บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2564
ภาพรวมธุรกิจ
การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ต้ งั แต่ช่วงปลายปี 2563 ยังคงกดดันผลประกอบการโดยรวมของบริ ษทั ฯ โดยในไตรมาสที่
1 ปี 2564 บริ ษทั ฯรายงานรายได้รวม 1,306 ล้านบาท ลดลง 40% จากปี ที่แล้ว โดยรายได้จากการขายบ้านและอาคารชุดลดลง 35%
สาเหตุสาคัญจากการตัดบริ ษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) หรื อ (“NVD”) ออกจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ แม้วา่ ระหว่างไตร
มาสจะมีรายได้จากโครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส มูลค่าราว 360 ล้านบาท แล้วก็ตาม นอกจากนี้ รายได้จากการให้เช่าและ
การให้บริ การลดลง 43% ซึ่ งเป็ นผลมาจากการหายไปของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและการหยุดให้บริ การเชิงพาณิ ชย์ของ
โรงแรมในกลุ่มบริ ษ ทั ฯบางแห่ ง เนื่ องจากมาตรการควบคุมการระบาดของรั ฐบาลท้องถิ่ น อย่างไรก็ดีผลกระทบดังกล่าว
บางส่ วนถูกลดทอนจากการเริ่ มรับรู ้รายได้เดือนมีนาคม 2564 ของ FS JV Co., Ltd. (“FS JV”) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมในสหราช
อาณาจักรจานวน 26 แห่ง ห้องพักรวม 2,886 ห้อง ภายใต้แฟรนไชส์แบรนด์ Mercure
แม้ว่ารายได้ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จะลดลง 40% และค่าใช้จ่ายคงที่บางรายการที่ไม่สามารถปรับลดได้มากนักอาทิค่าเช่าที่ดิน ค่า
เสื่ อมราคา ทว่า บริ ษทั ฯยังสามารถรับรู ้ผลกาไรสุ ทธิ 70 ล้านบาท ซึ่ งถือเป็ นการรายงานผลกาไรสุ ทธิ ครั้งแรกหลังจากรายงานผล
ขาดทุนสุ ทธิ 3 ไตรมาสต่อเนื่ อง สาเหตุส าคัญมาจากการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ปรับลดค่าใช้จ่ายผันแปรอาทิ ค่าใช้จ่ายทาง
การตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั การรับรู ้ส่วนแบ่งกาไรจากกิจการร่ วมค้า 99 ล้านบาท จากการส่ งมอบ
ห้องชุดโครงการ ดิ เอส สุ ขุมวิท 36 ซึ่งเป็ นโครงการร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั ฯกับฮ่องกง แลนด์ ตลอดจนการบันทึกรายการที่ไม่
เกิดขึ้นประจาซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีได้แก่
1. การปรับมูลค่าเงินลงทุนใน FJ JV ซึ่ งเดิมถูกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย (Equity Method) ให้เป็ นไปตามมูลค่ายุติธรรม
ก่อนการเข้าเพิ่มสัดส่ วนการถือหุน้ ใน FS JV ส่ งผลให้รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท
2. การรับรู ้กาไรจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานปกติระหว่างบริ ษทั ฯและ NVD หลังจาก NVD สิ้ นสภาพการ
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ส่งผลรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 281 ล้านบาท อนึ่ง ก่อนการขายเงินลงทุนใน NVD กาไรดังกล่าว
ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามหลักจัดทางบการเงินรวม
3. ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ลดลง 24 ล้านบาท เนื่องจากการล้างสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ ซึ่งเป็ น
ผลมาจากที่ NVD สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
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พัฒนาการที่สาคัญ และแนวโน้ มธุรกิจในปี 2564
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการพักอาศัย
ในวันที่ 6 มกราคม 2564 บริ ษทั ฯได้ดาเนินการขายหุ้นสามัญใน NVD ทั้งหมดที่บริ ษทั ฯถืออยู่ หรื อเท่ากับจานวน 711,855,320 หุน้
ให้กบั กลุ่มผูห้ ุ้นใหญ่ลาดับสองของ NVD แล้วเสร็ จ ส่ งผลให้ NVD สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ และผลประกอบการ
ของ NVD จะถูกตัดออกจากงบการเงิ นรวมของบริ ษ ทั ฯตั้งแต่ เดื อนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป อนึ่ ง ธุ รกรรมการขายเงิ นลงทุ น
ดังกล่าวช่วยปลดล็อคให้บริ ษทั ฯสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบซึ่ งมีการเติบโตที่แข็งแกร่ งด้วยตนเอง บริ ษทั ฯคาดว่าจะบรรลุ
ข้อตกลงในการซื้ อที่ดิน 1 แปลง ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และวางเป้ าหมายซื้ อที่ดินอีก 1-2 แปลงในปี นี้ ที่ดินทั้งหมดจะถูกนาไป
พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวในระดับราคา 10-100 ล้านบาท ซึ่งเป็ นเซ็กเมนต์ที่บริ ษทั ฯมีความชานาญและยังคงมีช่องว่างทางการตลาด
อยูม่ าก ด้วยแผนการซื้ อที่ดินดังกล่าวบริ ษทั ฯคาดว่าจะสามารถเปิ ดขายโครงการบ้านเดี่ยว 2-3 โครงการ มูลค่าโครงการละประมาณ
3,000 ล้านบาท ภายในปลายปี หน้า ทั้งนี้เป้าหมายสัดส่วนของรายได้จากโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบต่อแนวสูงจะอยูท่ ี่ระดับ 60:40
ระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯปิ ดการขายบ้านเดี่ยวโครงการสันติบุรี เดอะ เรสซิ เดนเซสได้เพิ่ม 3 หลัง ส่ งผลให้ยอดขาย
สะสมสู งถึงประมาณกึ่งหนึ่ งของมูลค่าโครงการ ตอกย้ าถึ งศักยภาพของตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบระดับ Ultraluxury นอกจากนี้
บริ ษทั ฯยังคงส่ งมอบห้องชุดในโครงการ ดิ เอส สุ ขุมวิท 36 ต่อเนื่ องจากปี ที่แล้ว โดยยอดโอนกรรมสิ ทธิ์ สะสม ณ เดือนมีนาคม
2564 เท่ากับ 36% ของมูลค่าโครงการ แบ่งเป็ นลูกค้าชาวไทย 55% และลูกค้าต่างชาติ 45% อย่างไรก็ดีโครงการ ดิ เอส สุ ขุมวิท 36
เป็ นโครงการร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั ฯกับฮ่องกง แลนด์ ผลประกอบการของโครงการดังกล่าวจึงถูกบันทึกภายใต้วิธีส่วนได้เสี ย
(Equity Method) ซึ่งจะแสดงผ่านส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ธุรกิจโรงแรม
