคงเป็นปัจจยัเสีย่ง ซึ่งอำจจะส่งผลต่อกำรฟ้ืนตวั
ของตลำดกำรท่องเทีย่วและธุรกจิโรงแรม โดยบรษิทัฯ ยงัคงตดิตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชดิ และวำงแผนรบัมอืกบั
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ควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน ควบคู่กบักำรบรหิำรจดักำรต้นทุน และรกัษำสภำพคล่อง
ของบรษิทัฯ 

สถำนะกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2565 โรงแรมเกือบทัง้หมดของบรษิทัฯ เปิดให้บรกิำรซึ่งสอดคล้องกบัทศิทำงกำรฟ้ืนตวัของอุตสำหกรรม 
และมำตรกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วของแต่ละประเทศ โดย ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 โรงแรม 36 แห่ง จำก 37 แห่งของ
โรงแรมทัง้หมดภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิำร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 98.8 ของจ ำนวนหอ้งทัง้หมด (4,419 หอ้ง
จำกทัง้หมด 4,472 หอ้ง) ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดป้รบักลยุทธก์ำรด ำเนินงำนโรงแรมต่ำงๆ ตำมและเงือ่นไขกำรผ่อนคลำยขอ้จ ำกดั
ต่ำงๆ เกีย่วกบัโรคโควดิ-19 ทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ โดยมรีำยละเอยีดเป็นดงัต่อไปนี้ 

 

ประเทศ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
ประเทศไทย สถำนกำรณ์กำรท่องเทีย่วในประเทศไทยในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2565 ค่อยๆ ฟ้ืนตวัในทศิทำงเดยีวกบักำร

ทยอยผ่อนคลำย ปรบัเงื่อนไขและมำตรกำรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเดิน
ทำงเข้ำประเทศของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ส ำหรับกำรเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ได้ประกำศยกเลิกกำร
ตรวจสอบเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรคโควดิ-19 อำท ิเอกสำรรบัรองกำรไดร้บัวคัซีน และผลตรวจหำเชื้อไวรสั 
โควดิ-19 ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศไทย พรอ้มทัง้เพิม่ระยะเวลำกำรอนุญำตใหค้นต่ำงดำ้วบำงจ ำพวกอยูใ่น
รำชอำณำจกัรเป็นกรณีพิเศษตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2565 จนถึง 31 มีนำคม 2566 โดยผู้เดนิทำงเขำ้มำใน
รำชอำณำจกัรชัว่ครำวซึ่งไดร้บักำรยกเวน้กำรตรวจลงตรำ จำกเดมิอยู่ไดไ้ม่เกนิ 30 วนั ขยำยเป็นไม่เกนิ 45 
วนั และ ผูเ้ดนิทำงเขำ้มำในรำชอำณำจกัรทีข่อรบักำรตรวจลงตรำ Visa on Arrival ขยำยระยะเวลำจำกเดมิอยู่
ไดไ้ม่เกนิ 15 วนั เป็นไม่เกนิ 30 วนั ปัจจยัดงักล่ำวส่งผลใหภ้ำคกำรท่องเทีย่วกลบัมำคกึคกัอกีครัง้ในไตรมำส
ที ่4 ของปี ซึ่งจำกสถติกิำรท่องเทีย่วในเดอืนตุลำคม 2565 จ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีเ่ขำ้มำในไทยเพิม่
สูงขึ้นร้อยละ 44 จำกเดือนก่อนหน้ำ มำอยู่ที่ 3.1 ล้ำนคน ซึ่งฟ้ืนตัวเกือบเทียบเท่ำระดบัเดียวกับจ ำนวน
นักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อเดือนในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ทัง้นี้  จ ำนวน
นักท่องเทีย่วต่ำงชำติมแีนวโน้มที่จะเพิม่ขึน้ต่อเนื่องในเดอืนพฤศจกิำยนและธนัวำคม ซึ่งเป็นเดอืนแห่งกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย และจะส่งผลให้ตวัเลขคำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2565 สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยที ่10 ลำ้นคนได ้
จำกปัจจยัดงักล่ำวขำ้งต้น ผนวกกบัประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรโรงแรมในประเทศไทยของบริษัทฯ 
ส่งผลให้ในเดือนตุลำคม 2565 โรงแรมในประเทศไทยของบริษัทฯ มีอตัรำกำรเข้ำพกั (Occupancy Rate) 
ปรบัตวัสูงขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัทีร่ะดบัรอ้ยละ 71 โดยเฉพำะโรงแรม ทรำย พพี ีไอสแ์ลนด์ วลิเลจ และโรงแรม 
ทรำย ลำกูน่ำ ภูเกต็ มอีตัรำกำรเขำ้พกัทีร่อ้ยละ 81 และรอ้ยละ 77 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ อตัรำกำรเขำ้พกัมแีนวโน้ม
ทีจ่ะปรบัตวัสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่องไดจ้นถงึตน้ปี 2566 
ในกรณีฐำน ภำยใตส้มมตฐิำนว่ำประเทศจนียงัคงด ำเนินนโยบำยโควดิเป็นศูนย์ (ZERO COVID-19) ต่อเนื่อง
ในปี 2566 กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) คำดกำรณ์จ ำนวนกำรเดนิทำงของนักท่องเทีย่วต่ำงชำตเิขำ้
ไทยในปีหน้ำทีจ่ ำนวน 18 ล้ำนคน ในขณะทีภ่ำครฐับำลตัง้เป้ำหมำยรำยไดจ้ำกกำรท่องเทีย่วที ่2.38 พนัล้ำน
บำทซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของระดบัก่อนเกดิโควดิ-19 
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ประเทศ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
สำธำรณรฐั 
มลัดฟีส ์

