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ภาพรวมธุรกจิ 
 

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยอย่างกวา้งขวาง การปิดเมืองและการจ ากัดการ
เดินทางระหว่างประเทศส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคส่งออกและภาคท่องเท่ียว แมใ้นช่วงไตรมาสท่ี 3 รัฐบาลในหลายประเทศได้
เร่ิมคลายมาตรการปิดเมืองและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศเร่ิมปรับตัวดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในบางประเทศถือเป็นปัจจยัหน่วงท่ีส าคญัต่อการฟ้ืนตวั
เศรษฐกิจในระยะขา้งหนา้ ส าหรับผลประกอบการปี 2563 บริษทัฯมีรายไดร้วม 6,563 ลา้นบาท ลดลง 47% จากปีท่ีแลว้ การลดลงมี
สาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากการขายบา้นและอาคารชุดลดลง 50% เน่ืองจากฐานท่ีสูงในปี 2562 และลูกคา้ต่างชาติท่ีประสงคต์รวจรับ
มอบห้องชุดดว้ยตนเองไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศไดเ้น่ืองจากมาตรการจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศ แมว้่าระหว่างช่วงปี 
2563 จะมีรายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส มูลค่าราว 300 ลา้นบาท และโครงการ บนัยนัทรี 
เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ราว 1,300 ลา้นบาท แลว้ก็ตาม นอกจากน้ีรายไดจ้ากการปล่อยเช่าพื้นท่ีในอาคารส านักงานและ
พื้นท่ีคา้ปลีกท่ีเพิ่มขึ้นตามอตัราการปล่อยเช่าท่ีสูงขึ้นในอาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ช่วยลดทอนผลกระทบบางส่วนจากธุรกิจโรงแรม
อนัเป็นผลจากการหายไปของนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ การหยุดให้บริการเชิงพาณิชยข์องทุกโรงแรมในกลุ่มบริษทัฯตลอด
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 และโรงแรม 9 แห่งกลับมาปิดให้บริการเชิงพาณิชยอี์กคร้ังในปลายไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 เน่ืองจาก
มาตรการควบคุมการระบาดระลอกใหม่ของรัฐบาลทอ้งถ่ิน รายไดจ้ากการให้เช่าและการให้บริการจึงลดลง 41%  
 
ส่วนของก าไรสุทธิปี 2563 ในเดือนตุลาคม บริษทัฯไดเ้ร่ิมด าเนินการส่งมอบห้องชุดโครงการ ดิ เอส สุขมุวิท 36 ซ่ึงเป็นโครงการ
ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯกับฮ่องกง แลนด์ ท าให้บริษทัฯมีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมค้าจ านวน 163 ล้านบาท 
นอกจากน้ีบริษัทฯยงัคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวงั ปรับลดค่าใช้จ่ายผนัแปรอาทิค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ธุรกิจ อย่างไรก็ดี ค่าใชจ่้ายคงท่ีบางรายการท่ีไม่สามารถปรับลดไดม้ากนกัอาทิค่าเช่าท่ีดิน ค่าเส่ือมราคา ตลอดจนการ
บนัทึกตน้ทุนทางการเงินของโครงการท่ีเร่ิมเปิดให้บริการเชิงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย กอปรกบัการบันทึก
ค่าใชจ่้ายพิเศษท่ีเกิดเพียงคร้ังเดียว 3 รายการตามมาตรฐานการบญัชี จ านวน 2,351 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนสุทธิ 
(3,554) ลา้นบาท  
 
อน่ึง รายการพิเศษ 3 รายการจะช่วยปรับฐานธุรกิจให้มีความคล่องตวัมากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัระยะยาว
ต่อไป โดยรายการพิเศษ 3 รายการไดแ้ก่ การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 162 ลา้นบาท การดอ้ยค่า
สินทรัพยถ์าวรในธุรกิจโรงแรมอนัเป็นผลจากวิกฤตโควิด-19 โดยแสดงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร 568 ลา้นบาท มูลค่า
ทรัพย์สินถาวรท่ีลดลงน้ีจะส่งผลให้ค่าเส่ือมราคาในอนาคตปรับตัวลดลงราว 2-3% หรืออีกนัยหน่ึงจะช่วยส่งเสริมผล
ประกอบการในอนาคต และ การดอ้ยค่ากลุ่มสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขาย 1,621 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากส่วนต่าง
ระหวา่งมูลค่าการขายหุ้นสามญัใน บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) หรือ (“NVD”) ทั้งหมดท่ีบริษทัฯถืออยู ่หรือเท่ากบั 1,794 
ลา้นบาท กับ ตน้ทุนขาย ซ่ึงสะทอ้นมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯใช้ช าระราคาเพื่อแลกกับหุ้นสามัญใน NVD โดยทรัพย์สิน
ดงักล่าว ไดแ้ก่  
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1) หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯท่ีจดัสรรให้แก่คนในวงจ ากัดตามสัดส่วนการถือหุ้นใน NVD ในปี 2558 โดยมูลค่าของ
ทรัพยสิ์นรายการน้ีค านวนจากราคาจดัสรรท่ีหุ้นละ 8.0 บาท ในขณะท่ีมูลค่าตราไวข้องหุ้น (Par value) คือ 1.0 บาท 

2) เงินสดรับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนในการถือหุ้น (Right 
offering) ในปี 2558 ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.0 บาท 