บริ ษทั เอส โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด (มหาชน) (“SHR”) ตระหนักดีว่าสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19 ในหลายประเทศ
ยังคงยืดเยื้อ SHR จึงปรับแผนธุรกิจโดยคานึงถึงสถานการณ์และเงื่อนไขเฉพาะตัวของแต่ละประเทศ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 SHR ดาเนินการยกเลิกสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมกับแบรนด์ Outrigger และเข้าบริ หารจัดการด้วยตัวเอง
(Self-managed) ในโรงแรม Outrigger 3 แห่ งจากทั้งหมด 6 แห่ ง ซึ่ งจะช่วยลดภาระค่าธรรมเนี ยมการบริ หารจัดการของ Outrigger
และเมื่อผนวกกับการบริ หารงานแบบกลุ่ม SHR คาดว่า EBITDA margin จะเพิ่มสู งขึ้นได้ราว 5%
โรงแรม
หมายเหตุ
Outrigger Koh Samui Beach Resort อยูร่ ะหว่างการรี แบรนด์เป็ น โรงแรมเนเบอร์ บ่อผุด เกาะสมุย ซึ่งเป็ นไปตามแผนการ
บริ หารงานแบบกลุ่ม (Cluster management) กับโรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย
Outrigger Laguna Phuket Beach
รี แบรนด์เป็ นโรงแรมทรายลากูน่าภูเก็ต ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็ นไปตามแผนการ
Resort
บริ หารงานแบบกลุ่ม (Cluster management) กับโรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ
Outrigger Konotta Maldives Resort ปิ ดให้บริ การเชิงพาณิ ชย์ต้ งั แต่ มีนาคม 2563 เนื่องจากตั้งอยูใ่ นทาเลที่อยูไ่ กล
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สาหรับโรงแรมในประเทศไทย ผลประกอบการเริ่ มมีแนวโน้มที่ดีข้ ึนหลังจาก SHR ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างสู งในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งที่ผ่านมามิใช่ฐานลูกค้าหลัก ความสาเร็ จดังกล่าวเป็ นผลมาจากการปรับแผนการตลาดครั้งใหญ่ และการ
สื่ อสารช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผนวกกับการรี แบรนด์ Outrigger Laguna Phuket Beach Resort เป็ นโรงแรมทรายลากูน่าภูเก็ต และ
โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รี สอร์ท เป็ นโรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เพื่อลดผลกระทบด้านฤดูกาลของผลประกอบการธุ รกิจโรงแรม และลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่าเสมอ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ย่อยของ SHR ได้เพิ่มสัดส่ วนการถือหุ ้นสามัญใน FS JV จาก 50% เป็ น 100% ด้วยมูลค่าเงินลงทุน
13.75 ล้านปอนด์ ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม ส่ งผลให้ FS JV เป็ นบริ ษทั ย่อยของ SHR และผลประกอบการโรงแรมในส
หราชอาณาจักรจานวน 26 แห่ง ห้องพัก 2,886 ห้อง ภายใต้แบรนด์ Mercure ของ FS JV จะถูกรายงานในงบการเงินรวมของ SHR
และของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป การเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายเดียว ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงาน ตลอดจน
สามารถเริ่ มดาเนินการตามแผนธุรกิจเพื่อจัดพอร์ตให้สมดุล โดยรายละเอียดแผนธุ รกิจเป็ นดังนี้
1. ปรับปรุ งพัฒนาโรงแรมหลักซึ่ งสร้างผลการดาเนิ นงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทากาไร รวมถึงเพิ่ม
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันของโรงแรมเหล่านั้น
2. จาหน่ายโรงแรมที่มีความสามารถในการทากาไรจากัด แต่สามารถขายได้ในราคาที่เหมาะสมในภาวะตลาดปั จจุบนั โดย
โรงแรม 4 - 6 แห่ งอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว และปั จจุบนั SHR อยู่ระหว่างการเจรจากับผูซ้ ้ื อที่ มีศกั ยภาพ โดยคาดว่า
ธุ รกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็ จในปี 2564 – 2565 ทั้งนี้ ในเดือน เมษายน 2564 SHR บรรลุขอ้ ตกลงการขายโรงแรม Mercure
Newbury Elcot Park ซึ่งเป็ นโรงแรมขนาด 73 ห้อง ด้วยมูลค่าซื้อขาย 4.25 ล้านปอนด์
3. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพสิ นทรัพย์ซ่ ึงครอบคลุมราว 60% ของโรงแรมทั้งหมดในพอร์ ตการลงทุนนี้ เพื่อยกระดับให้กลายมาเป็ น
สิ นทรัพย์หลักของบริ ษทั ฯ ผ่านกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละโรงแรม ยกตัวอย่างเช่น การแปลงทรัพย์สินที่เป็ นสิ ทธิการ
เช่า (leasehold) มาเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ (freehold) เป็ นต้น
ด้วยแผนธุ รกิจดังกล่าว ผนวกกับการแต่งตั้ง Interstate Hotels & Resorts ผูบ้ ริ หารจัดการโรงแรมชั้นนาในสหราชอาณาจักรและ
ยุโรปเพื่ อเข้ามาบริ หารงานตั้งแต่ เดื อนธันวาคม 2563 ซึ่ งจะช่ วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานและปรั บลดสั ดส่ วน
ค่าธรรมเนียมในการบริ หารจัดการแบบคงที่ลง SHR เชื่อมัน่ ว่าจะสามารถพลิกฟื้ นผลประกอบการจากธุ รกิจโรงแรมให้เติบโตอย่าง
มีนยั สาคัญ
อนึ่ง สรุ ปสถานะการเปิ ดให้บริ การของโรงแรมของ SHR และแนวโน้มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายประเทศมีรายละเอียดดังนี้
ประเทศ
สถานะโรงแรมของ SHR
แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทย
ภูเก็ต และเกาะพีพี:
ธุ รกิจโรงแรมมีแนวโน้ม ที่จะฟื้ นตัวในปลายไตรมาสที่ 2
เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563
ปี 2564 ด้วยแรงสนับสนุ นจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
จนถึงปัจจุบนั
ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 17 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2564 แ ล ะ ก า ร เ ปิ ด รั บ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเริ่ มต้นในครึ่ งปี หลังของปี เป็ น
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2564
ประเทศ

