บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2565
ภาพรวมธุรกิจ
ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2565 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง จากการลงทุนภาคเอกชน และการส่ งออกที่ขยายตัว
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญภายหลังการผ่อนคลายมาตรการ
เปิ ดประเทศ ตลอดจนภาคบริ การซึ่ งได้รับการสนับสนุ นจากมาตรการทางเศรษฐกิ จเพื่อสนับสนุ นการใช้จ่ายภายในประเทศ
ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ รายงานรายได้รวมจานวน 5,790 ล้านบาท ในครึ่ งปี แรกปี 2565 เพิ่มขึ้น 92% จากช่วงเดียวกันของปี 2564
จากการเติบโตของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือ
ของปี จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง
สาหรับรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ในช่วงครึ่ งปี แรกปี 2565 รายงานที่ 1,419 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) รายได้จากการ
ขายบ้านและอาคารชุด จานวน 1,222 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจานวน 1,133 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งแบ่งเป็ น
ยอดขายจากโครงการประเภทคอนโดมิ เนี ยมประมาณ 57% ของยอดขายทั้งหมด และยอดขายจากโครงการบ้านเดี่ ยวระดับ
Ultraluxury ประมาณ 43% ของยอดขายทั้งหมด โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าในช่วงที่เหลือของปี กิจกรรมการโอนกรรมสิ ทธิ์ของโครงการ
บ้านเดี่ยวจะเร่ งตัวขึ้นจากความแข็งแกร่ งอย่างต่อเนื่ องของอุปสงค์ของตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบ และการรับรู ้รายได้จากบ้านเดี่ยว
โครงการใหม่ ที่คาดว่าจะทยอยโอนกรรมสิ ทธิ์ ได้ต้ งั แต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เป็ นต้นไป กอปรกับ (2) รายได้จากการขายที่ดินนิ คม
อุตสาหกรรมจานวน 198 ล้านบาท จากการทยอยโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทองในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
ในส่วนของรายได้จากการให้เช่าและการให้บริ การในครึ่ งปี แรกปี 2565 จานวน 4,371 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 132% เมื่อเทียบช่วง
เดียวกันปี ก่อน ซึ่งได้แรงหนุนหลักจากผลการดาเนินงานที่โดดเด่นของธุรกิจโรงแรม โดยในงวดดังกล่าว รายได้จากธุรกิจโรงแรม
รายงานที่ 3,761 ล้านบาท เติบโตขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวจากครึ่ งปี แรกปี 2564 ซึ่ งเป็ นผลมาจากความแข็งแกร่ งอย่างต่อเนื่ องของ
ผลประกอบการของโรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 และโรงแรมในสหราชอาณาจักร โดยสัดส่วนรายได้รวมกัน
คิดเป็ น 75% ของรายได้รวมทั้งหมด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เห็นแนวโน้มการฟื้ นตัวอย่างรวดเร็ วของพอร์ ตโรงแรม Outrigger
และพอร์ ตโรงแรมในประเทศไทย ซึ่ งมีรายได้เติบโตกว่า 8 เท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และคิดเป็ น 25% ของรายได้
รวม นอกจากนั้นแล้ว รายได้ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้าปรับตัวดีข้ ึน 5% ซึ่งเป็ นผลมาจากการรักษาอัตราการปล่อยเช่า
โดยรวมไว้ที่ 88% และสามารถปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าขึ้นได้แม้จะอยูร่ ะหว่างสถานการณ์ที่ทา้ ทาย
บริ ษทั ฯ รับรู ้กาไรสาหรับงวดครึ่ งปี แรกปี 2565 จานวน 54 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 26 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่ อน
ซึ่งเป็ นผลมาจากการฟื้ นตัวที่แข็งแกร่ งของธุรกิจโรงแรม การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และการเริ่ มรับรู ้กาไรจาก
การขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง
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พัฒนาการที่สาคัญ และแนวโน้ มธุรกิจ
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการพักอาศัย
ระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริ ษ ทั ฯ โอนกรรมสิ ทธิ์ บ้านเดี่ ยวโครงการสันติ บุรี เดอะ เรสซิ เดนเซส ได้เพิ่ มจานวน 2 แปลง
ส่ งผลให้ มี ยอดรอโอนกรรมสิ ทธิ์ ณ เดื อนมิ ถุ นายน 2565 จานวน 9 แปลง หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 36 ของจานวนแปลงทั้งหมด
และเพื่อเป็ นการสานต่อความสาเร็ จจากผลตอบรับที่ดีของกลุ่มลูกค้าต่อแบรนด์ของสิ งห์ เอสเตท บริ ษทั ฯ เดินหน้ารุ กตลาดบ้าน
เดี่ ย วในระดั บ Luxury ผ่ า น 3 เซ็ ก เมนท์ ใ หม่ ที่ ค รอบคลุ ม ระดั บ ราคาที่ ก ว้ า งขึ้ น เพื่ อ ขยายศั ก ยภาพของแบรนด์
(Leverage Brand Equity) ด้วยเซ็กเมนต์ที่บริ ษทั มีความชานาญและมีฐาน loyalty ของลูกค้า มุ่งสู่ สัดส่ วนรายได้บา้ นแนวราบต่อ
คอนโดมิเนียมที่ 75% ต่อ 25% โดยบริ ษทั ฯ ได้วางงบลงทุนกว่า 32,000 ล้านบาท และตั้งเป้ าหมายในการเปิ ดตัวโครงการรวมมูลค่า
52,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี
ในส่วนของการวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ของทั้ง 3 เซ็กเมนท์ ประกอบไปด้วย (1) บ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury ในทาเล Premium
Location ในระดั บ ราคา 50 – 100 ล้า นบาท โดยแบรนด์ น้ ี จะเปิ ดตั ว อย่ า งเป็ นทางการด้ ว ยชื่ อ ศิ ร นิ น ทร์ เรสซิ เ ดนเซส
(2) บ้านเดี่ยวระดับ Luxury บน Premium Location ที่สะท้อน Lifestyle การใช้ชีวิตของคนเมื อง ด้วยราคา 20 – 50 ล้านบาท และ