ส ำหรบัช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2565 จ ำนวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทำงเขำ้สู่มลัดฟีสย์งัคงเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องสู่ 
1.2 ล้ำนคน ปรบัตวัสูงขึน้รอ้ยละ 37 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน นักท่องเทีย่วหลกัทีเ่ขำ้มลัดฟีสป์ระกอบดว้ย
นักท่องเทีย่วชำวอนิเดยี ตำมดว้ยรสัเซยี และสหรำชอำณำจกัร ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13 รอ้ยละ 11 และ
รอ้ยละ 11 ตำมล ำดบั ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 มอีตัรำกำร
เขำ้พกัในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 66.7 ซึ่งสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรมทีร่้อยละ 58.8 
โดยกลุ่มลูกค้ำหลกัของบริษัทฯ เป็นนักท่องเที่ยวจำกสหรำชอำณำจกัร รสัเซียและสหรฐัอเมริกำคิดเป็น
สดัส่วนที่ร้อยละ 19, ร้อยละ 14 และร้อยละ 11 ตำมล ำดบั ซึ่งสะท้อนจุดแข็งของโรงแรมที่สำมำรถดงึดูด
นักท่องเที่ยวกลุ่ม high spending ได้ ปัจจยัดงักล่ำวส่งผลให้ อตัรำค่ำห้องพกัเฉลี่ยรำยวนั (ADR) ปรบัตวั
เพิม่ขึน้ไดถ้งึรอ้ยละ 41 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  
ทัง้นี้ แนวโน้มจ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีเ่ดนิทำงเขำ้สู่มลัดฟีสใ์นช่วงไตรมำสสุดทำ้ยของปีคำดกำรณ์ว่ำจะ
ขยำยอย่ำงต่อเนื่องในอตัรำทีสู่งขึน้ โดยไดร้บัแรงหนุนจำกกำรเขำ้สู่ฤดูกำลท่องเทีย่ว (high season) รวมถงึ
กำรเปิดเส้นทำงบิน และกำรเพิ่มควำมถี่ของจ ำนวนเที่ยวบินสู่มัลดีฟส์ โดยในไตรมำสดงักล่ำว บริษัทฯ  
คำดกำรณ์ว่ำ CROSSROADS จะมผีลกำรด ำเนินงำนทีส่งูทีสุ่ดเป็นประวตักิำรณ์นับตัง้แต่เปิดตวัโครงกำรในปี 
2562 และสำมำรถปรบัเพิม่ ADR ใหไ้ปถงึระดบัเป้ำหมำยที ่577 เหรยีญสหรฐัไดใ้นเดอืนธนัวำคม 2565 
ทัง้นี้ รฐับำลคำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีเ่ดนิทำงเขำ้มลัดฟีสส์ะสมปี 2565 อยู่ที ่1.6 ล้ำนคน ซึ่ง
ไม่รวมนักท่องเที่ยวจำกกลุ่มประเทศในเอเชยี ยกตัวอย่ำงเช่น จีน ซึ่งเคยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลกัของ     
มลัดฟีส ์ภำคกำรท่องเทีย่วยงัฟ้ืนตวักลบัมำเกอืบเทยีบเท่ำกบัปีก่อนเกดิกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ซึ่งเป็น
ผลมำจำกกำรด ำเนินงำนเชงิรุกของภำคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง ตัง้แต่มกีำรเปิดประเทศแบบเตม็รูปแบบ เมื่อเดอืน
กรกฎำคมปี 2564 ส่งผลใหอุ้ตสำหกรรมท่องเทีย่วของประเทศฟ้ืนตวัไดอ้ย่ำงโดดเด่นและมัน่คง เมื่อเทยีบกบั
ประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชยีแปซฟิิก ทัง้นี้ จ ำนวนนักท่องเทีย่วเดนิทำงเขำ้ประเทศ คำดว่ำจะเตบิโตขึน้สู่ระดบั 
2.0 ล้ำนคนในปี 2566 หรอืเติบโตขึ้นร้อยละ 25 จำกปีก่อนหน้ำ ซึ่งสนับสนุนจำกกำรเปิดด ำเนินงำนรนัเวย์
เสน้ใหม่ในเดอืนตุลำคมทีผ่่ำนมำ รวมถงึคำดกำรณ์กำรกลบัมำของนักท่องเทีย่วชำวจนี 
 

สหรำช
อำณำจกัร 

กำรท่องเทีย่วในสหรำชอำณำจกัรยงัคงมกีำรฟ้ืนตวัแขง็แกร่งอย่ำงต่อเนื่อง โดยตัง้แต่เดอืนเมษำยน ปี 2565 
เริม่เหน็กำรเตบิโตของกจิกรรมทำงเศรษฐกจิและกำรท่องเทีย่วกลบัขึน้มำเด่นชดัอกีครัง้จำกกำรเขำ้สู่ฤดกูำล
ท่องเทีย่ว (high season) ส่งผลใหโ้รงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร (UK Portfolio) มรีะดบั ADR ทีส่งู
ที่สุดตัง้แต่เปิดด ำเนินงำนมำในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 ที่ 89 ปอนด์ ส่งผลให้รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน 
(RevPAR) ในไตรมำสดงักล่ำว ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 จำกไตรมำสก่อน ซึ่งเป็นผลมำจำกทัง้ Occupancy 
Rate และ ADR ทีสู่งขึน้รอ้ยละ 7 และ รอ้ยละ 9 ตำมล ำดบั ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดอืนแรกของ
ปี 2565 ม ีRevPAR อยู่ที ่48 ปอนด์ สูงกว่ำช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 2562 ซึ่งนับเป็นช่วงก่อนกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 โดยถูกผลกัดนัจำก ADR ที่สูงกว่ำช่วงก่อนโควิด-19 ถึง 19% ทัง้นี้ บริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำ
แนวโน้มกำรเตบิโตจะต่อเนื่องไปจนถงึช่วงเทศกำลปีใหม่ ท ำใหบ้รษิทัฯ คำดกำรณ์ว่ำ RevPAR ของโรงแรม
ในสหรำชอำณำจกัรจะปรบัเพิม่ขึน้ไปใกลเ้คยีงกบัปี 2561 ซึง่เป็นระดบั Pre-Brexit ไดอ้กีดว้ย 
แมว้่ำภำคกำรท่องเทีย่วในปี 2566 น่ำจะมทีศิทำงทีส่ดใส แต่แนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนจะปรบัตวัดขีึน้ภำยใต้
ขอ้จ ำกดั ซึ่งไดร้บัแรงกดดนัจำกสภำวะเศรษฐกจิ รำคำต้นทุนพลงังำน และกำรปรบัเพิม่ขึน้ของอตัรำเงนิเฟ้อ
ทัว่โลก ที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึได้ด ำเนินกำรเพื่อบรรเทำผลกระทบจำก
รำคำพลงังำนที่สูงขึ้น โดยเข้ำท ำสญัญำป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) ด้ำนต้นทุนรำคำค่ำไฟฟ้ำและก๊ำซ
ธรรมชำต ิซึ่งเป็นต้นทุนพลงังำนหลกัของบรษิทัฯ ไว้ที่ร้อยละ 80 ของปรมิำณทีต่้องใชท้ัง้หมดไปจนถงึไตร
มำสที่ 1 ปี 2566 ซึ่งครอบคลุมช่วงฤดูหนำวที่มปีริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในระดบัสูง  ในขณะเดียวกนั 
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ประเทศ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
บรษิทัฯ ตัง้เป้ำหมำยในกำรเพิม่ระดบัอตัรำกำรเขำ้พกัใหสู้งขึน้ไปอยู่ในระดบัทีม่เีสถยีรภำพ ทีไ่ม่ต ่ำกว่ำรอ้ย
ละ 70 ในปี 2566 ทัง้นี้ โรงแรมในสหรำชอำณำจกัรของบรษิัทฯ ทัง้หมดเป็นโรงแรมที่ตัง้อยู่ตำมภูมภิำคใน
แหล่งท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจส ำคัญต่ำงๆ จึงท ำให้เรำมีควำมมัน่ใจต่อแนวโน้มกำรขยำยตัวอย่ำง
แขง็แกร่งของอุปสงคก์ำรท่องเทีย่ว 
นอกจำกนัน้แล้ว กลยุทธ์ในกำรเพิม่ประสทิธภิำพของพอร์ตกำรลงทุน ด้วยแผนปรบัปรุงโรงแรมทัว่สหรำช
อำณำจกัร ผ่ำนกำรใชก้ลยุทธ์กำรหมุนเวยีนลงทุนสนิทรพัย์(Asset Rotation) กล่ำวคอืกำรขำยสนิทรพัย์ทีม่ ี
ประสทิธภิำพต ่ำ และน ำเงนิทีไ่ดไ้ปลงทุนในโรงแรมทีม่ศีกัยภำพสูงนัน้ยงัคงด ำเนินไปตำมแผนอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยระหว่ำงปี 2565 บรษิทัฯ บรรลุขอ้ตกลงกำรขำยโรงแรม Mercure Burton upon Trent Newton Park และ
โรงแรม Mercure London Watford มูลค่ำรวม 19 ล้ำนปอนด์ ทัง้นี้ เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรขำยสนิทรพัยแ์ห่งนี้จะถูก
น ำไปลงทุนใหม่เพื่อยกระดบัสนิทรพัย์อื่นๆ ในสหรำชอำณำจกัรทีม่ศีกัยภำพกำรแข่งขนัสูง ซึ่งสำมำรถสรำ้ง 
EBITDA ไดถ้งึรอ้ยละ 60 - 70 ของ EBITDA รวมของพอร์ตกำรลงทุนในสหรำชอำณำจกัร และผลส ำเรจ็จำก
กำรปรบัปรุงประสทิธภิำพของโรงแรมจะผลกัดนัใหค้ำดกำรณ์ ADR เฉลี่ยในปี 2566 ปรบัตวัสูงขึน้ไดร้ำวรอ้ย
ละ 5 – 10 ในปี 2566 