3) ท่ีดินสองแปลงซ่ึงเป็นมูลค่าตามมูลค่ายติุธรรมในปี 2560  
4) เงินสดใชไ้ปเพื่อซ้ือหุ้นสามญัตามการเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ากหนา้ท่ีตามกฎหมายก าหนด (Tender offer) ในปี 2560 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในมุมมองของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น NVD จะสังเกตุว่ารายการท่ี 1) เป็นการเพิ่มทุนโดย
ปราศจากเงินสดและก่อให้เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นเน่ืองจากราคาจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนสูงกว่าราคาตราไวข้องหุ้น ดงันั้นตน้ทุนจากการ
ลงทุนในหุน้ NVD ท่ีแทจ้ริงควรค านวนจากมูลค่าทางบญัชีสุทธิ (Book Value) ของรายการท่ี 1) รวมกบัมูลค่าทรัพยสิ์น 3 รายการท่ี
กล่าวมาในข้างต้น ซ่ึงจะได้ต้นทุนการลงทุนในหุ้น NVD ท่ีแท้จริงเท่ากับ 2,055 ล้านบาท ซ่ึงจะเป็นจ านวนท่ีใกล้เคียงกับ
ผลประโยชน์รวมจากการลงทุนใน NVD ท่ีมีค่าเท่ากบั 2,052 ลา้นบาท ทั้งน้ีผลประโยชน์รวมดงักล่าวประกอบดว้ยมูลค่าการขาย
หุน้สามญัใน NVD และเงินปันผลรับทั้งหมดจากการลงทุนในหุน้ NVD 
 
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาผลการด าเนินงานปกติ ตัดผลกระทบจากรายการท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ าออก บริษทัฯจะรายงาน
ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิหลงัส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีปรับปรุงแลว้ในปี 2563 เท่ากบั (629) ลา้นบาท ลดลงจาก 
333 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ ส าหรับในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 เท่ากบั 522 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาก (34) ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 
และ (273) ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2563 ผลการด าเนินงานปกติปรับตวัดีขึ้นอย่างมีนยัส าคญั สะทอ้นการฟ้ืนตวัของภาพรวมของ
ธุรกิจ และความพยายามปรับลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ 

หน่วย: ล้ำนบำท 
ไตรมำสที่ 4  
ปี 2562 

ไตรมำสที่ 4  
ปี 2563 

ปี 2562 ปี 2563 

ก ำไร/(ขำดทุน)สุทธ ิ 222 -2,523 1,209 -3,554 
ก ำไร/(ขำดทุน)สุทธิหลังส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 498 -2,029 1,144 -2,613 
รายการปรับปรุง         

(หกัก าไร)/บวกกลบัขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -79 13 -369 24 
(หกัก าไร)/บวกกลบัขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมใน

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 
-406 162 -406 162 

(หกัก าไร)/บวกกลบัขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - SHR 0 0 0 -461 
(หกัก าไร)/บวกกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่ามูลค่าเงินลงทนุใน NVD 0 1,621 0 1,621 
(หกัก าไร)/บวกกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นส่วนงาน

โรงแรม - SHR 
0 582 0 582 

(หกั)/บวกกลบัรายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานปกติอื่นๆ -47 173 -35 56 
ก ำไร/(ขำดทุน)สุทธิหลังส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมที่
ปรับปรุงแล้ว 

-34 522 333 -629 
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พฒันาการท่ีส าคัญและ แนวโน้มธุรกจิปี 2564 
 