(3) บ้านเดี่ยวระดับ Affordable Luxury ในทาเลที่ Premium เดินทางสะดวก เน้นเรื่ องของการออกแบบที่มีความเป็ นคนรุ่ นใหม่ ด้วย
ราคา 10 – 20 ล้านบาท
สาหรับการเปิ ดตัวโครงการศิรนินทร์ เรสซิเดนเซส (Siraninn Residences) มูลค่ารวม 2,900 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเปิ ดการขายภายใน
เดือนกันยายน 2565 ตั้งอยูใ่ นซอยพัฒนาการ 32 ซึ่งเป็ นทาเลที่อยูอ่ าศัยสาหรับโครงการแนวราบเขตเมือง ที่พรี เมียมที่สุดในปัจจุบนั
คาแรกเตอร์ ของโครงการเป็ น Horizontal Luxury House ในรู ปแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้นท่ามกลางสังคมคุณภาพ จากัดเพียง 28 แปลง
ด้วยราคาประมาณ 65 – 180 ล้านบาท และโฮมออฟฟิ ศ ราคาประมาณ 20 ล้านบาท จานวน 4 แปลง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ วางเป้าหมายการ
โอนกรรมสิ ทธิ์จานวน 6 แปลงภายในไตรมาส 4 ในปี 2565 นอกจากนั้นแล้ว บ้านเดี่ยวโครงการใหม่ในอีก 2 เซ็กเมนท์ จะมีการเปิ ด
ตัวอย่างเป็ นทางการภายในปี 2565 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีที่ดินที่พร้อมพัฒนาแล้ว 2 แปลง และอยูร่ ะหว่างรอโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินเพิ่มเติม
เพื่ อเดิ นหน้าพัฒนา 4 โครงการที่ พร้ อมเปิ ดขายในปี 2566 พร้ อมตั้งเป้ าหมายในการซื้ อที่ ดิ นในท าเลศักยภาพอี กจ านวน
5 - 7 แห่งต่อปี สาหรับการพัฒนาและทยอยเปิ ดตัวโครงการตั้งแต่ปี 2566 อย่างต่อเนื่องราวปี ละ 10,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสบริ ษทั ฯ ยังคงส่ งมอบห้องชุดได้อย่างต่อเนื่ อง ทาให้สามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ โครงการ ดิ เอส สิ งห์
คอมเพล็กซ์ และดิ เอส อโศก ได้ท้ งั หมด และมียอดโอนกรรมสิ ทธิ์สะสม ณ เดือนมิถุนายน 2565 ของโครงการ และโครงการ ดิ เอส
สุ ขุมวิท 36 เท่ากับ 60% ของมูลค่าโครงการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ คาดว่าปริ มาณความต้องการซื้ อที่อยู่อาศัยและยอดโอนกรรมสิ ทธิ์ ของ
โครงการต่าง ๆ จะมีทิศทางที่ดีข้ นึ ในครึ่ งปี หลังปี 2565
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ธุรกิจโรงแรม
ธุ รกิจโรงแรมทั้งหมดของบริ ษทั ฯจะอยู่ภายใต้การบริ หารงานของ บริ ษทั เอส โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด (มหาชน) (“SHR”)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงแรม 36 แห่ ง จากทั้งหมด 37 แห่งภายใต้การบริ หารของบริ ษทั
เปิ ดให้บริ การ หรื อคิดเป็ น 99% ของจานวนห้องทั้งหมด (4,419 ห้อง จากทั้งหมด 4,472 ห้อง)
ประเทศไทย
สถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า ประเทศไทยในช่วงครึ่ งปี แรกปี 2565 ปรั บตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละเดื อน
สอดคล้องกับการทยอยผ่อนคลายปรับเงื่อนไขและมาตรการการควบคุมการแพร่ ระบาดต่างๆ โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม
และมิถุนายนที่จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ภายหลังการประกาศยกเลิกระบบ Test & Go ส่งผลให้จานวน
นัก ท่องเที่ ย วต่า งชาติ ส ะสมในช่ วงครึ่ งปี แรกทั้ง สิ้ นราว 2.1 ล้านคน โดยหลัก เป็ นนัก ท่องเที่ ย วภูมิ ภาคเอเชี ย ตะวัน ออก
เอเชียใต้ และยุโรป ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มฟื้ นตัวสู งขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในช่วงครึ่ งปี หลัง ภายหลัง
จากการเปิ ดประเทศอย่างเต็ม รู ปแบบด้วยการยกเลิกระบบ Thailand Pass ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี จะมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ
2.7 ล้านคน และ 4.5 ล้านคนตามลาดับ ผลักดันให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมทั้งปี 2565 อยูท่ ี่ประมาณ 10 ล้านคน
จากปั จจัยสาคัญต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผนวกกับประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการโรงแรมในประเทศไทยของบริ ษทั ฯ
ส่ งผลให้อตั ราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ของโรงแรมในประเทศไทยของบริ ษทั ฯ ในเดือนกรกฎาคม 2565 ปรับตัว
เพิ่ ม ขึ้ น ที่ 57% จากการเปิ ดรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ ต็ ม รู ป แบบเป็ นเดื อ นแรก และปริ ม าณความต้อ งการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรม SAii Laguna Phuket และโรงแรม SAii Phi Phi Island
Village ที่มี Occupancy Rate ที่ 68% และ 63% ตามลาดับ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความมัน่ ใจต่อแนวโน้ม Occupancy Rate ที่จะสู งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 ของปี
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
โมเมนตัมการท่องเที่ยวในปี 2565 ยังคงดีอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดาเนินงานที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในแถบ
เอเชียแปซิ ฟิก โดยจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สะสมเดือนมิถุนายน เติบโตขึ้น 59% จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อนอยู่ที่กว่า 0.8 ล้านคน ซึ่ งเกินครึ่ งนึ งของเป้ าหมายนักท่องเที่ยวรวมในปี 2565 ที่กระทรวงการท่องเที่ยว
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ได้ต้ งั ไว้ที่ 1.6 ล้านคน
