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N.R. 

IAA Consensus: Bt3.27  
Closing price: Bt3.30 
Upside/downside: -0.91% 

  
  

Sector Services/Tourism & Leisure 

Paid-up shares (shares mn) 2,517.53 

Market capitalization (Bt mn) 8,761.02 

Free float (%) 60.61 

12-mth daily avg. turnover (%) 166.46 

12-mth trading range (Bt) 6.50 / 1.90 

  

 

Major shareholders (%)  

MR. SUKAKARN WATTANAVEKIN 13.77 

CITY HOLDING CO.,LTD. 7.11 

MRS. VANSAMORN WANNAMETHEE                            5.95  

 

Live & Learn 
 

► ขาดทุนสุทธิ 2Q63 อยู่ที่ 625 ล้านบาท จากขาดทุนสุทธิ 103 ล้านบาท 
และ 7 ล้านบาท ใน 1Q63 และ 2Q62 ตามล าดับ 

► คาด 2Q63 เป็นจุดต่ าสุด หากไม่มี Covid ระลอก 2  
► รัดเข็มขัดปรับตัวสู้ Covid  
► Hop Inn พิสูจน์ศักยภาพผ่านวิกฤต 
► เรามีมุมมองเป็นกลางต่อแนวโน้มผลประกอบการในช่วงของปี 63 

 
 

 

คาด 2Q63 เป็นจุดต่ าสุด หากไม่มี Covid ระลอก 2 
โดยปัจจุบันเริ่มเห็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยยะส าคัญของอัตราการเข้าพักซึ่งขึ้นมาอยู่ที่ 
58% และ 61% ในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 63 ตามล าดับ อย่างไรก็ดีแนวโน้มในช่วง 
2H63 จ าเป็นที่จะต้องเน้นไปในกลุ่มของนักท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่ง
ถึงแม้จะเข้ามาหนุนเสริมรายได้ให้กับบริษัทแต่ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับก่อนการแพร่ระบาดของ Covid-19 

รัดเข็มปรับตัวสู้ Covid 
ช่วงเวลาที่ผ่านมานับได้ว่าเป็นช่วงที่ยากล าบากส าหรับธุรกิจโรงแรมจากการ 
Lockdown ของมาตรการภาครัฐ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงแก่ธุรกิจ โดยเรามีมุมมอง
เป็นกลางต่อแนวโน้มผลประกอบการในช่วงของปี 63 เรามองว่าผลประกอบการที่
ออกมาได้ส่งผลกระทบต่อราคาปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจัยที่ต้องติดตามอยู่
หลายส่วนคือ (1) การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในไทยระลอก 2 และต่างประเทศ 
(2) มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ และ (3) การปรับตัวของบริษัทใน
ระยะต่อไป ซึ่งเรามองว่าบริษัทจะสามารถท าได้ดี โดยปัจจุบันได้ท าการลดต้นทุนไป
กว่า 40-50% แล้วเมื่อเทียบกับปี 62 รวมไปถึงการเตรียมพร้อมออกโปรโมช่ัน
กระตุ้นส าหรับการท่องเที่ยวหลังมาตรการ “ไทยเที่ยวกัน” หมดลง 

Hop Inn พิสูจน์ศักยภาพผ่านวิกฤต 
เราได้เห็นศักยภาพของโรงแรมในกลุ่ม Hop Inn ในช่วง 2Q63 ที่ผ่านมา แม้จะท า
รายได้ลดลง 69%YoY แต่ยังดีกว่าโรงแรมในกลุ่ มอื่นๆ ที่ปรับตัวลดลง 99-
100%YoY อีกทั้งบริษัทยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อ Hop Inn ในช่วงที่ผ่าน
มาเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบช้าที่สุด และสามารถกลับมามีผู้เข้าพักได้ดีที่สุดในกลุ่ม 
เป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพได้อย่างดี ซึ่งเรามีมุมมองบวกในส่วนน้ี 

แรง Covid-19 กดดันขาดทุนสุทธิ 625 ล้านบาท 
ก่อนหน้านี้บริษัทรายงานผลประกอบการ 2Q63 ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 625 ล้านบาท 
จากขาดทุนสุทธิ 103 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ใน 1Q63 และ 2Q62 ตามล าดับ 
ปัจจัยหลักเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ท าให้มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของ 2Q63 บริษัทต้องท าการทยอยปิดให้บริการโรงแรมช่ัวคราว ก่อนที่จะมาเปิด
ให้บริการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่ 1 ส.ค. 63 ซึ่งจะเห็นในรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักที่
ปรับตัวลดลงกว่า 95%YoY จากอัตราการเข้าพักที่ลดลง 88%YoY และค่าห้องพัก
เฉลี่ยลดลง 45%YoY 
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CG Report 

รายงานนี้จัดท าโดยฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมูลท่ีอ้างอิงในรายงานนี้ได้มาจากส่วนวิจัยพื้นฐานท่ีผู้จัดท าได้พิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้ ซึ่งทัศนะ
ต่างๆ ในรายงานนี้อิงอยู่บนพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้จัดท าไม่อาจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึง
อาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าท่ีปรากฏในรายงานนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็น
ด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง นักลงทุนควรท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษา
ข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรือ่งการก ากับดแูลกจิการ 
(Corporate Governance) นี้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดลักทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ และประเมนิจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทีม่ีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทนุ
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการ
ประเมนิการปฏิบัติ และมิได้มกีารใชข้้อมูลภายในในการประเมิน อนึง่ ผลการส ารวจดงักล่าว เป็นผลการส ารวจ ณ 
วันที่ปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนั้น ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี ้ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกตอ้งของผล
ส ารวจดังกล่าวแตอ่ย่างใด 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR)  

 

 

ช่วงคะแนน สัญลักษณ ์ ความหมาย 
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No logo given 

ดีเลิศ 

ดีมาก 

ดี 

ดีพอใช ้

ผ่าน 

N/A 

 

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน  

 
การเปิดเผยการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัท
จดทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมา
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี แบบ(56-2) หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการ
น าเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด 
 

ค าแนะน าการลงทุน 
 
หุ้นรายตัว 
BUY   “ซ้ือ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%  
TRADING                 “เก็งก าไร” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%  
TRADING BUY  “ซ้ือเก็งก าไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน  
SELL   “ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน  
 
อุตสาหกรรม 
OVERWEIGHT  “ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด  
NEUTRAL   “ลงทุนเท่ากับตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด  
UNDERWEIGHT  “ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากว่า ตลาด 