คณะกรรมการบริษทัมีมติ ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ใหบ้ริษทัฯลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ ("MOU") ระหวา่งบริษทัฯและกลุ่มผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ใน NVD เพื่อศึกษารายละเอียดและความเป็นไปไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหุ้นท่ีทั้งสองฝ่ายถืออยู่ใน NVD โดยคู่สัญญาได้
ด าเนินการตามเง่ือนไขของ MOU และไดข้อ้สรุปในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ว่า บริษทัฯจะเป็นผูข้ายหุ้นสามญัใน NVD จ านวน 
711,855,320 หุ้น คิดเป็น 51.56% ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ NVD คิดเป็นเงินจ านวนรวมทั้งส้ิน 1,793,875,406.40 บาท 
ใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ NVD ทั้งน้ีเม่ือการซ้ือขายหุ้นดงักล่าวแลว้เสร็จในวนัท่ี 6 มกราคม 2564 เง่ือนไขป้องกนัการด าเนิน
ธุรกิจทบัซ้อนระหว่างบริษทัฯและ NVD ท่ีเคยก าหนดไวไ้ด้ส้ินสุดลง พร้อมกับการท่ี NVD ส้ินสภาพการเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯ ทั้งน้ีท่ีผ่านมาพอร์ตท่ีอยู่อาศยัแนวราบซ่ึงพฒันาโดย NVD มีการเติบโตท่ีค่อนขา้งช้า สาเหตุส าคญัมาจาก 1)แบบบา้นท่ี
ค่อนขา้งมีความเฉพาะตวั ตลาดค่อนขา้งจ ากดั ท าให้การขายเป็นไปอย่างช้าๆ 2)การกระจุกตวัของท่ีดินรอการพฒันา (Landbank) 
ของ NVD ท าให้โครงการใหม่จะเปิดตวัไดก้็ต่อเม่ือโครงการเดิมปิดการขายเรียบร้อยแลว้เพื่อป้องกนัการแข่งขนักนัเองระหว่าง
โครงการของ NVD ในแต่ละพื้นท่ี และ 3)การซ้ือท่ีดินแปลงใหม่เพื่อลดทอนการกระจุกตัวของ Landbank เป็นไปด้วยความ
ยากล าบากเพราะอตัราหน้ีสินต่อทุนของ NVD ท่ีค่อนขา้งสูง บริษทัฯจึงเช่ือมัน่เป็นอย่างยิ่งว่าการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน NVD 
เพื่อปลดล็อคให้บริษทัฯพฒันาท่ีอยู่อาศยัแนวราบซ่ึงมีการเติบโตท่ีแข็งแกร่งดว้ยตนเอง จะเป็นกา้วส าคญัท่ีส่งเสริมให้บริษทัฯมุ่ง
สู่เป้าหมายสัดส่วนรายไดจ้ากท่ีอยู่อาศยัแนวราบต่อแนวสูงท่ีระดบั 60:40 และหนุนพอร์ตธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพกัอาศยั
ใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 
หลงัจากคลายมาตรการปิดเมือง ธุรกิจต่างๆเร่ิมส่งสัญญาณการฟ้ืนตวัท่ีต่างกนัออกไป ทวา่ การระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศ
เป็นปัจจยัหน่วงส าคญัท่ีท าให้ผลประกอบการไตรมาสท่ี 4 ยงัไม่ฟ้ืนตวัอย่างมีนยัในบางธุรกิจ ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การพกัอาศยั บริษทัฯรับรู้รายไดร้าว 300 ลา้นบาทจากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินในโครงการสันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซสซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของยอดขายระหว่างปี 1,500 ลา้นบาท และในเดือนตุลาคม บริษทัฯเร่ิมส่งมอบห้องชุดในโครงการ ดิ เอส สุขุมวิท 36 ซ่ึงเป็น
โครงการร่วมทุนระหว่างบริษทัฯกบัฮ่องกง แลนด์ โดยยอดโอนกรรมสิทธ์ิสะสมในช่วงไตรมาสท่ี 4 รวมคิดเป็น 30% ของมูลค่า 
Backlog แบ่งเป็นลูกคา้ชาวไทยและลูกคา้ต่างชาติเท่าๆกนั ทั้งน้ีผลประกอบการของโครงการ ดิ เอส สุขุมวิท 36  ถูกบนัทึกภายใต้
วิธีส่วนไดเ้สีย (Equity Method) ซ่ึงจะแสดงผ่านส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ อน่ึง ดว้ยความไม่แน่นอน
ของการส้ินสุดมาตรการปิดเมือง ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 บริษทัฯวางแผนท่ีจะเปิดตวั “S Virtual”  ซ่ึงเป็นฟังก์ชัน่ใหม่ในหน้า
เว็บไซด์ของบริษทัฯ ซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้เยี่ยมชมโครงการทั้งในส่วนของห้องพกัอาศยั และพื้นท่ีส่วนกลางในมุมท่ีหลากหลาย 
ตลอดจนสามารถโตต้อบกบัพนกังานฝ่ายขายแบบทนัที (Live chat) ฟังก์ชัน่ดงักล่าวจะช่วยลดขอ้จ ากดัในการเดินทางเขา้มาเยี่ยม
ชมโครงการและสามารถเพิ่มยอดขายไดใ้นอีกทางหน่ึง อย่างไรก็ดีในส่วนของการโอนกรรมสิทธ์ิ ดว้ยราคาสินคา้ของบริษทัฯท่ี
ค่อนขา้งสูงลูกคา้ส่วนมากจึงประสงค์ตรวจรับมอบห้องชุดด้วยตนเอง บริษทัฯเช่ือมัน่ว่าเม่ือมีการผ่อนคลายข้อจ ากัดในการ
เดินทางระหวา่งประเทศ ตลาดอสังหาริมทรัพยร์ะดบักลางบนจะกลบัมาเติบโตอยา่งแข็งแกร่งอีกคร้ัง  
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ธุรกิจโรงแรม ผลประกอบการในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 ปรับตวัดีขึ้นตามล าดบัเน่ืองจากการผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐ ฤดูกาล
ท่องเท่ียว ตลอดจนอุปสงคใ์นการท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นในบางประเทศ  

- ประเทศไทย เน่ืองดว้ยโรงแรมของกลุ่มบริษทัฯมีท่ีตั้งในจงัหวดัท่ีอยู่ไกล และพิ่งพิงลูกคา้จากต่างประเทศเป็นหลกั การ
ฟ้ืนตวัโดยอาศยัเพียงการท่องเท่ียวภายในประเทศจึงเป็นไปอยา่งชา้ๆ ในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทั เอส โฮเทล แอนด์ 
รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) หรือ SHR บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัโรงแรมใหม่ภายใตแ้บรนดก์ารบริหารจดัการโรงแรม
ของ SHR หรือแบรนด์ “SAii” ได้แก่ โรงแรมทรายลากูน่าภูเก็ต เดิมเป็นท่ีรู้จกัในนาม Outrigger Laguna Phuket Beach 
Resort โดยการรีแบรนด์เกิดขึ้นหลงัจาก SHR ยกเลิกสัญญาบริหารจดัการโรงแรมกบั แบรนด ์Outrigger และโรงแรมทราย 
พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ เดิมเป็นท่ีรู้จกัในนาม โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท SHR ตระหนกัดีว่าท่ีตั้งโรงแรม
ในภูเก็ตและหมู่เกาะ พีพี ไม่ไกลกนัมากนกั การรีแบรนด์โรงแรมสองแห่งน้ีจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนใหก้บักลุ่มโรงแรมใน
ประเทศไทยผ่านการบริหารงานแบบกลุ่มโรงแรม (“Cluster”) ซ่ึงจะไม่ไดจ้ ากดัแค่ในการควบคุมค่าใช้จ่ายเช่น pooling 
cost และไม่มีค่าใช่จ่ายจากสัญญาจา้งบริหาร แต่จะคลอบคลุมถึงกิจกรรมทางการตลาดเช่น bundling campaign เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวส่วนมากมกัจะวางแผนเท่ียวทั้ง ภูเก็ตและหมู่เกาะ พีพี ในทริปเดียวกนั 

- สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ผลประกอบการฟ้ืนตวัอย่างมีนยัส าคญั เน่ืองจากการเปิดรับนกัท่องเท่ียวโดยปราศจากเง่ือนไขในการ
กักตัว 14 วนั อุปสงค์ในการท่องเท่ียวท่ีแข็งแกร่ง ช่วงไตรมาสท่ี 4 ตรงกับฤดูกาลท่องเท่ียวในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 
ตลอดจนอตัราค่าห้องพกัเฉล่ียต่อคืนอตัราพิเศษ ส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกัปรับตวัสูงขึ้นถึงกว่า 63% ในช่วงเดือนธนัวาคม 
ทั้งน้ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวหลกัของโรงแรมมาจาก อินเดีย สหราชอาณาจกัร รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

- สหราชอาณาจกัร มาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ตลอดจนไตรมาสท่ี 4 อยูน่อกฤดูกาลท่องเท่ียว
ส่งผลให้โรงแรมในกลุ่มน้ีมีอตัราการเขา้พกัท่ีอ่อนตวัลง ทว่าความพร้อมในการกระจายวคัซีนให้กบัประชากรเร็วท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโลกและการพึ่งพิงอุปสงคใ์นประเทศเป็นหลกัถือเป็นปัจจยัส าคญัในการเร่งการฟ้ืนตวัของโรงแรมกลุ่มน้ี 

- สาธารณรัฐฟิจิ การท่องเท่ียวภายในประเทศค่อนขา้งทรงตวั ส่วนปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัอย่างการเปิดประเทศนั้นมี
แนวโนม้เกิดขึ้นหลงั 1 เมษายน 2564 

- สาธารณรัฐมอริเชียสโรงแรมเร่ิมเปิดให้บริการในเดือนธนัวาคม 2563 หลงัจากปิดให้บริการกว่า 8 เดือน การท่องเท่ียวใน
ประเทศมีสัญญาณฟ้ืนตวัเป็นท่ีน่าพอใจ ดว้ยอตัราการเขา้พกั 31%  