สำธำรณรฐั 
หมู่เกำะฟิจ ิ

แนวโน้มกำรท่องเทีย่วของสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิเริม่ปรบัตวัไปในทศิทำงทีส่ดใสและดกีว่ำทีค่ำดไว ้ตัง้แต่ใน
ไตรมำสที่ 2 ของปี 2565 เป็นต้นมำ ภำพกำรฟ้ืนตัวอย่ำงรวดเร็วของกำรท่องเที่ยวสะท้อนให้ถึงควำม
แขง็แกร่งของปรมิำณควำมต้องกำรท่องเทีย่วทีค่งคำ้งมำตัง้แต่ปีก่อน (pent-up demand) ของลูกคำ้ระหว่ำง
ภูมภิำค รวมถึงจุดขำยที่โดดเด่นของฟิจ ิโดยจำกผลส ำรวจดชันีควำมพรอ้มในกำรเดนิทำงของประเทศกำร
ท่องเทีย่วในภูมภิำคเอเชยี สำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจิถูกจดัขึน้เป็นอนัดบั 1 ใน 28 ประเทศทีเ่อื้ออ ำนวยต่อกำร
กลบัมำท่องเทีย่วทีสู่งสุด ปัจจยัดงักล่ำวส่งผลใหฟิ้จติัง้เป้ำหมำยจ ำนวนนักท่องเทีย่วทัง้ปี 2565 กว่ำ 5 แสน
คน หรอืคดิเป็น 55% ของระดบัก่อนโควดิ-19 หนุนโดยปรมิำณควำมตอ้งกำรท่องเทีย่วของกลุ่มลูกคำ้ต่ำงชำติ
หลกั ไดแ้ก่ นักท่องเทีย่วจำกออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ และอเมรกิำ ซึง่รวมกนัเป็นสดัส่วนกว่ำ 90% ของจ ำนวน
นักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิัง้หมดทีเ่ดนิทำงเขำ้ฟิจ ิ
ทัง้นี้ ฟิจมิชี่วงฤดูกำลท่องเที่ยวในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 และ 3 ของปี และในเดอืนกนัยำยนปี 2565 ตวัเลข
จ ำนวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทำงเขำ้มำในประเทศอยู่ที ่72,657 คน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 89 ของระดบัก่อนโควดิ-19 
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนโรงแรมของบรษิัทฯ ในสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจิ สะท้อนให้เห็นถึงกำรฟ้ืนตวัอย่ำง
แข็งแกร่งของภำคกำรท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน โดยในเดือนกันยำยนปี 2565 โรงแรมทัง้สองแห่ง มีระดบั 
Occupancy Rate เฉลี่ยเพิม่ขึน้มำอยู่ที่ 85% และสำมำรถดงึ RevPAR สูงขึน้ได ้17% จำกช่วงเวลำเดยีวกนั
ของปีก่อนเกดิโควดิ-19 ไดส้ ำเรจ็ โดยบรษิทัฯ คำดกำรณ์ว่ำควำมแขง็แกร่งของผลประกอบกำรของโรงแรมใน
ฟิจจิะสำมำรถรกัษำโมเมนตมับวกไดต้่อเนื่องตลอดถงึสิน้ปี และในปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกบัประมำณกำรกำร
เตบิโตของนักท่องเทีย่วของภำครฐั โดยรฐับำลของสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจคิำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเทีย่วในปี 
2566 ว่ำจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ไปทีร่ะดบัรอ้ยละ 85 ของระดบัจ ำนวนนักท่องเทีย่วก่อนกำรแพร่ระบำดของโรคโค
วดิ-19 พรอ้มประเมนิสญัญำณเชงิบวกต่อระยะเวลำกำรเขำ้พกั และค่ำใชจ้่ำยของนักท่องเทีย่วทีป่รบัตวัสูงขึน้
อกีดว้ย 

สำธำรณรฐั
มอรเิชยีส 

ในระหว่ำงครึง่ปีแรกของปี 2565 อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วในสำธำรณรฐัมอรเิชยีสยงัคงเผชญิสถำนกำรณ์ที่
ท้ำทำย ซึ่งฟ้ืนตวัต ่ำกว่ำคำดกำรณ์และชำ้กว่ำโดยเปรยีบเทยีบกบัประเทศทีเ่ป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกำะใน
ภูมภิำคเดยีวกนั อย่ำงไรกต็ำม อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วเริม่ฟ้ืนตวัดขีึน้ในช่วงไตรมำสที ่3 ของปี สอดคลอ้ง
กบักำรผ่อนคลำยกฎระเบยีบต่ำงๆ และกำรเพิม่ควำมถีจ่ ำนวนเทีย่วบนิ  
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ประเทศ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
โดย ณ วนัที่ 1 กรกฎำคม 2565 สำธำรณรฐัมอริเชียสได้มีกำรยกเลิกกำรตรวจโควดิ-19 ส ำหรบักำรเดิน
ทำงเขำ้ประเทศ และยกเลกิกำรกกัตวัส ำหรบันักท่องเทีย่วทีย่งัไม่ไดร้บัวคัซนี ซึ่งส่งผลใหต้วัเลขนักท่องเทีย่ว
ต่ำงชำตทิี่เดนิทำงเขำ้สำธำรณรฐัมอรเิชยีสในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 เพิม่ขึ้นร้อยละ 20 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ 
และส ำหรับจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติสะสมตัง้แต่เดือนมกรำคมจนถึงเดือนกันยำยน มีจ ำนวนทัง้สิ้น 
638,332 คน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 64 ของเป้ำหมำยนักท่องเทีย่วในปี 2565  
ทัง้นี้ คำดกำรณ์ว่ำกำรฟ้ืนตวัในช่วงไตรมำสสุดทำ้ยของปีจะเร่งตวัไดด้ขีึน้จำกกำรเขำ้สู่ช่วงฤดูกำลท่องเทีย่ว 
โดยสถิตนิักท่องเทีย่วในเดอืนตุลำคม 2565 ที่จ ำนวน 117,323 คน แสดงใหเ้หน็ถงึกำรเติบโตขึน้รอ้ยละ 45 
จำกเดอืนก่อนหน้ำ นอกจำกนัน้ ยงัมสีญัญำณเชงิบวกอื่นๆ อำทเิช่น กำรเพิม่จ ำนวนเสน้ทำงบนิ รวมถงึกำร
เพิม่ระยะเวลำสำหรบักำรท่องเทีย่ว (length of stay) เฉลี่ยทีย่ำวนำนขึน้จำก 10 คนื เป็น 14 คนื จำกปัจจยั
สนับสนุนดงักล่ำวจะผลกัดนัใหบ้รรลุเป้ำหมำยจ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิี ่1 ลำ้นคนไดภ้ำยในสิน้ปี และท ำ
ใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมมทีศิทำงทีด่ขี ึน้  