สาธารณรัฐ
มัลดีฟส์

สถานะโรงแรมของ SHR
เกาะสมุย:
เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2563
- สันติบุรี เกาะสมุย ปิ ดให้บริ การ
ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
- Outrigger เกาะสมุย (เดิม) ปิ ดให้บริ การ
ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2564
โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส
1:
เปิ ดบริ การตั้งแต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม 2563
จนถึงปัจจุบนั
Konotta Maldives Resort:
ยังปิ ดให้บริ การเชิงพาณิชย์จนถึงปัจจุบนั
เนื่องจากตั้งอยูใ่ นทาเลที่อยูไ่ กล

สหราช
อาณาจักร
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โรงแรมส่ วนใหญ่ ท ยอยกลั บ มา เปิ ด
ให้บริ การตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ทว่า การ
บังคับใช้มาตรการปิ ดเมืองในปลายปี 2563
ส่งผลให้โรงแรม 3 แห่งปิ ดให้บริ การ ณ 31
มีนาคม 2564

แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ต้นไป โดยเริ่ ม ผ่อนปรนมาตรการตามล าดับ ในพื้ นที่ 6
จังหวัดนาร่ องของประเทศ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย
(สุราษฏร์ธานี) เชียงใหม่ และพัทยา (ชลบุรี)