ในเดือนธันวาคม 2563 SHR ไดเ้ปิดตวัแบรนด์การบริหารจดัการโรงแรมล่าสุดของ SHR ภายใตช่ื้อ “nābor” ซ่ึงออกแบบมาเพื่อ
ตอบโจทยน์ักท่องเท่ียวยุคใหม่ท่ีชาญฉลาดและใช้ชีวิตด้วยดิจิทลั ผสมผสานแรงบนัดาลใจจากทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่
ส าหรับกลุ่มตลาดระดบักลาง แต่คุณภาพระดบัลกัชวัร่ี ทั้งน้ีการรับบริหารจดัการโรงแรมให้ผูป้ระกอบการอ่ืน (Asset Light Model) 
ภายใตแ้บรนด์ “SAii” หรือ “nābor” แทนการลงทุนสร้างโรงแรมเองหรือเขา้ซ้ือกิจการ ท าให้ SHR สามารถขยายกิจการได้โดยมิ
ตอ้งอาศยัเงินลงทุนขนาดใหญ่ และยงัมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการซ่ึงถือว่าเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัโดยเฉพาะ
พื้นท่ีท่ียงัมีความไม่แน่นอนในเร่ืองของเง่ือนเวลาในการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ทั้งน้ีแผนการขยายโรงแรมในระยะ
ขา้งหนา้จะเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั 
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ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 S Hotels and Resorts (UK) Limited (“SHR UK”) บริษทัย่อยของ SHR ไดด้ าเนินการซ้ือหุ้นสามญัของ FS 
JV Co., Ltd. (“FS JV”) 50% จาก FICO Holding (UK) Limited (“FICO UK”) ดว้ยมูลค่าเงินลงทุน 13.75 ลา้นปอนด ์โดยภายหลงัการ
ท ารายการ SHR UK ถือหุน้100% ใน FS JV และ FS JV จะถือเป็นบริษทัย่อยของ SHR ทั้งน้ีผลประกอบการของ FS JV จะถูกแสดง
ในงบการเงินรวมของ SHR อน่ึง FS JV ประกอบธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักรจ านวน 26 แห่ง ห้องพกัรวม 2,886 ห้อง 
ภายใต้แฟรนไชส์แบรนด์ Mercure ธุรกรรมน้ีถือเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินท่ีสร้างผลตอบแทนท่ีค่อนข้าง
สม ่าเสมอแมใ้นช่วง Brexit และวิกฤติเศรษฐกิจ ลดผลกระทบดา้นฤดูกาลเน่ืองจากฤดูกาลท่องเท่ียวของตลาดยุโรปอยู่ในระหว่าง
ไตรมาสท่ี 2 และ 3 ซ่ึงสมดุลกบัทรัพยสิ์นของ SHR ส่วนใหญ่ในประเทศไทยและสาธารณรัฐมลัดีฟส์ท่ีมีฤดูกาลท่องเท่ียวในไตร
มาสท่ี 1 และ 4 บริษทัฯเช่ือมัน่เป็นอยา่งยิง่วา่หลงัจาก Interstate Hotels & Resorts ผูบ้ริหารจดัการโรงแรมชั้นน าในสหราชอาณาจกัร
และยุโรปไดเ้ร่ิมเขา้มาบริหารงานตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 กอปรกบัแผนธุรกิจท่ีจะปรับปรุงห้องพกัและพื้นท่ีส่วนกลางในบาง
โรงแรม การจดัพอร์ตฟอลิโอโรงแรมให้เหมาะสม และการขายสินทรัพยบ์างส่วนออกไปเช่นท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ เพื่อลด
ภาระในการดูแลรักษา จะช่วยพลิกฟ้ืนผลประกอบการจากธุรกิจโรงแรมให้เติบโตอย่างมีนยัส าคญั เบ้ืองตน้คาดว่า FS JV จะสร้าง
รายไดต้่อปีเฉล่ียราว 2,000-3,000 ลา้นบาท 
 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้ ในช่วงไตรมาสท่ี 4 บริษทัฯสามารถปล่อยเช่าพื้นท่ีเพิ่มไดร้วมกว่า 1,000 ตารางเมตร ท าให้อตัรา
ปล่อยเช่าเฉล่ียโดยรวมขยบัขึ้นมาเป็น 89% จาก 86% ในไตรมาสท่ี 2 ซ่ึงเป็นช่วงต ่าท่ีสุดของปี นอกจากน้ีผูเ้ช่าในส่วนส านกังานท่ี
สัญญาเช่าหมดอายลุงในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เกือบทั้งหมดตกลงต่อสัญญาเช่ากบับริษทัฯเป็นท่ีเรียบร้อย ท่ามกลางความทา้ทายใน
ตลาดอาคารส านกังานให้เช่าในระยะขา้งหนา้ แตด่ว้ยศกัยภาพของท าเลท่ีตั้งของอาคารกอปรกบันโยบายปรับสมดุลของพอร์ตฟอลิ
โอผูเ้ช่ามีส่วนส าคญัในการส่งเสริมให้รายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้จะสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 
เน่ืองจากความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจในประเทศและทัว่โลกในระยะขา้งหน้า นอกเหนือจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง
เขม้งวด เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการท างาน บริษทัฯยงัคงแสวงหาแนวทางต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีดว้ยสถานะทาง
การเงินท่ีแข็งแกร่ง อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อทุนท่ีต ่าเพียง 0.96เท่า ผนวกกบัความสามารถในการเขา้หาแหล่งเงินทุนได้
เพิ่มเติมอีกกว่า 25,000 ลา้นบาท บริษทัฯเช่ือมัน่วา่ขณะน้ีเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะเดินหนา้รุกเขา้ไปในกลุ่มธุรกิจท่ี 4 บูรณาการเขา้
กบั 3 ธุรกิจหลกัในปัจจุบนั โดยกลุ่มธุรกิจท่ี 4 นั้นจะมีส่วนส าคญัในการขยายขอบเขตธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เพิ่มโอกาสในการลงทุน
ในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีสม ่าเสมอใหก้บัผูถื้อหุ้นและส่งเสริมใหสิ้งห์ เอสเตท เติบโตอย่างมัน่คงต่อไปในระยะยาว 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 

สรุปผลการด าเนินงาน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
หมายเหตุ: 
1) ไม่หมายรวมถึง ก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จากอัตราแลกเปลี่ยนของหุ้นกู้แปลงสภาพ, ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน, การปรับ effective interest rate ของหนีสิ้น, ค่าท่ี
ปรึกษา, ค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาดในการเปิดตัวโครงการใหม่ และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
รายได้จากการขายบ้านและอาคารชุด 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพกัอาศยัไดแ้ก่ บา้นเด่ียว ทาวน์โฮม และ
คอนโดมิเนียม รวม 24 โครงการ มูลค่า 51,288 ลา้นบาท โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและอาคารชุดใน 
ปี 2563 จ านวน 3,728 ลา้นบาท ลดลง 3,657 ลา้นบาทจากปี 2562 หรือประมาณ 50% สาเหตุส าคญัจากฐานรายไดท่ี้สูงในปี 2562 
และมาตรการปิดเมืองส่งผลให้ลูกคา้ต่างชาติท่ีประสงค์ตรวจรับมอบห้องชุดด้วยตนเองไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้
เน่ืองจากมาตรการจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศ แมร้ะหว่างปีจะมียอดโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส 
มูลค่าราว 300 ลา้นบาท และโครงการ บนัยนัทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพ สูงถึงราว 1,300 ลา้นบาท แลว้ก็ตาม 
 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายไดจ้ากการขายบา้นและอาคารชุด 2,052 60% 1,011 60% -51% 7,385 60% 3,728 57% -50%

รายไดจ้ากการให้เช่าและการให้บริการ 1,420 42% 668 40% -53% 4,805 39% 2,814 43% -41%