 

พฒันำกำรท่ีส ำคญั 

• ในเดอืนพฤษภำคม 2565 บรษิทัฯ บรรลุขอ้ตกลงกำรขำยโรงแรม Mercure Burton upon Trent Newton Park ใน 
สหรำชอำณำจกัร คดิเป็นมูลค่ำรวม 2 ล้ำนปอนด์ (หรอืเทยีบเท่ำ 83 ล้ำนบำท) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหก้ำร
บรหิำรจดักำรโรงแรมในกลุ่มสหรำชอำณำจกัร เป็นไปตำมทศิทำงทีส่อดคล้องกบัวสิยัทศัน์และแผนกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ 

• ในเดอืนสงิหำคม 2565 บรษิัทฯ ด ำเนินกำรเขำ้ซื้อสญัญำเช่ำหลกั (Head Lease) บนที่ดนิของโรงแรม Mercure 
Perth มลูค่ำรวม 2.7 ลำ้นปอนด ์โดยกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมกลยุทธใ์นกำรเพิม่ประสทิธภิำพของพอร์ต
กำรลงทุนในสหรำชอำณำจกัร  

• ใ น เ ดื อ น ตุ ล ำ ค ม  2565 บ ริ ษั ท ฯ  บ ร ร ลุ ข้ อ ต ก ล ง ก ำ ร ข ำ ย โ ร ง แ ร ม  Mercure London Watford ใ น 
สหรำชอำณำจกัร คดิเป็นมูลค่ำรวม 17.0 ล้ำนปอนด์ (หรอืเทยีบเท่ำ 717.7 ล้ำนบำท) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้
กำรบรหิำรจดักำรโรงแรมในกลุ่มสหรำชอำณำจกัร เป็นไปตำมทศิทำงทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และแผนกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ 
 

ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิบรหิำรจดักำรโรงแรมและ

ลงทุนในธุรกจิโรงแรมระดบันำนำชำตทิีม่กีำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็โดยมกีำรเตบิโตของสนิทรพัยอ์ย่ำงต่อเนื่องในอตัรำเฉลีย่
ร้อยละ 33 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”)  
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(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     
ที่เป็นที่รู้จ ักในแบรนด์ Mercure และบริหำรจัดกำรโดย Aimbridge Hospitality EMEA (ชื่อเดิม Interstate Hotels & 
Resorts) ซึง่เป็นบรษิทัรบับรหิำรโรงแรมชัน้น ำและเป็นทีย่อมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงในสหรำชอำณำจกัร (“โรงแรมของบริษทั
ฯ 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 30 กนัยำยน 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) 

 งวดเกำ้
เดอืน  
2564 

% สดัส่วน
รำยได ้

งวดเกำ้
เดอืน 
2565 

% สดัส่วน
รำยได ้

% เปลีย่น 
แปลง 

ไตรมำส 2 
ปี 2565 

% สดัส่วน
รำยได ้

ไตรมำส 3 
ปี 2565 

% สดัส่วน
รำยได ้

% เปลีย่น 
แปลง 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ 
บรหิำรจดักำรเอง (1) 

108.7 3.9% 664.1 10.8% 511.1% 208.0 10.0% 271.8 11.5% 30.7% 

โรงแรม Outrigger (1)   44.7 1.6% 1,012.4 16.5% 2,163.0% 365.0 17.6% 465.0 19.7% 27.4% 
โรงแรมในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 

1,069.4 38.6% 1,768.9 28.9% 65.4% 562.0 27.1% 552.4 23.4% (1.7%) 

โรงแรมของบรษิทัฯ ใน 
สหรำชอำณำจกัร (2) 

1,545.7 55.8% 2,677.6 43.7% 73.2% 936.3 45.2% 1,072.8 45.4% 14.6% 

รวมรำยได้จำกกำร
ให้บริกำร 

2,768.5 100.0% 6,123.1 100.0% 121.2% 2,071.3 100.0% 2,362.1 100.0% 14.0% 

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 
 

ภำพรวมงวดเก้ำเดอืนของปี 2565 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำรของโรงแรมที่บรษิัทฯ ลงทุน
เติบโตขึ้นทัง้ 4 พอร์ตโฟลโิอเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน โดยเฉพำะในกลุ่มโรงแรม Outrigger ที่ฟ้ืนตวัโดด
เด่นสุดกว่ำ 22 เท่ำ ตำมดว้ยโรงแรมที่บรษิทัฯ บรหิำรจดักำรเองทีเ่ตบิโตอย่ำงแขง็แกร่งกว่ำ 6 เท่ำ ในขณะทีโ่รงแรมของ
บรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัรและโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 มผีลกำรด ำเนินงำนงวดเก้ำเดอืนแรกของปี
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สูงขึน้เช่นกนัในอตัรำรอ้ยละ 73.2 และ 65.4 ตำมล ำดบั ส่งผลใหส้ดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของโรงแรม
ของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัร และโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนรวมกนัอยู่ทีร่อ้ยละ 
72.6 ของรำยไดร้วมจำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรทัง้หมด ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำทีม่สีดัส่วนรำยไดร้วมกนั
อยู่ทีร่อ้ยละ 94.5 แสดงถงึกำรฟ้ืนตวัของโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง และโรงแรม Outrigger และหำกพจิำรณำผล
ประกอบกำรในไตรมำสที ่3 ของปี 2565 จะเหน็ไดว้่ำโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเองและโรงแรม Outrigger กย็งัคงมี
กำรเตบิโตเมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ โดยเตบิโตกว่ำรอ้ยละ 30.7 และ 27.4 ตำมล ำดบั โดยโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำร
จัดกำรเองซึ่งอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ได้รับผลบวกจำกกำรที่รฐับำลมีกำรเปิดประเทศอย่ำงเต็มรูปแบบในเดือน
กรกฎำคมทีผ่่ำนมำ และในส่วนของโรงแรม Outrigger กม็กีำรเตบิโตไดด้จีำกควำมตอ้งกำรในกำรท่องเทีย่วของประเทศฟิจิ
ทีเ่ตบิโตต่อเนื่อง ในส่วนของโรงแรมของบรษิทัฯ ในสหรำชอำณำจกัรกม็รีำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเขำ้สู่ฤดูกำลท่องเทีย่วใน
ไตรมำสที ่3 อย่ำงไรกด็ ีโรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 มรีำยไดล้ดลงเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 1.7 เน่ืองจำกเป็นช่วง
นอกฤดกูำลท่องเทีย่ว 