ในระหว่างครึ่ งปี แรกปี 2565 นักท่องเที่ยวจากอินเดียเป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามัลดีฟส์สูงสุดเป็ นอันดับที่ 1 หรื อ
คิดเป็ น 15% จากจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด และตามด้วยนักท่องเที่ยวชาวด้วยสหราชอาณาจักร และรัสเซีย เป็ นโดยคิดเป็ น
สัดส่ วน 12% และ 10% ตามล าดับ ซึ่ ง สะท้อนว่า ผลกระทบจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างรั ส เซี ย -ยูเครนต่อ ภาคการ
ท่องเที่ยวในมัลดีฟส์น้ นั มีจากัด ทั้งนี้ จานวนนักท่องเที่ยวรัสเซียฟื้ นตัวกลับมาในระดับปกติต้ งั แต่เดือนพฤษภาคมเป็ นต้นไป
ด้วยปั จจัย สนับสนุ นจากความแข็ง แกร่ งของภาคการท่องเที่ย วในมัลดี ฟ ส์ กอปรกับ การทาการตลาดเชิ งรุ กของบริ ษทั ฯ
ในการหาลูกค้าหมุนเวียนจากหลากหลายภูมิภาค และการเจาะลูกค้ากลุ่ม High Spending ส่ งผลให้โรงแรมทั้งสองแห่ งบน
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โครงการครอสโร้ด เฟส 1 (CROSSROADS) มีนกั ท่องเที่ยวหลักจากสหราชอาณาจักร รัสเซียและสหรัฐอเมริ กา ซึ่งคิดเป็ น
สัดส่ วนที่ 19%, 14% และ 11% ตามลาดับ ผลักดันให้อตั ราการเข้าพักเฉลี่ยของ CROSSROADS ในช่วงครึ่ งปี แรกปี 2565
อยู่ที่ 70% สู งกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 61% นอกจากนั้นแล้ว กลยุทธ์ในการปรับปรุ งห้องพักของโรงแรม ส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ สามารถปรับเพิ่มอัตราค่าห้องพักต่อคืน (ADR) ให้เติบโตขึ้นได้กว่า 67% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
คาดว่าโรงแรมทั้งสองแห่ งบนโครงการ CROSSROADS จะสามารถรักษา Occupancy Rate เฉลี่ยในระดับสู งได้ตลอดทั้งปี
พร้อมกับตั้งเป้าหมายในการเพิ่ม ADR ให้เติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ รั ฐบาลคาดการณ์ จานวนนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ที่เดิ นทางเข้ามัลดี ฟส์สะสมปี 2565 อยู่ที่ 1.6 ล้านคน หรื อฟื้ นตัวกลับ
มาแล้วกว่า 94% เมื่อเทียบจากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามัลดีฟส์ ในปี 2562 ซึ่ งเป็ นปี ก่อนเกิดการแพร่ ระบาด
ของโควิด-19 แม้ว่านักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศในเอเชียอย่าง จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งเคยเป็ นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวหลัก
ของมัลดีฟส์ ยังไม่ผ่อนปรนมาตรการให้ประชากรเดินทางออกนอกประเทศ แต่หากสถานการณ์ในประเทศต้นทางเหล่านี้
ดีข้ นึ จานวนนักท่องเที่ยวรวมในปี 2566 จึงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นกว่าปี ก่อนเกิดโควิด-19 อย่างแน่นอน
สหราชอาณาจักร
ในช่ วงครึ่ งปี แรกของปี 2565 สั ญญาณการฟื้ นตัวอย่า งแข็ง แกร่ ง ของการท่ องเที่ ย วในสหราชอาณาจัก รยัง คงดี ต่ อ เนื่ อ ง
โดยตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2565 เริ่ มเห็นการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่กลับขึ้นมาเด่นชัดอีกครั้งจาก
การเข้าสู่ ฤดูแห่ งการท่องเที่ยว ซึ่ งสะท้อนจากรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (RevPAR) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เพิ่มขึ้นที่ 51%
จากไตรมาสก่ อนหน้า ซึ่ งเป็ นผลมาจากทั้ง Occupancy Rate และ ADR ที่ปรับตัวสู งขึ้นร้ อยละ 15% และ 13% ตามลาดับ
ส่ งผลให้ผลการดาเนินงานในช่วงครึ่ งปี แรกปี 2565 กลุ่มโรงแรมในสหราชอาณาจักร มี RevPAR อยู่ที่ 1,777 บาท ซึ่งสู งกว่า
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่ งนับเป็ นช่วงก่อนการแพร่ ระบาดของโควิด-19 โดยถูกผลักดันจาก ADR ที่สูงกว่าช่วงก่อน
โควิด-19 ถึง 24% ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ คาดการณ์วา่ แนวโน้มการเติบโตจะต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี 2565 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในไตรมาส
ที่ 3 ของปี เนื่องจากเข้าสู่ ช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อน
สาหรับ กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของพอร์ ตการลงทุน ด้วยแผนปรั บปรุ งคอลเลกชันโรงแรมทัว่ สหราชอาณาจักร
ผ่านการใช้กลยุทธ์การหมุนเวียนลงทุนสิ นทรัพย์ กล่าวคือการขายสิ นทรัพย์ที่มีประสิ ทธิภาพต่า และนาเงินที่ได้ไปลงทุนใน
โรงแรมที่มีศกั ยภาพสูงนั้นยังคงดาเนินไปตามแผนอย่างต่อเนื่ อง โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 บริ ษทั ฯ บรรลุขอ้ ตกลงการขาย
โรงแรม Mercure Burton upon Trent Newton Park ซึ่งเป็ นโรงแรมขนาด 50 ห้อง มูลค่ารวม 2 ล้านปอนด์ (หรื อเทียบเท่า 83
ล้านบาท) ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการขายสิ นทรัพย์แห่งนี้จะถูกนาไปลงทุนใหม่เพื่อยกระดับสิ นทรัพย์อื่นๆ ในสหราชอาณาจักรที่มี
ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น สู ง ซึ่ งสามารถสร้ า ง EBITDA ได้ ถึ ง 60 - 70% ของ EBITDA รวมของพอร์ ต การลงทุ น ใน
สหราชอาณาจักร และผลสาเร็ จจากการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของโรงแรมจะผลักดันให้ คาดการณ์ ADR เฉลี่ยในปี 2565
ปรั บตัวสู งขึ้นได้ถึงราว 27% จากช่ วงก่ อนโควิด-19 นอกจากนั้นแล้ว บริ ษทั ฯ เริ่ มเห็ นสัญญาณการฟื้ นตัวจากการจัดงาน
อีเว้นท์ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมไมซ์ (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions หรื อ MICE) ที่ ชัดเจนขึ้นในปี