ธุรกิจโรงแรม 1,177 35% 297 18% -75% 3,814 31% 1,559 24% -59%

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการค้า 194 6% 282 17% 45% 720 6% 975 15% 35%

ธุรกิจอ่ืนๆ 49 1% 89 5% 82% 271 2% 279 4% 3%

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -71 -2% 1 0% 102% 85 1% 22 0% -75%

รวมรายได้ 3,401 100% 1,681 100% -51% 12,275 100% 6,563 100% -47%

ก าไรขั้นต้น 1,450 43% 293 17% -80% 5,033 41% 2,074 32% -59%

รายไดอ่ื้น 87 3% 132 8% 53% 327 3% 932 14% 185%

การปรับปรุงมูลคา่ยุติธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 0 0% -162 -10% n/a 406 3% -162 -2% 140%

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่กลุ่มสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 0 0% -1,621 -96% n/a 0 0% -1,621 -25% n/a

คา่ใชจ่้ายในการขาย -450 -13% -169 -10% -62% -1,526 -12% -841 -13% -45%

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -513 -15% -1,161 -69% 126% -2,072 -17% -3,066 -47% 48%

ตน้ทนุทางการเงิน -205 -6% -237 -14% 16% -816 -7% -1,078 -16% 32%

ก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 28 1% -13 -1% -146% 369 3% -24 0% -107%

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ -22 -1% 145 9% 775% 13 0% 71 1% 457%

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 375 11% -2,793 -166% -845% 1,735 14% -3,716 -57% -314%

ภาษีเงินได้ -153 -5% 269 16% -276% -526 -4% 162 2% -131%

ก าไรสุทธิ 222 7% -2,523 -150% -1237% 1,209 10% -3,554 -54% -394%

EBITDA 1,156 34% 52 3% -95% 3,295 27% 820 12% -75%

Normalized EBITDA1 642 19% 400 24% -38% 2,484 20% 600 9% -76%

Normalized Profit for the period after NCI1 -34 -1% 522 31% 1639% 333 3% -629 -10% -289%

2562 2563
เปลี่ยนเปลี่ยน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 

มูลค่าโครงการของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพกัอาศยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563(1) :  

โครงการ 
มูลค่าโครงการ 

ยอดขาย 
ประมาณการ 

(ล้านบาท) การโอน/ยอดโอน 
ดิ เอส อโศก 5,032 85% 76%(ของมูลค่าโครงการ) 
ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพลก็ซ์ 4,437 91% 77%(ของมูลค่าโครงการ) 
ดิ เอส สุขมุวิท 36 6,600 60% 20%(ของมูลค่าโครงการ) 
ดิ เอก็ซ์โทร 4,066 10% ไตรมาส 4 ปี 2566 
สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส 5,329 43% n/a 
หมายเหตุ:(1) ข้อมูลในตารางยังมิได้แสดงโครงการ อีส สุขมุวิท 43 มูลค่า 1,936 ล้านบาท ซ่ึงอยู่ระหว่างการพัฒนา ตลอดจนโครงการท่ีพัฒนาโดย บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 
ซ่ึงบริษัทฯถือหุ้นอยู่ 51.56% มูลค่า  23,888 ล้านบาท 

 
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการใหบ้ริการ สะทอ้นรายไดจ้าก ธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้ และอ่ืนๆ 
 
ธุรกจิโรงแรม 
ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมทั้งหมดของบริษทัฯจะอยู่ภายใตก้ารบริหารงานของ SHR ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ โดย ณ 31 
ธนัวาคม 2563  กลุ่มบริษทัฯลงทุนในโรงแรมรวม 39 โรงแรม จ านวนห้องพกัรวม 4,647 ห้อง คลอบคลุม 5 ประเทศไดแ้ก่ ไทย 
สาธารณรัฐมลัดีฟส์ สาธาณรัฐฟิจิ และสาธารณรัฐมอริเชียส และกลุ่มสหราชอาณาจกัร ทั้งน้ีโรงแรมทั้งหมดของ SHR หยุด
ให้บริการเชิงพาณิชยใ์นไตรมาสท่ี 2 และบางโรงแรมกลบัมาปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อีกคร้ังในปลายไตรมาสท่ี 4 เน่ืองจาก
มาตรการควบคุมการระบาดระลอกใหม่ของรัฐบาลทอ้งถ่ิน ท าใหร้ายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมปี 2563 เท่ากบั 1,559 ลา้นบาท  
 
อยา่งไรก็ดีบริษทัฯบนัทึกรายการจากโรงแรมของกลุ่มบริษทัฯในสหราชอาณาจกัร 29 โรงแรม 3,115 หอ้ง ภายใตว้ิธีส่วนได้
เสีย (Equity Method) ซ่ึงผลประกอบการจะแสดงภายใตส่้วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 
ทั้งน้ีธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ส่งผลใหผ้ลประกอบการโรงแรมในสหราชอาณาจกัรของ FS JV จ านวน 26 โรงแรม
จ านวน 2,886 ห้องจะถูกรายงานในงบการเงินรวมของ SHR และของบริษทัฯ ตั้งแต่ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 8 / 11   

บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 

ผลการด าเนินงานธุรกิจโรงแรมไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 และ ปี 2563 

โรงแรม ไตรมำสที่ 4 ปี 2562 ไตรมำสที่ 4 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