 
ตวัช้ีวดัท่ีส ำคญัส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนโรงแรม 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง 

ตวัช้ีวดั  

งวดเก้ำเดือน 
ปี 2564 

งวดเก้ำเดือน 
ปี 2565 

เปล่ียนแปลง  ไตรมำสท่ี 2 
ปี 2565 

 ไตรมำสท่ี 3 
ปี 2565 

เปล่ียนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม  5.0 5.0 - 5.0 5.0 - 
จ ำนวนหอ้งพกั 657.0 657.0 - 657.0 657.0 - 
อตัรำกำรเขำ้พกั (รอ้ยละ) 12.7% 47.4% 34.76% 49.9% 54.5% 4.61% 
ADR (บำท)  2,700 4,897 81.35% 4,276 4,911 14.86% 
RevPAR (บำท)  342 2,322 579.47% 2,132 2,676 25.49% 

 

โรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำรเอง ซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทย มกีำรฟ้ืนตวัไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง
ตัง้แต่ตน้ปี 2565 ทีผ่่ำนมำจำกกำรทยอยผ่อนปรนมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อดงึดดูใหน้ักท่องเทีย่วต่ำงชำตสิำมำรถเดนิทำงเขำ้มำ
ในประเทศไทยมำกขึน้ นโยบำยกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วภำยใตโ้ครงกำร “เรำเทีย่วดว้ยกนั” ซึ่งท ำใหม้กีำรท่องเทีย่วของ
นักท่องเทีย่วชำวไทยทีสู่งขึน้ และตัง้แต่เดอืนกรกฎำคมทีผ่่ำนมำ ประเทศไทยไดม้กีำรเปิดประเทศแบบเตม็รูปแบบ ส่งผล
ให้มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวในเดอืนกรกฎำคมเติบโตขึ้นกว่ำร้อยละ 54 จำกเดือนก่อนหน้ำ ซึ่งเป็นผลให้โรงแรมที่บรษิัทฯ 
บรหิำรจดักำรเองมผีลกำรด ำเนินงำนที่ดขี ึ้น (โดยโรงแรม Konotta Maldives ซึ่งเป็นโรงแรมที่บรษิัทฯ บรหิำรจดักำรเอง 
ตัง้อยู่ทีส่ำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ยงัคงปิดใหบ้รกิำรอยู่) โดยในไตรมำส 3 มอีตัรำกำรเขำ้พกัทีร่อ้ยละ 54.5 ซึง่ปรบัตวัดขีึน้กว่ำไตร
มำสก่อนหน้ำร้อยละ 4.6 และมี ADR เท่ำกับ 4,911 บำท ท ำให้รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (RevPAR) อยู่ที่ 2,676 บำท 
ปรบัตวัดขีึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำทีร่อ้ยละ 25.5 และหำกพจิำรณำผลประกอบกำรในรอบ 9 เดอืนทีผ่่ำนมำ โรงแรมทีบ่รษิทัฯ 
บรหิำรจดักำรเองมอีตัรำกำรเขำ้พกัทีร่อ้ยละ 47.4 ม ีADR ที่ 4,897 บำท ท ำให้รำยไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนืเท่ำกบั 2,322 บำท 
ปรบัตวัดขีึ้นกว่ำช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพียง 342 บำท โดยคำดว่ำโรงแรมทัง้ 4 แห่งใน
ประเทศไทยจะมกีำรฟ้ืนตวัของผลประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะในไตรมำสที ่4 ของปี 2565 จนถงึไตรมำสที ่1 ของปี 
2566 ทีเ่ป็นฤดกูำลท่องเทีย่ว 
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โรงแรม Outrigger 

ตวัช้ีวดั  

งวดเก้ำเดือน 
ปี 2564 

งวดเก้ำเดือน 
ปี 2565 

เปล่ียนแปลง  ไตรมำสท่ี 2 
ปี 2565 

 ไตรมำสท่ี 3 
ปี 2565 

เปล่ียนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม              3.0              3.0  -             3.0              3.0  - 
จ ำนวนหอ้งพกั          499.0           499.0  -          499.0           499.0  - 
อตัรำกำรเขำ้พกั (รอ้ยละ) 7.4% 58.3% 50.8% 63.6% 78.0% 14.4% 
ADR (บำท)           2,216           7,281  228.5%          6,894           7,708  11.8% 
RevPAR (บำท)              164           4,243  2479.8%          4,386           6,014  37.1% 

หมำยเหตุ 
(1) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัรอบ 9 เดอืน ปี 2564 คอื 15.32 THB/FJD, 0.77 THB/MUR  และอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบั 9 เดอืน ปี 2565 คอื 

15.97 THB/FJD, 0.78 THB /MUR  
อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2565 คอื 15.94 THB/FJD, 0.79 THB /MUR และอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 3 ปี 2565 คอื 
16.39 THB/FJD, 0.81 THB /MUR 

ส ำหรบัโรงแรม Outrigger นัน้ ประกอบดว้ยโรงแรม 1 แห่งในสำธำรณรฐัมอรเิชยีส และอกี 2 แห่งในสำธำรณรฐัหมู่เกำะ
ฟิจ ิซึง่ทัง้ 2 ประเทศต่ำงกก็ลบัมำเปิดประเทศตอ้นรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตไิดต้ัง้แต่ช่วงไตรมำสที ่4 ของปี 2564 เป็นตน้มำ ซึง่ 
ไดร้บักำรตอบรบัทีด่ ีและมอีตัรำกำรเขำ้พกัเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะโรงแรม 2 แห่งในสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจทิีเ่ขำ้สู่
ฤดกูำลท่องเทีย่ว มอีตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ของโรงแรมทัง้ 2 แห่งในไตรมำสที ่3 เกนิกว่ำรอ้ยละ 85 ท ำใหร้ำยไดต้่อหอ้งพกัเฉลี่ย 
(RevPAR) ส ำหรบัโรงแรม Outrigger ในไตรมำสที ่3 เท่ำกบั 6,014 บำท เนื่องมำจำกอตัรำกำรเขำ้พกัเตบิโตขึน้มำอยู่ทีร่อ้ยละ 
78.0 และ ADR ที่ 7,708 บำท เพิม่ขึ้นจำกไตรมำส 2 ปี 2565 ที่อตัรำกำรเขำ้พกัร้อยละ 63.6 และ ADR ที่ 6,894 บำท และ
ส ำหรบังวด 9 เดอืนปี 2565 โรงแรมในกลุ่ม Outrigger มรีำคำหอ้งพกัเฉลี่ย (ADR) เท่ำกบั 7,281 บำท ซึ่งเกนิระดบัก่อนกำร
เกดิกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 และอตัรำกำรเขำ้พกั (Occupancy rate) ทีร่อ้ยละ 58.3 ส่งผลใหม้รีำยไดต้่อหอ้งพกัเฉลี่ย 
(RevPAR) เท่ำกบั 4,243 บำท 