สัญญาณการฟื้ นตัวเด่นชัดต่อเนื่องหลังจากเปิ ดประเทศใน
กลางปี 2563 โดยในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาระยะเวลาเข้าพัก
ของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยสู งถึง 9 วัน ยาวนานกว่า 7 วันในปี
ก่อนหน้า นอกจากนี้ การเปิ ดรับนักท่องเที่ยวโดยปราศจาก
เงื่ อนไขในการกักตัว 14 วัน การดึ งดู ดนักท่ องเที่ ย วจาก
ประเทศใหม่ๆเช่น อินเดีย และรัสเซีย ที่สามารถชดเชยการ
หายไปของกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักจากประเทศแถบยุโรป
ตะวันตกซึ่ งมีการยอดจ่ายต่อคนค่อนข้างสู ง และประเทศ
จี น ซึ่ งนิ ย มท่ อ งเที่ ย วช่ ว งนอกฤดู ก าล ตลอดจนความ
คืบหน้าในการกระจายวัคซี นที่เร็ วกว่ากาหนด ส่ งผลให้
รั ฐบาลมัล ดี ฟส์ ปรั บคาดการณ์จานวนนักท่องเที่ยวในปี
2564 จาก 1.0 ล้านคนเป็ น 1.5 ล้านคน นับว่าเพิม่ ขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญจาก 0.6 ล้านคนในปี 2563 อย่างไรก็ตามปั จจัย
หน่วงสาคัญคือสถานการณ์การแพร่ ระบาดในประเทศต้น
ทาง การเปิ ดเส้นทางบิ นและการเพิ่มความถี่ ของจ านวน
เที่ยวบินสู่ มลั ดีฟส์ โดยในเดือนมีนาคม 2564 เที่ยวบินเชิง
พาณิ ชย์ประมาณ 60% เริ่ มกลับมาให้บริ การเส้นทางบิ น
สู่มลั ดีฟส์อีกครั้ง
รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศแผนการ 4 ระยะเพื่อผ่อน
คลายมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาด ระยะแรกในเดือน
มีนาคม 2564 และระยะสุ ดท้ายในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่ง
มาตรการควบคุ ม ทั้ง หมดจะถู ก ยกเลิ ก อนึ่ ง เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้ อมส าหรั บฤดู ก าลท่องเที่ ย วในเดื อนกรกฎาคม
สหราชอาณาจักรคาดว่าจะเปิ ดให้ท่องเที่ยวภายในเครื อส
หราชอาณาจักรและเปิ ดรับนักท่องเที่ยวจากภายนอกตั้งแต่

บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2564
ประเทศ

สาธารณรัฐ
ฟิ จิ

สาธารณรัฐ
มอริ เชียส

สถานะโรงแรมของ SHR

แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เดื อ นพฤษภาคม ทั้ ง นี้ สหราชอาณาจั ก รจะใช้ ว ัค ซี น
พาสปอร์ ตสาหรับการเดินทางภายในสหภาพยุโรป และ
ระบบประเมินความเสี่ ยงสัญญาณไฟจราจร (Traffic light
system) สาหรับการเดินทางจากประเทศต้นทางอื่นๆ ทั้งนี้
ด้วยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในส
หราชอาณาจัก รน่ า จะฟื้ นตัวได้โดดเด่ น ในช่ วงครึ่ งหลัง
ของปี ทว่า ผลประกอบการโรงแรมในสหราชอาณาจัก ร
ของ SHR คาดว่าจะฟื้ นตัวได้เร็ ว คือตั้งแต่ปลายไตรมาสที่
2 เพราะกลุ่มลูกค้าหลักมาจากการท่องเที่ยวในประเทศ
Outrigger Fiji Beach Resort:
ภาพรวมการท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก
เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563
ข้อจากัดในการเดิ นทางระหว่างประเทศ และมาตรการ
จนถึงปัจจุบนั
เคอร์ ฟิ ว อย่างไรก็ ตาม ยอดจองห้องพัก ในไตรมาสที่ 2
Castaway Island Fiji:
ของปี เริ่ มส่งสัญญาณฟื้ นตัว โดยปัจจัยสนับสนุนสาคัญคือ
เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 1 สิ งหาคม 2563 จนถึง ระเบียงท่องเที่ยว (Travel Bubble) ระหว่างนิวซีแลนด์และ
ปัจจุบนั
ออสเตรเลียในเดือน เมษายน 2564 ทั้งนี้คาดการณ์วา่ กรอบ
ความร่ วมมือจะขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิ ฟิก
ในลาดับถัดไป
เปิ ดบริ การตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 - 28 ธุ รกิ จ โรงแรมในครึ่ งปี แรกปี 2564 ยั ง คงเผชิ ญ กั บ
กุมภาพันธ์ 2564 และปิ ดให้บริ การระหว่าง ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ ท้ า ท า ย จ า ก ก า ร พึ่ ง พิ ง เ พี ย ง ต ล า ด
1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2564
ภายในประเทศเป็ นหลัก และมาตรการควบคุ ม โรคที่
เข้ม งวดภายในประเทศ ทั้ง นี้ การเปิ ดรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างชาติคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการค้ า
ท่ามกลางความท้าทายในตลาดอาคารสานักงานให้เช่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯสามารถปล่อยเช่าพื้นที่เพิ่มได้รวมกว่า 900
ตารางเมตร และต่อสัญญากับผูเ้ ช่าเดิมที่สัญญาเช่าหมดอายุลงภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ราว 13,000 ตารางเมตร หรื อประมาณ
91% ทาให้อตั ราปล่อยเช่าเฉลี่ยโดยรวมขยับขึ้นต่อเนื่ องจากระดับต่าที่สุดของปี 2563 ที่ 86% สู่ระดับ 90% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564
ในส่ วนของแผนธุ รกิจ บริ ษทั ฯยังคงมุ่งปรับปรุ งทรัพย์สินที่มีอยู่ให้มีความทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผูเ้ ช่า สาหรับ
โครงการอาคารสานักงาน เอส โอเอซิส ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา บริ ษทั ฯคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็ จราวปลายปี 2564 – ต้นปี
2565 และเพื่อให้ผลการดาเนิ นงานหลังการเปิ ดให้บริ การของ อาคารสานักงาน เอส โอเอซิ ส เป็ นไปตามคาดการณ์ บริ ษทั ฯได้
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2564
แต่งตั้ง CBRE เป็ นตัวแทนในการขายพื้นที่เช่า โดยกลุ่มผูเ้ ช่าเป้าหมายหลักจะเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มพลังงาน สื่ อสาร และองค์กรที่ตอ้ ง
ติดต่อกับหน่วยงานราชการเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯคาดว่าน่ าจะเริ่ มเห็นยอดจองพื้นที่ได้ในครึ่ งปี หลังซึ่ งคือช่วงที่สามารถ
เปิ ดให้บุคคลภายนอกเริ่ มเข้าอาคารได้
ธุรกิจใหม่ : นิคมอุตสาหกรรม และโครงสร้ างพื้นฐาน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เอส. ไอเอฟ. จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ จะ
จัดตั้งขึ้นใหม่ให้เข้าทารายการดังต่อไปนี้
1. เข้าซื้อหุน้ สามัญ 100% ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ปาร์ค อินดัสตรี จากัด (“PIC”) โดย PIC เป็ นผู ้
ถือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินขนาดประมาณ 1,790.56 ไร่ ซึ่ งตั้งอยู่ที่ ตาบลหลักฟ้ า และตาบลไชยภูมิ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สาหรับการพัฒนานิ คมอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยเมื่ อวันที่ 27
เมษายน 2563 รวมมูลค่าการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ PIC และการพัฒนาโครงการทั้งหมดประมาณ 2,421 ล้านบาท
2. เข้าซื้ อหุ ้นสามัญ 30% ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วของบริ ษทั อ่างทอง เพาเวอร์ จากัด (“ATP”) โดย ATP เป็ นผู ้
ประกอบธุ รกิ จการผลิ ตและจาหน่ ายไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนร่ วม และไอน้ า ด้วยกาลังการผลิ ต 123 เมกะวัตต์ และมี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“EGAT”) อายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า
(COD) ในจานวน 90 เมกะวัตต์ โดยได้เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการเชิงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยู่
บนพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ PIC รวมมูลค่าในการชาระราคาค่าหุ้นจากการเข้าทารายการเป็ นเงินจานวน
ประมาณ 557 ล้านบาท
3. เข้าซื้ อสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญ (Option) บนมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ในสัดส่ วนไม่น้อยกว่า 30% ในบริ ษทั บี.กริ ม
เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จากัด (“BGPR 1”) และ บริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จากัด (“BGPR 2”) โดย BGPR 1 และ BGPR
2 อยู่ในระหว่างการดาเนิ นการจัดตั้งและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่ วม เพื่อจาหน่ายไฟฟ้า และไอน้ า ด้วยกาลัง
การผลิตแห่ งละ 140 เมกะวัตต์ และได้ทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ากับ EGAT ในแห่งละ 90 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 25 ปี ซึ่งมีวนั
กาหนดเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า (SCOD) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 โดยโรงไฟฟ้ าทั้งสองจะตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมของ PIC ทั้งนี้
มูลค่าในการชาระราคาค่า Option และค่าหุ ้นเพิ่มทุนตามมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ในสัดส่ วน 30% ภายหลังจากการใช้
สิ ทธิตามสัญญา Option รวมถึงเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการทั้งสองโครงการเป็ นเงินจานวนรวมประมาณ 835 ล้านบาท
บริ ษทั ฯคาดว่าการเข้าทารายการทั้งหมดจะแล้วเสร็ จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ในระหว่างนี้ บริ ษทั ฯดาเนิ นการเตรี ยมความพร้อม
สาหรั บการก่ อสร้ าง อาทิ ถมดิ น ทาคันดิ นเพื่อป้ องกันน้ าท่วม และสร้างถนนเชื่ อมเข้าที่ดิน เป็ นต้น โดยความคืบหน้างานยัง
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี หลังจากธุ รกรรมเสร็ จสิ้ น บริ ษทั ฯจะเริ่ มบันทึกผลการ
ดาเนินงานของ PIC ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ในขณะที่ผลการดาเนิ นงานของ ATP และ BGPR 1-2 จะถูกบันทึก ภายใต้วิธี
ส่ วนได้เสี ย (Equity Method) ซึ่ งผลประกอบการจะแสดงภายใต้ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
กิจการร่ วมค้า
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2564
การรุ กเข้าสู่ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน มีส่วนสาคัญในการกระจายความเสี่ ยง (Diversify Risk) แหล่งที่มาของ
รายได้ของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริ ษทั ฯ เพื่อก้าวสู่ การเป็ นผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์อย่างครบวงจร ทั้งนี้
เมื่อบูรณาการกลุ่มธุ รกิจดังกล่าวเข้ากับ 3 ธุ รกิจหลักในปั จจุบนั ขอบเขตธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องจะถูกขยายออกไป เพิ่มโอกาสในการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่าเสมอให้กบั ผูถ้ ือหุ้นและส่ งเสริ มให้สิงห์ เอสเตท เติบโตอย่างมัน่ คงต่อไป
สรุปผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รายได้จากการขายบ้านและอาคารชุด
รายได้จากการให้เ ช่าและการให้บริ การ
ธุรกิ จโรงแรม
ธุรกิ จอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อการค้ า
ธุรกิ จอื่นๆ
รายได้จากการขายสินค้า
รวมรายได้
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า
กาไรก่อ นภาษีเงินได้
ภาษีเ งินได้
กาไรสุ ทธิ