โรงแรมที่กลุ่มบริษัทฯ บริหำรจัดกำรเอง         

จ านวนโรงแรม 2 2 2 2 

จ านวนห้องพกั(1) 297 297 297 297 

% อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย 70 23 72 24 

ADR (บาท) 7,350 4,048 7,777 7,757 

RevPAR (บาท) 5,117 921 5,591 1,889 

โรงแรม Outrigger         

จ านวนโรงแรม 6 6 6 6 

จ านวนห้องพกั  859 859 859 859 

% อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย 82 14 78 20 

ADR (บาท)(1) 6,123 2,181 6,076 5,879 

RevPAR (บาท)(1) 5,037 298 4,762 1,193 

โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1(2)         

จ านวนโรงแรม 2 2 2 2 

จ านวนห้องพกั  376 376 376 376 

% อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย 38 41 35 28 

ADR (บาท)(3) 11,657 7,149 11,519 9,248 

RevPAR (บาท)(3) 4,895 3,018 4,629 2,636 

โรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ ในสหรำชอำณำจักร         

จ านวนโรงแรม 29 29 29 29 

จ านวนห้องพกั  3,115 3,115 3,115 3,115 

% อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย 69 20 70 26 

ADR (บาท)(4) 2,532 2,248 2,657 2,372 

RevPAR (บาท)(4) 1,753 458 1,864 621 
หมายเหตุ: 
(1) อัตราแลกเปลี่ยนท่ีใช้ค านวณส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 และปี 2562 คือ 31.05THB/USD, 14.41THB/FJD, 0.87THB/MUR และส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 และปี 2563 คือ 31.29THB/USD, 14.44THB/FJD, 
0.80THB/MUR 
(2) เร่ิมเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2562  
(3) อัตราแลกเปลี่ยนท่ีใช้ค านวณส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 และปี 2562 คือ 31.05THB/USD และส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 และปี 2563 คือ 31.29THB/USD 
(4) อัตราแลกเปลี่ยนท่ีใช้ค านวณส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 และปี 2562 คือ 39.65THB/GBP ส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 และปี 2563 คือ 40.14THB/GBP  
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บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 

ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์เพือ่การค้า 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัในเครือมีอาคารเพื่อการพาณิชยใ์หเ้ช่าทั้งส้ิน 4 อาคาร พื้นท่ีรวม 139,532 ตารางเมตร 
โดยในปี 2563 บริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้จ านวน 975 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 35% เม่ือเทียบกบัปี 2562 
เน่ืองจากบริษทัฯรับรู้รายไดค้่าเช่าอาคารส านกังานเมโทรโพลิศ ซ่ึงบริษทัฯซ้ือเขา้มาในเดือนมกราคม 2563 และ อตัราการปล่อย
เช่าของอาคาร สิงห์ คอมเพลก็ซ์ ท่ีปรับตวัสูงขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
 
ผลการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 และปี 2563 

อำคำร ไตรมำสที ่4 ปี 2562(1) ไตรมำสที ่4 ปี 2563 ปี 2562(1) ปี 2563 

ซนัทาวเวอร์ส          

พ้ืนท่ีให้เช่า (ตร.ม.) 63,786 63,786 63,731 63,786 

อตัราการปล่อยเช่า 92% 86% 92% 87% 

สิงห์ คอมเพลก็ซ์         

พ้ืนท่ีให้เช่า (ตร.ม.) 58,745 58,475 58,745 58,745 

อตัราการปล่อยเช่า 79% 93% 75% 88% 

เมโทรโพลิศ         

พ้ืนท่ีให้เช่า (ตร.ม.) n/a 13,677 n/a 13,677 

อตัราการปล่อยเช่า n/a 83% n/a 87% 
หมายเหตุ: (1) ค่าสถิติได้ถูกปรับปรุงขึน้ใหม่ตามข้อมูลล่าสุด 

 
ธุรกจิอื่นๆ   
ประกอบดว้ยธุรกิจรับก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและรับบริหารโครงการปี 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ 
จ านวน 279 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2562 
 
รายได้จากการขายสินค้า 
รายไดจ้ากการขายสินคา้สะทอ้นการขายแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปของ NVD ท่ีเหลือจากการใชก่้อสร้างโครงการของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย โดยในปี 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ 22 ลา้นบาท ลดลง 75% จาก ปี 2562  
 
ก าไรขั้นต้น  
ปี 2563 ก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ เท่ากบั 2,074 ลา้นบาท ลดลง 59% จากปี 2562 และอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2563 เท่ากบั 
32% ลดลงจากปี 2562 ท่ี 41% สาเหตุส าคญัมาจากรายไดจ้ากการขายบา้นและอาคารชุดท่ีลดลง กอปรกบัผลประกอบการของ
ธุรกิจโรงแรมท่ียงัคงฟ้ืนตวัอย่างช้าๆหลงัจากกลบัมาเปิดให้บริการ อน่ึง บริษทัฯไดจ้ดัประเภทตน้ทุนของกิจการโรงแรม
ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี 
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บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  
ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทัฯคิดเป็นจ านวน 841 ลา้นบาท ลดลง 45 % จากปี 2562 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทางภาษีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการโอนกรรมสิทธ์ิลดลงตามยอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัท่ีลดลง การใชจ่้ายอย่างระมดัระวงัและปรับลดค่าใช้จ่าย
ผนัแปรอาทิค่าใชจ่้ายเก่ียวกบักิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ธุรกิจในขณะนั้น  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนงานสนับสนุน ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยใ์นการประกอบกิจการ
โรงแรม และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการด าเนินงาน อาทิ ค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
 