2565 ทาให้บริ ษทั ฯ คาดการณ์ ว่า RevPAR ของโรงแรมในสหราชอาณาจักรจะปรั บเพิ่มขึ้นไปใกล้เคียงกับปี 2561 ซึ่ งเป็ น
ระดับ Pre-Brexit ได้อีกด้วย
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สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิ จิ
ภาพการฟื้ นตัวการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิ จิยงั คงเติบโตรวดเร็ วอย่างต่อเนื่ องตลอดช่วงครึ่ งปี แรกปี 2565 ภายหลัง
จากการเปิ ดประเทศและผ่อนคลายข้อจากัดต่างๆ ในการเดินทางเข้าประเทศในเดือนธันวาคม 2564 เป็ นต้นมา แม้ว่าจะปิ ด
ประเทศมาเป็ นระยะเวลานานกว่า 20 เดือนก็ตาม โดยผลสารวจดัชนีความพร้อมในการเดินทางของประเทศการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชี ย สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิ จิถูกจัดขึ้นเป็ นอันดับ 1 จาก 28 ประเทศที่เอื้ออานวยต่อการฟื้ นตัวการท่องเที่ยว ปั จจัย
ดังกล่าวส่ งผลให้ฟิจิ ต้ งั เป้ าหมายจานวนนักท่องเที่ยวทั้งปี 2565 กว่า 5 แสนคน หรื อคิดเป็ น 55% ของระดับก่อนโควิ ด-19
หนุนโดยปริ มาณความต้องการท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้าต่างชาติหลัก ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ และ
อเมริ กา ซึ่งรวมกันเป็ นสัดส่วนกว่า 90% ของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท้ งั หมดที่เดินทางเข้าฟิ จิ
ทั้งนี้ ฟิ จิมีช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี และในเดือนมิถุนายนปี 2565 ตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศอยู่ที่ 62,130 คน ซึ่งคิดเป็ น 75% ของระดับก่อนโควิด-19 ผลการดาเนินงานโรงแรมของบริ ษทั ฯ
ในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิ จิ สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่ งของภาคการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน โดยในเดือนมิถุนายน
ปี 2565 โรงแรม Castaway Island, Fiji มีระดับ Occupancy Rate เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 84% และสามารถดึง RevPAR สู งขึ้นได้ 5%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่ อนเกิ ดโควิด-19 ได้สาเร็ จ โดยบริ ษทั ฯ คาดการณ์ว่าความแข็งแกร่ งของผลประกอบการของ
โรงแรมในฟิ จิจะสามารถรักษาโมเมนตัมบวกได้ต่อเนื่องจนถึงสิ้ นปี 2565
สาธารณรัฐมอริ เชียส
การแพร่ ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ช่วงเดือนธันวาคม 2564 ที่เริ่ มต้นมาจากประเทศในแถบแอฟริ กา รวมถึง
ประเทศแอฟริ กาใต้ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในตลาดลูกค้า หลักของมอริ เชี ยส ได้ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อภาคการท่องเที่ ย วใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่ งผลให้ระดับ Occupancy Rate อยู่ที่ 27% ในไตรมาสดังกล่าว และเพิ่มขึ้นที่
48% ในไตรมาสที่ 2 ของปี อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐมอริ เชียสยังคงเผชิญสถานการณ์ที่ทา้ ทาย
และมีการฟื้ นตัวที่ต่ากว่าคาดการณ์ และช้ากว่าโดยเปรี ยบเทียบกับประเทศที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะในภูมิภาคเดียวกัน
กล่าวคือ ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสาธารณรัฐมอริ เชี ยสตั้งแต่เดื อนมกราคมจนถึงเดื อนมิถุนายน มีจานวน
ทั้งสิ้ น 376,556 คน คิดเป็ นประมาณกึ่งหนึ่งของระดับก่อนโควิด-19 โดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักเป็ นชาวยุโรป ซึ่งรวมกันเป็ น
สัดส่วนกว่า 80% ของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท้ งั หมดที่เดินทางเข้ามอริ เชียส
ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวทั้งปี 2565 อยู่ที่ 1 ล้านคน โดยคาดการณ์การฟื้ นตัวในครึ่ งปี หลังจะเร่ งตัว
ได้ ดี ก ว่ า ครึ่ งปี แรก เนื่ อ งจากมี ก ารเปิ ดประเทศและผ่ อ นคลายกฎระเบี ย บต่ า งๆ ส าหรั บ การเข้ า ประเทศมากขึ้ น
โดย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สาธารณรัฐมอริ เชี ยสได้มี การยกเลิ กการตรวจโควิด -19 สาหรับการเดิ นทางเข้าประเทศ
และยกเลิ ก การกัก ตัว ส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ย งั ไม่ ไ ด้รั บ วัคซี น นอกจากนั้น ยัง เริ่ ม เห็ น สั ญ ญาณเชิ ง บวกอื่ น ๆ อาทิ เ ช่ น
การเพิ่ ม จานวนเที่ ย วบิ น รวมถึ ง การเพิ่ ม ระยะเวลาส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว (length of stay) เฉลี่ ย ที่ ย าวนานขึ้ นจาก 10 คืน
เป็ น 14 คืน ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผลการดาเนินงานของโรงแรมมีทิศทางที่ดีข้ นึ ในช่วงที่เหลือของปี
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2565
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการค้ า
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การบริ หารจัดการพอร์ ตลูกค้าให้สมดุลอย่างสม่าเสมอ เพื่อสอดรับกับความต้องการของผูเ้ ช่า ผนวกกับ
ศักยภาพของทาเลที่ต้ งั ที่ลว้ นแล้วแต่อยู่ในทาเลทางเลือก เช่น ย่านวิภาวดี และขอบ CBD Area อย่างพร้อมพงษ์ และอโศก ซึ่งเป็ น
โซนที่มีภาวการณ์แข่งขันในระดับต่ ากว่า เนื่ องจากมี อุปทานใหม่ต่ากว่าโดยเปรี ยบเทียบกับทาเลอื่น และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ ช่าที่ตอ้ งการพื้นที่ในทาเลทางเลือกด้วยงบประมาณที่เหมาะสม จากปัจจัยดังกล่าวทาให้บริ ษทั ฯ สามารถปล่อยเช่า