ล้ านบาท
752
1,426
1,144
243
39
8
2,186
905
654
-278
-558
-258
-21
-101
344
-10
335

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

%
ล้ านบาท
34%
486
65%
819
52%
544
11%
249
2%
27
0%
0
100%
1,306
41%
386
30%
458
-13%
-128
-26%
-471
-12%
-257
-1%
-3
-5%
117
16%
103
0%
-33
15%
70

%
37%
63%
42%
19%
2%
0%
100%
30%
35%
-10%
-36%
-20%
0%
9%
8%
-3%
5%

เปลี่ ยน
-35%
-43%
-52%
2%
-31%
-100%
-40%
-57%
-30%
-54%
-16%
0%
-86%
216%
-70%
-248%
-79%

EBITDA

880

40%

539

41%

-39%

Normalized EBITDA(1)

330

15%

203

16%

-38%

Normalized Profit for the period after NCI (1)

-252

-12%

-218

-17%

14%

หมายเหตุ:
(1) ไม่ หมายรวมถึง ค่ าที่ปรึ กษา, ค่ าใช้ จ่ายทางการขายและการตลาดในการเปิ ดตัวโครงการใหม่ , กาไรที่ยังไม่ เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลี่ยนของหุ้นกู้แปลงสภาพ, กาไรจากการปรั บมูลค่ า
ยุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน, ขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ , กาไรจากการปรั บมูลค่ ายุติธรรมมูลค่ าเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ าก่ อนการเปลี่ยนเป็ นบริ ษัทย่ อยของกลุ่ม
บริ ษัทฯ และผลกระทบจากธุรกรรมการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2564
รายได้ จากการขายบ้ านและอาคารชุด
ณ 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพักอาศัยได้แก่ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนี ยม
รวม 6 โครงการ มูลค่า 26,547 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายบ้านและอาคารชุดในไตรมาสที่ 1 ปี
2564 จานวน 486 ล้านบาท ลดลง 266 ล้านบาทจากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 หรื อประมาณ 35% เนื่องจากการตัด NVD ออกจากงบ
การเงินรวมของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ตน้ เดือนมกราคม 2564 แม้วา่ ระหว่างไตรมาสจะมีรายได้จากโครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส
มูลค่าราว 360 ล้านบาท แล้วก็ตาม
มูลค่าโครงการของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพักอาศัยที่สาคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564(1) :
มูลค่ าโครงการ (ล้ านบาท) ยอดขาย ยอดโอน/คาดการณ์เริ่มโอน
โครงการ
ดิ เอส อโศก
4,771
91%
81%(ของมูลค่าโครงการ)
ดิ เอส แอท สิ งห์ คอมเพล็กซ์
4,282
95%
82%(ของมูลค่าโครงการ)
ดิ เอส สุขมุ วิท 36
6,091
66%
36%(ของมูลค่าโครงการ)
ดิ เอ็กซ์โทร
3,995
12%
ไตรมาส 4 ปี 2566
สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส
5,472
52%
n/a
หมายเหตุ:(1) ข้ อมูลในตารางยังมิได้ แสดงโครงการ อีส สุขมุ วิท 43 มูลค่ า 1,936 ล้ านบาท ซึ่ งอยู่ระหว่ างการพัฒนา

รายได้จากการให้ เช่ าและการให้ บริการ
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริ การ สะท้อนรายได้จาก ธุรกิจโรงแรม อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้า และอื่นๆ
ธุรกิจโรงแรม
ปั จจุบนั ธุ รกิจโรงแรมทั้งหมดของบริ ษทั ฯจะอยู่ภายใต้การบริ หารงานของ SHR ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ โดย ณ 31
มี นาคม 2564 SHR ด าเนิ นกิ จการโรงแรมรวม 39 โรงแรม ห้ องพัก รวม 4,647 ห้ อง ครอบคลุ ม 5 ประเทศได้แก่ ไทย
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธาณรัฐฟิ จิ และสาธารณรัฐมอริ เชียส และสหราชอาณาจักร อนึ่ง เนื่องด้วยธุรกรรมในเดือนกุมภาพันธ์
2564 ผลประกอบการของ FS JV จึงถูกแสดงในงบการเงินรวมของ SHR และบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ FS JV
ประกอบธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักร 26 แห่ง ห้องพัก 2,886 ห้อง อย่างไรก็ดีการหายไปของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
และโรงแรม 7 แห่ งของ SHR หยุดให้บริ การเชิงพาณิ ชย์ระหว่างไตรมาสที่ 1 เนื่ องจากมาตรการควบคุมการระบาดระลอก
ใหม่ของรัฐบาลท้องถิ่น ทาให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับ 544 ล้านบาท
อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯบันทึกรายการจากโรงแรมของกลุ่มบริ ษทั ฯในสหราชอาณาจักร 3 โรงแรม 229 ห้อง ภายใต้วิธีส่วนได้เสี ย
(Equity Method) ซึ่งผลประกอบการจะแสดงภายใต้ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า