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 

ตวัช้ีวดั  

งวดเก้ำเดือน 
ปี 2564 

งวดเก้ำเดือน 
ปี 2565 

เปล่ียนแปลง  ไตรมำสท่ี 2 
ปี 2565 

 ไตรมำสท่ี 3 
ปี 2565 

เปล่ียนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม              2.0              2.0  -             2.0              2.0  - 
จ ำนวนหอ้งพกั          376.0           376.0  -          376.0           376.0  - 
อตัรำกำรเขำ้พกั (รอ้ยละ) 56.0% 66.7% 10.7% 65.2% 60.8% -4.4% 
ADR (บำท)           8,800          13,481  53.2%         12,499          12,895  3.2% 
RevPAR (บำท)           4,931           8,993  82.4%          8,146           7,839  -3.8% 

หมำยเหตุ 
(2) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัรอบ 9 เดอืน ปี 2564 คอื 31.51 THB/USD และอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัรอบ 9 เดอืน ปี 2565 คอื 34.62 

THB/USD 
อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2565 คอื 34.40 THB/USD และอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 3 ปี 2565 คอื 36.41 THB/USD 

ในไตรมำสที่ 3 นั ้น จะเป็นช่วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยวในสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ส่งผลให้โรงแรมใน โครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 ม ีRevPAR เท่ำกบั 7,839 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกัทีร่อ้ยละ 60.8 และ ADR เท่ำกบั 12,895 บำท 
ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำเลก็น้อย ซึง่เป็นไปตำมวฏัจกัรปกตขิองกำรท่องเทีย่วในสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์และหำกเปรยีบเทยีบผล
กำรด ำเนินงำนในรอบ 9 เดอืนทีผ่่ำนมำของปี 2565 นัน้ โรงแรมของบรษิทัฯ มผีลกำรด ำเนินงำนเตบิโตขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อนหน้ำ มรีำยไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนืที ่8,993 บำท จำกกำรมอีตัรำกำรเขำ้พกัทีร่อ้ยละ 66.7 และ ADR ที ่13,481 บำท ทัง้นี้ 
ทำงบรษิทัฯประเมนิว่ำควำมต้องกำรในกำรมำท่องเทีย่วทีส่ำธำรณรฐัมลัดฟีสย์งัคงอยู่ในระดบัที่สูง และจะเตบิโตไดอ้ย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำใหค้ำดกำรณ์ว่ำผลประกอบกำรของโรงแรมทัง้ 2 แห่งจะยงัคงเตบิโตได้ โดยเฉพำะในช่วงไตรมำสที ่4 ทีเ่ขำ้สู่
ช่วงฤดกูำลท่องเทีย่ว (high Season) ของทุกปี  
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โรงแรมของบรษิทัฯ และโรงแรมภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ในสหรำชอำณำจกัร 

ตวัช้ีวดั  

งวดเก้ำเดือน 
ปี 2564 

งวดเก้ำเดือน 
ปี 2565 

เปล่ียนแปลง  ไตรมำสท่ี 2 
ปี 2565 

 ไตรมำสท่ี 3 
ปี 2565 

เปล่ียนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม     28 (4)    27 (4) (3.6%)    27 (4)    27 (4) - 
จ ำนวนหอ้งพกั 2,990 (4) 2,940 (4) (1.7%) 2,940 (4) 2,940 (4) - 
อตัรำกำรเขำ้พกั (รอ้ยละ) 45.9% 59.0% 13.0% 61.8% 69.0% 7.2% 
ADR (บำท)           3,301           3,496  5.9%          3,475           3,801  9.4% 
RevPAR (บำท)           1,517           2,062  35.9%          2,146           2,622  22.1% 

หมำยเหตุ 
(3) อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัรอบ 9 เดอืน ปี 2564 คอื 43.65 THB/GBP และส ำหรบัรอบ 9 เดอืน ปี 2565 คอื 43.47 THB/GBP   

อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชค้ ำนวณส ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2565 คอื 43.22 THB/GBP และส ำหรบัไตรมำส 3 ปี 2565 คอื 42.83 THB/GBP 
(4) จ ำนวนหอ้งทีเ่ปลีย่นแปลงมำจำกกำรขำยโรงแรม Mercure Burton upon Trent Newton Park Hotel (50) หอ้ง 

ตัง้แต่ไตรมำสที่ 2 จนถึงไตรมำสที่ 3 นัน้ กำรท่องเที่ยวในสหรำชอำณำจกัรเป็นช่วงฤดูกำลท่องเที่ยว ท ำให้ผล
ประกอบกำรเตบิโตต่อเนื่อง สะทอ้นเหน็ไดจ้ำกรำยไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื (RevPAR) ของไตรมำส 3 ปี 2565 ทีส่งูขึน้รอ้ยละ 
22.1 มำอยู่ที ่ 2,622 บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกัทีร่อ้ยละ 69.0 และ ADR เท่ำกบั  3,801 บำท ท ำใหใ้นรอบ 9 เดอืนแรกของ
ปี 2565 โรงแรมในสหรำชอำณำจกัร มี RevPAR เท่ำกับ 2,062 บำท โดยมีอตัรำกำรเข้ำพกัที่ร้อยละ 59.0 และ ADR 
เท่ำกบั 3,496 บำท เติบโตจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ และม ีADR ที่เติบโตขึน้และอยู่ในระดบัทีสู่งกว่ำช่วงก่อนกำร
แพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 
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สรปุผลกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดเกำ้เดอืน ปี 2564 และปี 2565 

  งวดเก้ำเดือน ปี 2564 งวดเก้ำเดือน ปี 2565 เปล่ียนแปลง 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 2,768.5 100.0% 6,123.1 100.0% 3,354.5 121.2% 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร 2,370.3 85.6% 4,214.1 68.8% 1,843.9 77.8% 
ก ำไรขัน้ต้น 398.3 14.4% 1,908.9 31.2% 1,510.7 379.3% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 154.2 5.6% 256.9 4.2% 102.7 66.6% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 1,082.9 39.1% 1,273.0 20.8% 190.1 17.5% 
รำยไดอ้ื่น 195.3 7.1% 137.4 2.2% (58.0) (29.7%) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัรว่มและกจิกำรรว่มคำ้ (4.1) (0.1%) (17.0) (0.3%) (12.9) (312.3%) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 516.6 18.7% 600.8 9.8% 84.2 16.3% 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (1,164.3) (42.1%) (101.5) (1.7%) 1,062.8 91.3% 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษเีงนิได ้ (0.1) (0.0%) (8.0) (0.1%) (7.9) (7,198.4%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด (1,164.2) (42.1%) (93.5) (1.5%) 1,070.7 92.0% 
รายการปรบัปรุง -  -    
ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกอตัรำแลกเปลีย่น 14.3 0.5% (32.9) (0.5%) (47.2) (330.2%) 
รำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ(1) (110.8) (4.0%) (37.5) (0.6%) 73.3 66.1% 
EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)(2) 177.7 6.4% 1,252.2 20.5% 1,074.6 604.8% 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว (1,260.7) (45.5%) (163.9) (2.7%) 1,096.8 87.0%  

ตำรำงเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนงวดไตรมำสที ่2 และไตรมำสที ่3 ของปี 2565 
  ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 ไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 เปล่ียนแปลง 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,071.3 100.0% 2,362.1 100.0% 290.8 14.0% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 1,427.1 68.9% 1,528.2 64.7% 101.1 7.1% 
ก าไรขัน้ต้น 644.2 31.1% 833.9 35.3% 189.7 29.4% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 81.0 3.9% 95.3 4.0% 14.3 17.7% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 455.1 22.0% 434.2 18.4% (20.9) (4.6%) 

รายไดอ้ื่น 22.7 1.1% 104.2 4.4% 81.6 359.5% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ (4.8) (0.2%) (3.3) (0.1%) 1.5 30.4% 
ตน้ทุนทางการเงนิ 192.7 9.3% 232.6 9.8% 39.9 20.7% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (66.6) (3.2%) 172.8 7.3% 239.4 359.6% 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษเีงนิได ้ 30.3 1.5% (34.7) (1.5%) (65.0) (214.4%) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด (96.9) (4.7%) 207.5 8.8% 304.4 314.2% 
รายการปรบัปรุง -  -    
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น (14.0) (0.7%) (24.0) (1.0%) (10.0) (71.6%) 
รำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ(1) - - (37.5) (1.6%) (37.5) - 
EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA)(2) 377.4 18.2% 613.8 26.0% 236.3 62.6% 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดท่ีปรบัปรงุแล้ว (110.9) (5.4%) 145.9 6.2% 256.8 231.6% 
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(1) รำยกำรที่ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ ำ ได้แก่ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญับรษิทัร่วมทุนและก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ และก ำไรจำกกำร ตีรำคำมูลค่ำ
ยุตธิรรมในกจิกำรร่วมคำ้ 

(2) Adjusted EBITDA ค ำนวณจำกก ำไรก่อนภำษี บวก ต้นทุนทำงกำรเงนิ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และรำยได้จำกดอกเบี้ยจำกเงนิให้กู้ยมืแก่กจิกำรร่วม
คำ้ หกั รำยไดจ้ำกดอกเบี้ย ก ำไร(ขำดทุน)ทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำยไดท้ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำสที ่3 อยู่ที ่2,362.1 ล้ำนบำท เตบิโตขึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำรอ้ย
ละ 14.0 มสีำเหตุหลกัจำกรำยไดข้องโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร สำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิและประเทศไทยทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้
จำกกำรเขำ้สู่ฤดกูำลท่องเทีย่ว รวมถงึกำรเปิดประเทศแบบเตม็รูปแบบของประเทศไทย ส่งผลใหโ้รงแรมของบรษิทัฯ ในทัง้ 
3 ประเทศมีอตัรำกำรเข้ำพกัและค่ำห้องพกัเฉลี่ยเติบโตขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำ ส่งผลให้รำยได้จำกกำรขำยและกำร
ใหบ้รกิำรของงวดเกำ้เดอืนของปี 2565 ของบรษิทัฯ อยู่ที ่6,123.1 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัทีร่อ้ยละ 121.2 
จำกช่วงเดยีวกนัของปี 2564 จำกกำรเปิดประเทศทีม่ำกขึน้ รวมถึงกำรรบัรู้รำยได้จำกพอร์ตโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร
จำกกำรทีบ่รษิทัไดเ้ขำ้ซื้อหุน้ FS JV Co., Ltd. (“FS JV”) เพิม่เป็น 100% และคำดว่ำรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร
ของบรษิทัฯ จะยงัเตบิโตไดต้่อเนื่องในช่วงไตรมำสที ่4 ทีจ่ะเป็นฤดูกำลท่องเทีย่วในหลำยประเทศ รวมถงึกำรเปิดประเทศ
อย่ำงเตม็รปูแบบของประเทศไทยทีจ่ะส่งผลดกีบัฤดกูำลท่องเทีย่วในช่วงสิน้ปี 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ต้นทุนกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่3 อยู่ที ่1,528.2 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.1 จำกไตรมำส
ก่อนหน้ำ เป็นผลมำจำกต้นทุนกำรให้บริกำรที่เพิม่ขึ้นตำมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ซึ่งสดัส่วนต้นทุนกำร
ใหบ้รกิำรต่อรำยไดอ้ยู่ทีร่อ้ยละ 64.7 ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำทีร่อ้ยละ 68.9 เป็นผลมำจำกกำรประหยดัต่อขนำดทีม่ำก
ขึน้ในโรงแรมหลำยแห่งในสหรำชอำณำจกัร ประเทศไทย และสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิหำกพจิำรณำในงวดเก้ำเดอืนของปี 
2565 บริษัทฯ มีต้นทุนจำกกำรให้บริกำรอยู่ที่ 4,214.1 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำจ ำนวน 
1,843.9 ล้ำนบำท มสีำเหตุหลกัจำกกำรเปิดใหบ้รกิำรทีม่ำกขึน้ของโรงแรมของกลุ่มบรษิทัฯ และกำรรบัรูต้้นทุนจำกพอร์ต
โรงแรมในสหรำชอำณำจกัรหลงัจำกกำรเขำ้ซื้อหุน้ FS JV เพิม่เป็น 100% 

ก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ต้น 

ก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่3 ของปี 2565 อยู่ที ่833.9 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนก ำไรขัน้ตน้ที่
รอ้ยละ 35.3 ปรบัตวัดขีึน้กว่ำไตรมำสก่อนหน้ำทีบ่รษิทัฯ มกี ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้ 644.2 ลำ้นบำท และสดัส่วนก ำไรขัน้ตน้ที ่
รอ้ยละ 31.1 และในส่วนของก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ต้นส ำหรบังวดเก้ำเดอืนของปี 2565 อยู่ที ่1,908.9 ล้ำนบำท ปรบัตวัดขีึน้
กว่ำช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำทีม่กี ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้อยู่ที ่398.3 ลำ้นบำท 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบรษิทัฯ ในไตรมำสที่ 3 อยู่ที ่95.3 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำทีร่อ้ยละ 17.7 
เป็นไปในทศิทำงเดยีวกบัรำยได้ของบรษิทัฯ ที่เพิม่สูงขึ้น และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของงวดเก้ำเดอืนของปี 2565 เท่ำกบั 
256.9 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.7 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่3 ของปี 2565 อยู่ที ่434.2 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ
รอ้ยละ 4.6 และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของงวดเกำ้เดอืนของปี 2565 อยู่ที ่1,273.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำรอ้ยละ 17.5 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเปิดใหบ้รกิำรโรงแรมทีเ่พิม่มำกขึน้ ส่งผลใหม้คี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรที่
สงูขึน้ดว้ยเช่นกนั  
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ต้นทุนทำงกำรเงิน  