พื้นที่เพิ่มได้จานวน 5,791 ตารางเมตร ส่ งผลให้อตั ราปล่อยเช่าเฉลี่ยโดยรวมยังคงแข็งแกร่ งอยู่ที่ระดับ 88% ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ คาดว่า
สถานการณ์ การให้เช่ าพื้นที่ จะเริ่ มมี แนวโน้มฟื้ นตัวดีข้ ึน สอดคล้องกับความต้องการกลับมาดาเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิ จของ
หลายๆ ธุรกิจ กอปรกับการปรับปรุ งทรัพย์สินให้ทนั สมัยซึ่งจะส่ งผลให้อตั ราค่าเช่าสามารถปรับตัวขึ้นได้ในปี 2565
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยัง วางแผนเปิ ดตั ว อาคารส านั ก งานเอส โอเอซิ ส (S OASIS) ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565
ซึ่ งเป็ นอาคารแรกที่ เปิ ดตัวหลังสถานการณ์ โควิ ด -19 ดังนั้น ทุ กส่ วนของอาคารนี้ ได้ถู กออกแบบภายใต้แนวคิ ด “Hybrid
Workplace” เพื่อรองรับการทางานที่ตอ้ งการความยืดหยุ่นสู ง สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานได้ตรงกับความต้องการของผูเ้ ช่า
อาคารสานักงานดังกล่าวมี พ้ืนที่ เช่า 54,000 ตารางเมตร โดยการขายและหาลูกค้า มีความคืบหน้าและกระแสตอบรับค่อนข้างดี
ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ เช่น บริ ษทั ในกลุ่มพลังงาน สื่ อสาร และองค์กรที่ตอ้ งติดต่อกับหน่วยงานราชการ และ
บริ ษทั ข้ามชาติ เป็ นต้น
ส าหรั บความคื บ หน้า ของการน าพื้ นที่ ค ้า ปลี ก ของบริ ษ ัท ฯ ให้ เช่ าระยะยาวแก่ ก องทรั ส ต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) นั้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ได้ปล่อยเช่าส่ วนพื้นที่คา้ ปลีก ในโครงการอาคารซัน
ทาวเวอร์ส ด้วยมูลค่าจานวน 213 ล้านบาท โดยพื้นที่ดงั กล่าวที่ SPRIME เข้าลงทุนเพิม่ เติมนั้น ปัจจุบนั มีอตั ราการเช่าสู งถึง 98% จึง
มัน่ ใจได้วา่ SPRIME เข้าลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภาพและจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่กองทรัสต์
SPRIME ต่อไป อย่างไรก็ตาม แผนในการให้เช่าระยะยาว ในส่ วนอาคารสานักงานสิ งห์ คอมเพล็กซ์ ได้ถูกพิจารณาเลื่อนออกไป
เนื่องจากสภาวะตลาดทุนที่ผนั ผวน และสภาพเศรษฐกิจที่ยงั ถูกกดดันจากแนวโน้มการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ ราคา
น้ ามัน โรคระบาด ตลอดจนประเด็ นความขัดแย้งทางการเมื องระหว่างประเทศต่ างๆ โดยเรายังคงมี ความเชื่ อมั่นในผลการ
ดาเนินงานของอาคารสานักงาน สิ งห์ คอมเพล็กซ์ ที่สร้างกาไรจากการดาเนิ นงานให้แก่บริ ษทั ฯ ราว 400 ล้านบาทต่อปี
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2565
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และโครงสร้ างพื้นฐาน
การลงทุนในธุ รกิจนิ คมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน มีส่วนสาคัญในการกระจายความเสี่ ยงด้านแหล่งที่มาของรายได้ของ
บริ ษัท ฯ และสอดคล้อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ร ะยะยาวของบริ ษัท ฯ เพื่ อก้าวสู่ ก ารเป็ นผู ้พ ัฒ นาอสั ง หาริ มทรั พ ย์อ ย่ า งครบวงจร
บริ ษทั ฯ เข้าพัฒนา “โครงการ เอส อ่างทอง” เพื่อให้เป็ นนิ คมอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศสาหรับอาหาร และธุรกิจเกี่ยวเนื่ อง ซึ่งจะเริ่ ม
รับรู ้รายได้ในปี 2565 พร้อมตั้งเป้ าการขายโครงการทั้งหมดภายใน 6 ปี สร้างรายได้รวมกว่า 4,000 ล้านบาท และยังสร้าง Recurring
income อีกอย่างน้อยปี ละ 150 ล้านบาทในระยะยาว โดยกลุ่มธุ รกิ จนิ คมอุตสาหกรรม และโครงสร้ างพื้นฐานของสิ งห์ เอสเตท
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
(1) นิคมอุตสาหกรรม: พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่สร้างคุณค่าที่ยงั่ ยืนให้กบั ลูกค้า ชุมชน สังคม และส่ งเสริ มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
ซึ่ งการจัดสรรพื้นที่ ภายในนิ คมอุตสาหกรรมถูกแบ่งเป็ น เขตอุตสาหกรรมอาหาร เขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป และพื้นที่ โรงไฟฟ้ า
โดยมี พ้ืนที่ ที่เป็ น Saleable Area รวมจานวน 992 ไร่ สาหรั บความคืบหน้าในการขายพื้ นที่ โครงการ ณ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างและทยอยโอนพื้นที่ให้ลูกค้า โดยระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินจานวนราว
77 ไร่ และวางเป้ าหมายในการขายพื้นที่เพิ่มเติม อีกราว 70 ไร่ ซึ่งจะส่งผลให้จะช่วยให้ยอด Presales ในปี 2565 อยูท่ ี่ 15% ของพื้นที่
ขายทั้งหมด ทั้งนี้ เป้าหมายในการขายที่ดินต่อปี ในช่วงปี 2566 – 2568 อยูท่ ี่ประมาณ 20% - 25% ของพื้นที่ขายทั้งหมด
(2) โรงไฟฟ้ า: ร่ วมทุ น 30% ในโรงไฟฟ้ าพลัง ความร้ อนร่ วมจ านวน 3 แห่ ง ขนาดก าลังการผลิ ตรวมกว่ า 400 เมกะวัตต์
มีสัญญาซื้ อขายกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยเป็ นเวลา 25 ปี แล้วราว 70% ของกาลังการผลิตรวม ซึ่งเปิ ดดาเนิ นการแล้ว
1 แห่ง และคาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิ ชย์ ได้ในไตรมาส 4 ปี 2566 อีก 2 แห่ง โดยบริ ษทั ฯ จะรับรู ้ผลการดาเนินงานของธุ รกิจ
ผ่านส่วนแบ่งกาไรจากธุรกิจร่ วมค้า
(3) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน: ครอบคลุมธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริ การด้านวิศวกรรม และธุรกิจบริ การ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2565
สรุปผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ไ ตรมาสที่ 2 ปี 2564