หน้า 8 / 12

บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2564
ผลการดาเนินงานธุรกิจโรงแรมไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
โรงแรม
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
หมายเหตุ
โรงแรมที่กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการเอง(1)
จานวนโรงแรม
5
5
โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย, โรงแรม ทราย
จานวนห้องพัก
657
657
พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รี สอร์ท,
% อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
65%
11%
โรงแรม ทราย ลากูน่า ภูเก็ต, โรงแรมเน
ADR (บาท)(2)
9,517
2,705
เบอร์ เกาะสมุย บ่อผุด และโรงแรม 1 แห่ง
RevPAR (บาท)(2)
6,233
301
ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์
โรงแรม Outrigger(1)
จานวนโรงแรม
3
3
Outrigger Fiji Beach Resort, Castaway
จานวนห้องพัก
499
499
Island Fiji และ Outrigger Mauritius Beach
% อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
55%
10%
Resort
ADR (บาท)(3)
5,386
2,284
RevPAR (บาท)(3)
2,955
225
โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1
จานวนโรงแรม
2
2
SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by
จานวนห้องพัก
376
376
Hilton และ Hard Rock Hotel Maldives
% อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
60%
67%
(4)
ADR (บาท)
10,853
8,287
RevPAR (บาท)(4)
6,526
5,564
โรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ และโรงแรมภายใต้กจิ การร่ วมค้ าในสหราชอาณาจักร
จานวนโรงแรม
29
29
โรงแรมของกลุ่มบริ ษทั ฯ: โรงแรม 26 แห่ง
จานวนห้องพัก
3,115
3,115
ห้องพัก 2,886 ห้อง
% อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
50%
18%
โรงแรมภายใต้กิจการร่ วมค้า:โรงแรม 3
ADR (บาท)(5)
2,347
2,173
แห่ง ห้องพัก 229 ห้อง
RevPAR (บาท)(5)
1,167
394
หมายเหตุ:
(1) SHR ดาเนิ นการยกเลิกสั ญญาบริ หารจัดการโรงแรมกับแบรนด์ Outrigger และเข้ าบริ หารจัดการด้ วยตัวเอง (Self-managed) ในโรงแรม Outrigger 3 แห่ งได้ แก่ Outrigger Koh Samui Beach Resort, Outrigger
Laguna Phuket Beach Resort และOutrigger Konotta Maldives Resort
(2) อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ คานวณสาหรั บไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คือ 31.29THB/USD และสาหรั บไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คือ 30.26THB/USD
(3) อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ คานวณสาหรั บไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คือ 14.14THB/FJD, 0.84THB/MUR และสาหรั บไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คือ 14.85THB/FJD, 0.76THB/MUR
(4) อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ คานวณสาหรั บไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คือ 31.29THB/USD และสาหรั บไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คือ 30.26THB/USD
(5) อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ คานวณสาหรั บไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คือ 40.06THB/GBP และสาหรั บไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คือ 41.72THB/GBP
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2564
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การค้า
ณ 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ในเครื อมีอาคารเพื่อการพาณิชย์ให้เช่าทั้งสิ้ น 4 อาคาร พื้นที่รวม 139,532 ตารางเมตร
โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้าจานวน 249 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากอัตราการปล่อยเช่าของอาคาร สิ งห์ คอมเพล็กซ์ ที่ปรับตัวสู งขึ้น
ผลการดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และไตรมาสที่ 1 ปี 2564
อาคาร
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
ซันทาวเวอร์ส
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)
63,786
63,786
อัตราการปล่อยเช่า
89%
87%
สิ งห์ คอมเพล็กซ์
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)
58,745
58,475
อัตราการปล่อยเช่า
82%
95%
เมโทรโพลิศ
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)
13,677
13,677
อัตราการปล่อยเช่า
97%
85%
ธุรกิจอื่นๆ
ประกอบด้วยธุ รกิจรับก่อสร้างที่อยู่อาศัยและรับบริ หารโครงการไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จาก
ธุรกิจอื่นๆ จานวน 27 ล้านบาท ลดลง 31% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสิ นค้าสะท้อนการขายแผ่นคอนกรี ตสาเร็ จรู ปของ NVD ที่เหลือจากการใช้ก่อสร้างโครงการของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย การหายไปของรายได้ดงั กล่าวในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เป็ นผลมาจากธุ รกรรมการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน
NVD ส่งผลให้ NVD ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ
กาไรขั้นต้น
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 386 ล้านบาท ลดลง 57% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และอัตรากาไรขั้นต้น
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับ 30% ลดลง 41% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สาเหตุสาคัญมาจากรายได้จากการขายบ้านและ
อาคารชุดที่ลดลง ส่ วนลดพิเศษที่ ให้กับลูกค้าที่ ซ้ื อ Biglot บ้านเดี่ยวในโครงการสันติบุรี เดอะ เรสซิ เดนเซส กอปรกับผล
ประกอบการของธุรกิจโรงแรมที่ยงั คงฟื้ นตัวอย่างช้าๆหลังจากกลับมาเปิ ดให้บริ การ
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2564
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
บริ ษทั ฯรายงานค่าใช้จ่ายในการขายไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จานวน 128 ล้านบาท ลดลง 54% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สาเหตุ
สาคัญจากค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิ ทธิ์ ลดลงตามยอดโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยู่อาศัยที่ลดลง การใช้จ่ายอย่าง
ระมัดระวังและปรับลดค่าใช้จ่ายผันแปรอาทิ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจใน
ขณะนั้น ตลอดจนการตัด NVD ออกจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของ FS JV ได้ถูกบันทึกในงบการเงินรวม
ของบริ ษทั ฯนับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่ วนงานสนับสนุน ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ในการประกอบกิ จการ
โรงแรม และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดาเนินงาน อาทิ ค่าที่ปรึ กษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารใน 471 ล้านบาท ลดลง 16% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สาเหตุสาคัญมา
จากการประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการค่าใช้จ่าย และการตัด NVD ออกจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายของ
FS JV ได้ถูกบันทึกในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯนับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป
ต้ นทุนทางการเงิน
การตัด NVD ออกจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯช่วยลดทอนผลกระทบจากเงินกูท้ ี่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในโครงการระหว่างพัฒนา
และการเริ่ มบันทึกต้นทุนทางการเงินในเดือนมีนาคม 2564 ของ FS JV ส่ งผลให้บริ ษทั ฯรายงานต้นทุนทางการเงินไตรมาสที่
1 ปี 2564 จานวน 257 ล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 1 ปี 2563
กาไรสุ ทธิ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริ ษ ทั ฯรั บรู ้ ผลก าไรสุ ทธิ 70 ล้านบาท สาเหตุส าคัญจากปั จจัยหน่ วงอย่างรายได้ที่ ลดลง 40% และ
ค่าใช้จ่ายคงที่บางรายการที่ไม่สามารถปรับลดได้ ถูกชดเชยอย่างสมบูรณ์โดยการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง การปรับลดค่าใช้จ่ายผัน
แปร การรับรู ้ส่วนแบ่งกาไรจากกิจการร่ วมค้า 99 ล้านบาท จากการส่ งมอบห้องชุดโครงการ ดิ เอส สุ ขุมวิท 36 ซึ่งเป็ นโครงการ
ร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั ฯกับฮ่องกง แลนด์ ตลอดจนการบันทึกรายการที่ไม่เกิดขึ้นประจาซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีได้แก่
1. การปรับมูลค่าเงินลงทุนใน FJ JV ซึ่ งเดิมถูกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย (Equity Method) ให้เป็ นไปตามมูลค่ายุติธรรม
ก่อนการเข้าเพิ่มสัดส่ วนการถือหุน้ ใน FS JV ส่ งผลให้รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท
2. การรับรู ้กาไรจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานปกติระหว่างบริ ษทั ฯและ NVD หลังจาก NVD สิ้ นสภาพการ
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ส่งผลรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 281 ล้านบาท อนึ่ง ก่อนการขายเงินลงทุนใน NVD กาไรดังกล่าว
ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามหลักจัดทางบการเงินรวม
3. ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ลดลง 24 ล้านบาท เนื่องจากการกลับรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ
ซึ่งเป็ นผลมาจากที่ NVD สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2564
สรุปฐานะทางการเงินรวมและโครงสร้ างเงินลงทุน
หน่ วย: ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินจากสัญญาเช่า)
สัดส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)
สัดส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564
3,378
3,332
3,274
2,971
22,414
10,771
16,902
17,295
19,537
30,357
42,699
53,100
65,113
63,871
15,385
11,871
26,187
30,294
41,571
42,165
23,541
21,706
22,509
0.96x
0.81x