ต้นทุนทำงกำรเงนิส ำหรบังวดเก้ำเดอืนของปี 2565 อยู่ที ่600.8 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำรอ้ยละ 16.3 เป็นผลมำจำกอตัรำดอกเบี้ยทีป่รบัตวัสูงขึน้อย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2565 ทีผ่่ำนมำ โดยเฉพำะ
ดอกเบี้ยในสกุลดอลล่ำร์สหรฐัฯ และต้นทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ในไตรมำสที ่3 อยู่ที่ 232.6 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้
จำกไตรมำสก่อนหน้ำที ่192.7 ลำ้นบำท อย่ำงไรกด็ ีทำงบรษิทัฯ ไดม้กีำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ไวแ้ลว้ ท ำให้
คำดกำรณ์ว่ำผลกระทบจำกกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของอตัรำดอกเบีย้จะไม่กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมนีัยส ำคญั 

รำยได้อ่ืน 

รำยได้อื่นของบรษิทัฯ ในงวดเก้ำเดอืนของปี 2565 อยู่ที่ 137.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน 
(58.0) ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ (29.7) เนื่องมำจำกในไตรมำสที ่1 ปี 2564 บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึก ำไรจำกกำรปรบัมูลค่ำ
ยุตธิรรมในกำรลงทุน FS JV หลงัจำกกำรเขำ้ซื้อหุน้เพิม่เป็น 100% หำกพจิำรณำรำยไดอ้ื่นส ำหรบัไตรมำสที ่3 ของปี 2565 
จะอยู่ที ่104.2 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำทีม่รีำยไดอ้ื่นที ่22.7 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกเงนิประกนักำรสูญเสยี
ก ำไร (Business Interruption Claim) และรำยกำรพเิศษจำกกำรเขำ้ซื้อสญัญำเช่ำหลกั (Head Lease) ของโรงแรม Mercure 
Perth ในสหรำชอำณำจกัร 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ในไตรมำสที ่3 ของปี 2565 อยู่ที ่(3.3) ลำ้นบำท ขำดทุน
ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำที ่(4.8) ลำ้นบำท เน่ืองจำกผลประกอบกำรของโรงแรมภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ในสหรำชอำณำจกัร
มผีลประกอบกำรในไตรมำสที ่3 ดขีึน้กว่ำไตรมำสก่อนหน้ำ แต่เนื่องจำกกจิกำรร่วมคำ้ในสำธำรณรฐัมลัดฟีสย์งัอยู่ระหว่ำง
กำรก่อสรำ้งโรงแรม ท ำใหย้งัมผีลประกอบกำรขำดทุนสุทธอิยู่ และหำกพจิำรณำส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วมและ
กจิกำรร่วมคำ้ในงวดเกำ้เดอืนของปี 2565 จะอยู่ที ่(17.0) ล้ำนบำท ขำดทุนเพิม่ขึน้จำก (4.1) ล้ำนบำท ในช่วงเดยีวกนัของ
ปี 2564 

EBITDA ท่ีปรบัปรงุแล้ว (Adjusted EBITDA) 

EBITDA ที่ปรบัปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ของบรษิัทฯ ในงวดเก้ำเดอืนของปี 2565 อยู่ที่ 1,252.2 ล้ำนบำท 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำที ่177.7 ลำ้นบำท อนัเป็นผลเน่ืองมำจำกกำรเปิดใหด้ ำเนินกำรของโรงแรมที่
เพิม่มำกขึน้ ในขณะที ่Adjusted EBITDA ในไตรมำสที ่3 ปี 2565 ปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 62.6 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ โดยเป็น
ผลมำจำกรำยไดท้ีเ่พิม่สงูขึน้ และแผนกำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ ทีม่ปีระสทิธภิำพ 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 

ก ำไร (ขำดทุน) ของบริษัทฯ ส ำหรบังวดเก้ำเดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ (93.5) ล้ำนบำท ปรบัตัวดีขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคญัจำกกำรมกี ำไร (ขำดทุน) จ ำนวน (1,164.2) ลำ้นบำทในช่วงเดยีวกนัของปี 2564 เน่ืองจำกกำรฟ้ืนตวัของภำคกำร
ท่องเทีย่วในปีทีผ่่ำนมำ และส ำหรบัไตรมำสที ่3 ของปี 2565 บรษิทัฯ มกีำรบนัทกึก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดที ่207.5 ลำ้น
บำท มกีำรปรบัตวัดขีึน้ทัง้เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำและช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ และเป็นกำรพลกิกลบัมำมกี ำไร
สุทธิจำกที่บริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิมำตลอดในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 มีสำเหตุหลักจำกผล
ประกอบกำรของโรงแรมทุกแห่งทีฟ้ื่นตวั ประกอบกบักำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยอย่ำงเคร่งครดั 

 
  



ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร  
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ำกบั 38,433.0 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 1,218.9 ล้ำนบำท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.3 จำก ณ สิน้เดอืนธนัวำคม ปี 2564 ทีผ่่ำนมำ ในขณะทีห่นี้สนิรวมของบรษิทัฯ เท่ำกบั 21,349.9 ลำ้น
บำท ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 เพิม่ขึน้จ ำนวน 17.7 ลำ้นบำทจำกหนี้สนิรวม ณ สิน้เดอืนธนัวำคม ปี 2564 และมหีนี้สนิที่
มภีำระดอกเบีย้เท่ำกบั 14,072.5 ลำ้นบำท ลดลงจำกจ ำนวน 14,126.0 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุส ำคญัจำกกำรช ำระคนืเงนิกูท้ี่
ครบก ำหนดในงวดทีผ่่ำนมำ 

ทัง้นี้กำรลดลงของหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยส่งผลใหส้ดัส่วนหนี้สนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุน้  (IBD/E) 
ลดลงมำที ่0.82 เท่ำ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 โดยอตัรำส่วนดงักล่ำวยงัอยู่ในระดบัทีต่ ่ำกว่ำ covenant ของบรษิทัฯ  

 31 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 เปล่ียนแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,913.7 1,837.4 (76.3) (4.0%) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 4,723.0 4,643.4 (79.6) (1.7%) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ 29,068.1 29,593.5 525.4 1.8% 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 32,491.2 33,789.6 1,298.5 4.0% 
รวมสินทรพัย ์ 37,214.1 38,433.0 1,218.9 3.3% 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 14,126.0 14,072.5 (53.5) (0.4%) 
หนี้สนิอื่น 7,206.2 7,277.4 71.2 1.0% 
รวมหน้ีสิน  21,332.3 21,349.9 17.7 0.1% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,881.9 17,083.1 1,201.2 7.6% 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า) 0.89 0.82 (0.07)  

 
 
 
 
 
 
ขอแสดงควำมนับถอื 
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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