ไ ตรมาสที่ 2 ปี 2565

ล้ า นบาท
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
การขายบ้านและอาคารชุด
การขายทีด่ นิ นิ คมอุตสาหกรรม
รายได้จากการให้เ ช่าและการให้บริ การ
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ เ พื่ อการค้า
ธุรกิจอื่นๆ
รวมรายไ ด้
กาไ รขั้ น ต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
และกิจการร่วมค้า
กาไ รก่ อ นภาษีเ งิ น ไ ด้
ภาษีเ งินได้
กาไ รสุ ทธิ
EBITDA

เปลี่ ยนแ ปลง
% (%)

สั ดส่ วน % ล้ า นบาท สั ดส่ วน
646
38%
396
14%
646
38%
198
7%
0
0%
198
7%
1,066
62%
2,386
86%
803
47%
2,071
74%
240
14%
255
9%
23
1%
59
2%
1,712 100%
2,782
100%
367
21%
1,009
36%
0
2%
0
1%
-149
-9%
-133
-5%
-540
-32%
-618
-22%
-317
-18%
-300
-11%
-29
-2%
14
0%

-39%
-69%
N/A
124%
158%
6%
162%
62%
175%
-68%
-10%
14%
-5%
-147%

ครึ่ ง ปี แรกปี 2564

ครึ่ ง ปี แรกปี 2565

ล้ า นบาท สั ดส่ วน % ล้ า นบาท สั ดส่ วน %
1,133
38%
1,419
25%
1,133
38%
1,222
21%
0
0%
198
3%
1,885
62%
4,371
75%
1,347
45%
3,761
65%
489
16%
511
9%
49
2%
95
2%
3,018
100%
5,790
100%
753
25%
1,860
32%
548
18%
48
1%
-277
-9%
-292
-5%
-1,011
-33%
-1,161
-20%
-573
-19%
-586
-10%
-32
-1%
8
0%

เปลี่ ยนแ ปลง
(%)

25%
8%
N/A
132%
179%
5%
93%
92%
147%
-91%
6%
15%
2%
126%

59

3%

(0)

-1%

-124%

177

6%

36

1%

-79%

-519
90
428

-30%
5%
25%

-14
78
64

0%
3%
2%

97%
14%
-85%

-416
57
359

-14%
2%
12%

-86
24
-62

-1%
0%
-1%

79%
57%
-117%

164

10%

570

20%

247%

746

25%

1,087

19%

46%

(1)

143

8%

589

21%

312%

325

11%

1,111

19%

242%

Normalized Profit for the period after NCI (1)

-450

26%

83

3%

118%

-803

-27%

-38

-1%

95%

Normalized EBITDA

หมายเหตุ:ไม่ หมายรวมถึง ค่ าที่ปรึ กษา, ค่ าใช้ จ่ายทางการขายและการตลาดในการเปิ ดตัวโครงการใหม่ , กาไรที่ยังไม่ เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลี่ยนของหุ้นกู้แปลงสภาพ, กาไรจากการปรั บมูลค่ ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน, ขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ , กาไรจากการปรั บมูลค่ ายุติธรรมมูลค่ าเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ าก่ อนการเปลี่ยนเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัทฯ และผลกระทบจากธุรกรรมการ
ขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2565

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายบ้านและอาคารชุด รวมถึงการขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรม
รายได้ จากการขายบ้ านและอาคารชุด
ณ 30 มิ ถุ นายน 2565 บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อยพัฒนาโครงการอสั งหาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การพัก อาศัย ได้แก่ บ้า นเดี่ ย ว และ
คอนโดมิเนียม รวม 7 โครงการ มูลค่า 28,146 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายบ้านและอาคารชุดใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 จ านวน 199 ล้านบาท ลดลงจาก 646 ล้านบาทในครึ่ งปี แรก ปี 2564 ส าหรั บงวดครึ่ งปี แรกปี 2565
จานวน 1,222 ล้านบาท ปรั บตัวเพิ่ มขึ้ น 8% จากจานวน 1,133 ล้านบาท ในช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อนหน้า เนื่ องจากการโอน
กรรมสิ ทธิ์หอ้ งชุดโครงการดิ เอส อโศก และโครงการดิ เอส แอท สิ งห์ คอมเพล็กซ์
มูลค่าโครงการของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพักอาศัยที่สาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (1) :
มูลค่ าโครงการ (ล้ านบาท) ยอดขาย
โครงการ
ยอดโอน
ดิ เอส อโศก
4,612
100%
100% (ของมูลค่าโครงการ)
ดิ เอส แอท สิ งห์ คอมเพล็กซ์
4,211
100%
99% (ของมูลค่าโครงการ)
ดิ เอส สุขมุ วิท 36
5,895
72%
60% (ของมูลค่าโครงการ)
ดิ เอ็กซ์โทร
3,698
12%
ไตรมาส 4 ปี 2566
สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส
4,925
100%
n/a
หมายเหตุ:(1) ข้ อมูลในตารางยังมิได้ แสดงโครงการ อีส สุขมุ วิท 43 มูลค่ า 1,936 ล้ านบาท และโครงการบ้ านเดี่ยวมูลค่ า 2,869 ซึ่ งอยู่ระหว่ างการพัฒนา