เปลีย่ น
-46
-303
-11,643
393
10,820
10,401
-1,242
-3,514
4,107
594
-1,835

26,595
1.23x
1.07x

เนื่องด้วยธุรกรรมการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน NVD และการเพิ่มสัดส่ วนในการถือหุ้นสามัญใน FS JV ทาให้งบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริ ษทั ฯ ณ 31 มีนาคม 2564 ถูกแสดงโดยตัดสิ นทรัพย์และหนี้ สินของ NVD ออกไป แต่รวมสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ของ FS JV ส่ งผลให้ทรัพย์สินและหนี้ สินเปลี่ยนแปลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯ มี
สิ นทรั พย์รวม 63,871 ล้านบาทลดลง 1,242 ล้า นบาท โดยแบ่งเป็ นสิ นทรั พย์หมุนเวียน 10,771 ล้านบาท และสิ นทรั พย์ไม่
หมุนเวียน 53,100 ล้านบาท หนี้สินรวม มีมูลค่า 42,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 594 ล้านบาท และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 4,085
ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ย ส่ งผลให้สัดส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นมา
อยูท่ ี่ 1.07 เท่า จาก 0.81 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดีอตั ราส่วนดังกล่าวถือว่ายังต่ากว่า covenant ของบริ ษทั ฯ
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