ปี 2563 แมว้่าบริษทัฯ ได้ด าเนินการบริหารจัดการตน้ทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
อยา่งไรก็ดีปี 2563 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการบริหารใน 3,066 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 48% จากปี 2562 สาเหตุส าคญัมาจากตน้ทุนของ
กิจการโรงแรมในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเน่ืองจากการหยุดให้บริการเชิงพาณิชย์
ชัว่คราวของโรงแรมในช่วงเวลาดงักล่าว ผนวกกบัการขาดทุนจากการการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวรในธุรกิจโรงแรมอนัเป็นผล
จากวิกฤตโควิด-19  
 
ต้นทุนทางการเงิน  
ปี 2563 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงิน 1,078 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 32% จากปี 2562 อันเป็นผลมาจากเงินกู้ท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ใน
โครงการระหว่างพฒันา และเขา้ซ้ืออาคารส านกังานเมโทรโพลิศ ตลอดจนการหยุดบนัทึกตน้ทุนทางการเงินบนโครงการเป็น
สินทรัพยต์ั้งแต่โครงการเปิดใหบ้ริการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกนัยายน 2562  
 
ก าไรสุทธิ 
ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมคา้จ านวน 163 ลา้นบาทจากโครงการร่วมทุน ดิ เอส สุขมุวิท 36 กอปรกบัการใชจ่้ายอยา่งระมดัระวงั 
ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการหยุดให้บริการเชิงพาณิชยช์ัว่คราวของโรงแรมของกลุ่มบริษทัฯ ค่าใชจ่้ายคงท่ีบางรายการ การ
บนัทึกตน้ทุนทางการเงินของโครงการท่ีเร่ิมเปิดให้บริการเชิงพาณิชยเ์ป็นค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย กอปรกบัการบนัทึกรายการพิเศษ 3 
รายการซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และเป็นรายการท่ีเกิดเพียงคร้ังเดียว (one-time expense) ได้แก่ 1)การลดลงของมูลค่า
ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 162 ลา้นบาท 2)การดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวรในธุรกิจโรงแรมอนัเป็นผลจากวิกฤตโควิด-
19 โดยแสดงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร 568 ลา้นบาท และ 3)การดอ้ยค่ากลุ่มสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 1,621 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯตกลงท่ีจะขายหุ้นสามญัใน NVD โดยรับช าระราคาเป็นเงินสดท่ีราคาขายต ่ากว่าตน้ทุนเงิน
ลงทุนซ่ึงบนัทึกตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นท่ีใชเ้พื่อแลกกบัหุ้นสามญัใน NVD ส่งผลให้บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนสุทธิส าหรับ
ปี 2563 ท่ี (3,554) ลา้นบาท  
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 

สรุปฐานะทางการเงินรวมและโครงสร้างเงินลงทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษทัฯ มีสินทรัพย์รวม 65,113 ล้านบาทลดลง 2,568 ล้านบาทจากสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31  
ธันวาคม 2562  โดยแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 22,414 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 42,699 ลา้นบาท ในส่วนของ
หน้ีสินรวม มีมูลค่า 41,571 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,486 ลา้นบาท จาก 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุส าคญัจากเงินกูท่ี้เพิ่มขึ้นเพื่อใชใ้น
โครงการระหว่างพฒันา และเขา้ซ้ืออาคารส านกังานเมโทรโพลิศ นอกจากน้ีบริษทัฯท าการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 180 ลา้น
เหรียญสหรัฐดว้ยวงเงินกูร้ะยะยาวในสกุลเงินบาทจากสถาบนัการเงินดว้ยตน้ทุนทางการเงินใกลเ้คียงกบัตน้ทุนทางการเงินของ
หุน้กู ้อยา่งไรก็ดีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษทัฯมีการตกลงท่ีจะขายหุ้นสามญัใน NVD ซ่ึงธุรกรรมดงักล่าวแลว้เสร็จจะมี
ผลให้ NVD ส้ินสุดสภาพการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ทว่า ธุรกรรมดงักล่าวด าเนินการเสร็จส้ินในเดือนมกราคม 2564 เพื่อ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี บริษทัฯจึงได้แสดงรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมดของ NVD ภายใต ้กลุ่มสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย และ หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักลุ่มสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายตามล าดับ ส่งผลให้
บริษทัฯรายงานหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียลดลง 4,531 ลา้นบาท และสัดส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงมา
อยูท่ี่ 0.96 เท่า จาก 0.98 เท่า ณ 31 ธนัวาคม 2562 อตัราส่วนดงักล่าวถือวา่ยงัต ่ากว่า covenant ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

 

หน่วย: ล้านบาท 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,413 3,378 -2,035 
สินคา้คงเหลือ 5,371 3,274 -2,097 

สินทรัพยห์มุนเวียน 24,087 22,414 -1,673 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 13,828 16,902 3,074 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สุทธิ 19,870 19,537 -332 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 43,594 42,699 -895 
รวมสินทรัพย์ 67,681 65,113 -2,568 
หน้ีสินหมุนเวียน 12,514 15,385 2,871 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 27,571 26,187 -1,384 
รวมหนีสิ้น 40,085 41,571 1,486 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,596 23,541 -4,055 
      

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 27,040 22,509 -4,531 

สัดส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.98x 0.96x   
สัดส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.77x 0.81x   
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