รายได้จากการขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรม
บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 และช่วงครึ่ งแรกของปี 2565 จานวน 198 ล้านบาท
โดยหลักจากการโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินจานวน 77 ไร่ ในเดือนมิถุนายน 2565
รายได้จากการให้ เช่ าและการให้ บริการ
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริ การ สะท้อนรายได้จาก ธุรกิจโรงแรม อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้า และอื่นๆ
ธุรกิจโรงแรม
รายได้ธุรกิจโรงแรมในงวดครึ่ งปี แรกปี 2565 จานวน 3,761 ล้านบาท เติบโตขึ้นเกื อบ 3 เท่าตัวจากงวดเดียวกันของปี ก่ อนหน้า
จากผลประกอบการที่แข็งแกร่ งอย่างต่อเนื่ องของโรงแรมทั้ง 2 แห่งในโครงการ CROSSROADS เฟส1 ซึ่งสามารถรักษาอัตราการ
เข้าพักได้อย่างแข็งแกร่ งที่ระดับ 70% เฉลี่ยตลอดช่วงปี ที่ผ่านมา อีกทั้งยังสามารถปรับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยรายวันได้เพิ่มขึ้น 67%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า เช่นเดียวกันกับพอร์ ตโรงแรมในสหราชอาณาจักร ยังคงรักษาระดับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยได้ที่
54% ในช่ วงครึ่ งปี แรกของปี 2565 และสามารถปรั บอัตราค่ าห้องพักเฉลี่ ยรายวันได้เพิ่ มขึ้ น 21% จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน
นอกจากนั้นแล้ว บริ ษทั ฯ เห็นการฟื้ นตัวที่ชดั เจนของอุปสงค์การท่องเที่ยวในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิ จิ ตามด้วยประเทศไทย และ
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2565
สาธารณรั ฐเมอริ เชี ยส ภายหลังการเริ่ มเปิ ดประเทศอย่ างเต็มไตรมาสเป็ นไตรมาสที่ สอง ส่ งผลให้รายได้ในครึ่ งปี แรกของ
พอร์ ตโรงแรม Outrigger และพอร์ ตโรงแรมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาที่ 940 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการเติบโตกว่า 8 เท่า จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้า ซึ่งส่ งสัญญาณบวกต่อรายได้ในอนาคตที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เมื่อทุกประเทศยกเลิกข้อจากัดใน
การเปิ ดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ และการให้บริ การเส้นทางบินต่างๆ สามารถดาเนินการได้อย่างเป็ นปกติ
ผลการดาเนินงานธุรกิจโรงแรมสาหรับครึ่ งปี แรก ปี 2564 – 2565
โรงแรม
ครึ่งปี แรก ปี 2564
ครึ่งปี แรก ปี 2565
โรงแรมที่กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการเอง(1)
จานวนโรงแรม
5
5
จานวนห้องพัก
657
657
% อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
13%
50%
ADR (บาท)(2)
2,949
4,276
(2)
RevPAR (บาท)
372
2,132
โรงแรม Outrigger(1)
จานวนโรงแรม
3
3
จานวนห้องพัก
499
499
% อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
6%
64%
(3)
ADR (บาท)
2,378
6,894
RevPAR (บาท)(3)
140
4,386
โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1
จานวนโรงแรม
2
2
จานวนห้องพัก
376
376
% อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
44%
65%
(4)
ADR (บาท)
8,080
12,499
RevPAR (บาท)(4)
3,587
8,146
โรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ และโรงแรมภายใต้กิจการร่ วมค้าในสหราชอาณาจักร
จานวนโรงแรม
28 (6)
27 (6)
จานวนห้องพัก
2,990 (6)
2,940 (6)
% อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
34%
61%
ADR (บาท)(5)
2,885
3,475
RevPAR (บาท)(5)
980
2,135

ครึ่งปี แรก ปี 2564

ครึ่งปี แรก ปี 2565

5
657
12%
2,859
339

5
657
44%
4,888
2,142

3
499
8%
2,334
184

3
499
48%
6,930
3,342

2
376
56%
8,205
4,571

2
376
70%
13,741
9,579

28 (6)
2,990 (6)
30%
2,722
824

27 (6)
2,940 (6)
54%
3,300
1,777

หมายเหตุ: (1) SHR ดาเนินการยกเลิกสั 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 บครึ่ งปี แรก ปี 2564 คือ 30.81 THB/USD และสาหรั บครึ่ งปี แรก ปี 2565 คือ 33.27 THB/USD
(3) อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ คานวณสาหรั บครึ่ งปี แรก ปี 2564 คือ 15.10 THB/FJD, 0.77 THB/MUR และสาหรั บครึ่ งปี แรก ปี 2565 คือ 15.75 THB/FJD, 0.77 THB/MUR
(4) อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ คานวณสาหรั บครึ่ งปี แรก ปี 2564 คือ 30.81 THB/USD และสาหรั บครึ่ งปี แรก ปี 2565 คือ 33.27 THB/USD
(5) อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ คานวณสาหรั บครึ่ งปี แรก ปี 2564 คือ 42.80 THB/GBP และสาหรั บครึ่ งปี แรก ปี 2565 คือ 43.80 THB/GBP
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2565
(6) จานวนห้ องที่เปลี่ยนแปลง มาจากการขายโรงแรม Mercure Burton upon Trent Newton Park Hotel (50) ห้ อง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การค้า
ณ 30 มิถุนายน 2565 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อมีอาคารเพื่อการพาณิชย์ให้เช่าทั้งสิ้ น 4 อาคาร พื้นที่รวม 139,708 ตารางเมตร
โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริ ษ ทั ฯ รั บ รู ้ รายได้จากธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการค้า จานวน 255 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 6%
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และสาหรับครึ่ งปี แรกปี 2565 จานวน 511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก
อัตราการปล่อยเช่าของอาคารสิ งห์ คอมเพล็กซ์ และอาคารเมโทรโพลิศที่ปรับตัวสู งขึ้น สะท้อนถึงความสามารถในการบริ หาร
สิ นทรัพย์ภายในสถานการณ์ที่ทา้ ทาย ผ่านการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริ ษทั ฯ ที่เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเจริ ญเติบโตสู ง
มีการขยายตัวทางธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้มีความต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว
ผลการดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้า
อำคำร
ซันทาวเวอร์ส
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)
อัตราการปล่อยเช่า
สิ งห์ คอมเพล็กซ์
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)
อัตราการปล่อยเช่า
เอส เมโทร
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)
อัตราการปล่อยเช่า

ครึ่งปี แรก ปี 2564

ครึ่งปี แรก ปี 2565

ครึ่งปี แรก ปี 2564

ครึ่งปี แรก ปี 2565

63,786
85%

63,673
84%

63,786
86%

63,673
83%

58,927
95%

58,927
95%

58,927
94%

58,927
95%

13,677
82%

13,677
91%

13,677
83%

13,677
91%

ธุรกิจอื่นๆ
รายได้จากธุ รกิจอื่นๆ ประกอบด้วยธุ รกิจรับก่อสร้างที่ อยู่อาศัยรวมถึงการรับบริ หารโครงการ โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากธุ รกิจ อื่นๆ จานวน 59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 23 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และ
สาหรับครึ่ งปี แรกปี 2565 จานวน 95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 49 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากการเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากธุรกิจรับบริ หารโครงการ
กาไรขั้นต้น
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 กาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 1,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจานวน 366 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2564
และสาหรับงวดครึ่ งปี แรกปี 2565 จานวน 1,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจานวน 753 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น
และอัตรากาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงแรม
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2565

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
บริ ษทั ฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายไตรมาสที่ 2 ปี 2565 จานวน 133 ล้านบาท ลดลง 10% จากไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สอดคล้อง
กับรายได้การขายบ้านและอาคารชุดที่ลดลง และสาหรับครึ่ งปี แรกปี 2565 จานวน 292 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้า สาเหตุสาคัญจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการตลาดซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับยอดขายอสังหาริ มทรัพย์ และ
การฟื้ นตัวของธุรกิจโรงแรม
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริ ษ ทั ฯ มี ค่ าใช้จ่ายในการบริ หารใน 617 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 14% จากไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และส าหรั บ
งวดครึ่ งปี แรกปี 2565 จานวน 1,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า สาเหตุสาคัญมาจากการลงทุนเพิ่มใน
พอร์ตโรงแรมในสหราชอาณาจักร และนามาบันทึกบัญชี ในงบการเงินรวมตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2564 เป็ นต้นมา ประกอบกับ
การเปิ ดด าเนิ น งานโรงแรมมากขึ้ น หากเที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นหน้ า ที่ มี บ างโรงแรมปิ ดให้ บ ริ ก ารชั่ว คราว
อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริ หารยังคงน้อยกว่าการเติบโตของรายได้รวม ซึ่งเป็ นผลมาจากการบริ หาร
จัดการต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะอุตสาหกรรมในปัจจุบนั
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ฯ รายงานต้นทุนทางการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2565 จานวน 300 ล้านบาท ลดลง 5% จากไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดยมีสาเหตุ
หลัก จากการบันทึ ก เงิ นกู้บ างส่ วนไปเป็ นต้นทุ น พัฒ นาโครงการอสั งหาริ มทรั พ ย์ และอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น
แทนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และสาหรับงวดครึ่ งปี แรกปี 2565 จานวน 585 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เป็ นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 รวมถึงเงินกูท้ ี่เพิ่มขึ้นจากการทาธุ รกรรมเข้าซื้ อ
กิจการโรงแรมในสหราชอาณาจักร
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริ ษทั ฯ รับรู ้กาไร (ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่) จานวน 102 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน
213 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และสาหรับงวดครึ่ งปี แรกปี 2565 จานวน 54 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 26 ล้านบาทในช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากการทยอยฟื้ นตัวของธุ รกิจ และการพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2565
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 2564 30 มิถุนายน 2565 เปลีย่ นแปลง
2,698
3,204
506
1,876
924
-952
12,181
12,303
122
18,096
18,560
464
29,498
29,413
-85
53,809
54,681
872
65,990
66,984
994
11,070
7,680
-3,390
33,022
36,918
3,896
44,092
44,598
506
21,898
22,385
487
27,941
1.28x
1.15x

28,762
1.29x
1.14x

821

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 66,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งเป็ น
(1) สิ นทรัพย์หมุนเวียน 12,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 122 ล้านบาท โดยหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น
จากการขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมและการเบิกเงินกูส้ าหรับการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม แม้ว่าสิ นค้าคงเหลือจะลดลง
ตามการโอนกรรมสิ ท ธิ์ โครงการ ดิ เอส สิ ง ห์ คอมเพล็ ก ซ์ และดิ เอส อโศก ก็ ต าม และ (2) สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย น
จานวน 54,681 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 994 ล้านบาท โดยหลักจากควาบคืบหน้าในการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โครงการ เอส โอเอซิส และการบันทึกเงินมัดจาสาหรับที่ดินในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
สาหรับหนี้ สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จานวน 44,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีหนี้ สิน
ที่ มีภาระดอกเบี้ ยจานวน 28,762 ล้านบาท ส่ งผลให้สัดส่ วนหนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นอยู่ที่ 1.14 เท่า
โดยอัตราส่วนดังกล่าวยังอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่า Covenant ของบริ ษทั ฯ
Singha Estate Investor Relations
Tel: +662 050-5555 Ext. 590
Email: IR@singhaestate.co.th
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