
 
 
 

หนา้ 1 

ภาพรวมธุรกจิ 

ผลการดําเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2561 และ 9 เดอืน

แรกของปี 2561 

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

รายงานผลการเตบิโตของรายไดอ้ยา่งแข็งแกร่งอกีไตรมาสหนึ�ง 

โดยมีรายไดร้วมจํานวน 15,889 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561  

เพิ�มขึ4นรอ้ยละ 11 จากชว่งเดียวกนัของปีกอ่น การเตบิโตดงักลา่วมี

ผลมาจากการเตบิโตของทั 4ง 3 กลุ่มธุรกจิ แมว้า่จะเผชญิกบัความ

ทา้ทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิและการออ่นคา่ของสกลุเงนิ

ในบางประเทศที�บรษัิทดําเนินธรุกจิอยู่ นอกจากนี4 รายไดจ้ากคอร์

บนิ แอนด ์คงิ และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยังมสีว่นชว่ยในการเตบิโต

ของรายไดด้ังกล่าว ในไตรมาส 3 ปี 2561 บรษัิทมกีารบันทกึเงนิ

ปันผลรับอกีจํานวน 84 ลา้นบาท จากเอน็เอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ�งเป็น

สว่นที�เพิ�มข ึ4นตามเงนิปันผลที�บรษัิทไดรั้บจรงิ 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 บรษัิทมรีายไดจ้ากการดําเนินงาน

เพิ�มขึ4นในอตัรารอ้ยละ 8 เมื�อเทยีบกบัชว่งเดียวกนัของปีกอ่น โดย

มีสาเหตมุาจากการเตบิโตของทั 4ง 3 กลุม่ธรุกจิ รวมถงึรายไดจ้าก

คอร์บนิ แอนด์ คงิ หากรวมผลกําไรที�เกดิขึ4นจากการซื4อเบนฮิานา

ในราคาตํ�ากวา่มูลค่ายุตธิรรมในไตรมาส 2 ปี 2561 และเงนิปันผล

รับทั 4งหมดจากการลงทนุในเอน็เอช โฮเทล กรุ๊ปในไตรมาส 2 และ

ไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีรายไดร้วมตามงบการเงินจํานวน 

47,095 ลา้นบาทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 เพิ�มขึ4นรอ้ยละ 9 

จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

สําหรับการเขา้ลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป บรษัิทไดม้กีารบันทึก

รายการที�เกี�ยวขอ้งกับการลงทุนตั 4งแต่เดือนม ิถุนายนปี 2561 

อยา่งไรกต็าม ทั 4งเกณฑ์ที�ใชแ้ละชว่งเวลาในการบนัทกึรายไดแ้ละ

ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีความแตกตา่งกัน 

โดย เง ินลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมสีถานะเป็นเงนิลงทุนใน

หลักทรัพยเ์ผื�อขายทั4งในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2561 สง่ผล

ใหบ้รษัิทรับรูร้ายไดเ้พยีงแคเ่งนิปันผลรับจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

ซ ึ�งส่วนใหญ่เกดิขึ4นในไตรมาส 2 ปี 2561 อยา่งไรก็ตาม บรษัิทมี

การบันทึกตน้ทุนทางการเง ินที�เกี�ยวขอ้งกับการลงทุนดังกล่าว

ตั 4งแต่เดือนมถินุายน โดยตน้ทุนดังกล่าวสูงขึ4นอยา่งต่อเนื�องตาม

จํานวนเงินลงทุนที�เพิ�มขึ4นในไตรมาส 3 ปี 2561 ดว้ยเหตุผล

ดังกล่าว และเพื�อเป็นการวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของ MINT 

อยา่งแทจ้รงิ บรษัิทจงึไมร่วมรายการที�เก ี�ยวขอ้งกับเอน็เอช โฮเทล 

กรุ๊ป ตามรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานจากเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ปในหนา้ที� 3 ในแต่ละกรณีตามความเหมาะสมใน

คําอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดําเนนิงานฉบับ

นี4 ทั 4งนี4 ณ สิ4นเดอืนตลุาคม ปี 2561 การทําคําเสนอซื4อหุน้ของเอ็น

เอช โฮเทล กรุ๊ปไดเ้สร็จสิ4น ส่งผลใหบ้ริษัทถือหุน้ในเอ็นเอช      

โฮเทล กรุ๊ปทั4งสิ4นในสัดส่วนรอ้ยละ 94 ดังนั4น ดว้ยการรวมงบ

การเงนิของเอน็เอช โฮเทล กรุ๊ปในไตรมาส 4 ปี 2561 จะสง่ผลให ้

งบการเงนิรวมในปี 2561 สะทอ้นถงึผลการดําเนินงานของบรษัิท

ไดด้ยี ิ�งขึ4น 

รายไดจ้าํแนกตามประเภทธุรกจิ  

หนว่ย: ลา้นบาท ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 3 
ปี 2560 

เปลี)ยนแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 5,836 5,693 3 37 

โรงแรมและอื�นๆ 8,992 7,571 19 56 

จดัจําหน่ายและผลติ 1,062 1,037 2 7 

รายไดร้วม 15,889 14,300 11 100 

จากการดําเนินงาน* 

รา้นอาหาร 5,836 5,693 3 37 

โรงแรมและอื�นๆ 8,907 7,571 18 56 

จดัจําหน่ายและผลติ 1,062 1,037 2 7 

รายไดร้วม 15,805 14,300 11 100 
*  ไม่นับรวมรายการที�เกี�ยวขอ้งกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตามรายละเอียดในตารางผล

การดําเนนิงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในหนา้ที� 3 
 
รายไดจ้าํแนกตามประเภทธุรกจิ  

หนว่ย: ลา้นบาท 9 เดอืน 
ปี 2561 

9 เดอืน 
ปี 2560 

เปลี)ยนแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 17,848 17,530 2 38 

โรงแรมและอื�นๆ 26,042 22,618 15 55 

จดัจําหน่ายและผลติ 3,205 2,918 10 7 

รายไดร้วม 47,095 43,066 9 100 

จากการดําเนินงาน* 

รา้นอาหาร 17,728 17,530 1 38 

โรงแรมและอื�นๆ 25,598 22,618 13 55 

จดัจําหน่ายและผลติ 3,205 2,918 10 7 

รายไดร้วม 46,531 43,066 8 100 
*  ไมนั่บรวมผลกําไรจากการซื4อเบนฮิานาในราคาตํ�ากวา่มลูค่ายุตธิรรมจํานวน 121 ลา้น 

บาท และรายการที�เกี�ยวขอ้งกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตามรายละเอียดในตารางผล
การดําเนนิงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในหนา้ที� 3 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 บรษัิทมกํีาไรกอ่นหักดอกเบี4ยจา่ย ภาษีและ

ค่าเสื�อม (EBITDA) จากการดําเนนิงานเพิ�มข ึ4นรอ้ยละ 6 จากชว่ง

เดียวกันของปีกอ่น โดยมีสาเหตสุ่วนใหญ่มาจากการเตบิโตของ 

EBITDA ของกลุม่โรงแรมเดมิและธรุกจิอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับธรุกจิ

บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั (มหาชน) บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ั)นแนล จํากดั (มหาชน) วนัที) 13 พฤศจกิายน 2561 

คําอธิบา ยและกา รวิเคร าะห์ฐานะกา ร เ งินและผลการ ดํา เนินง าน  



 
 
 

หนา้ 2 

โรงแรม รวมถงึกําไรจากคอรบ์นิ แอนด ์คงิ อยา่งไรกต็าม บรษัิทมี

อัตราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนนิงานลดลงจากรอ้ยละ 

20.4 ในไตรมาส 3 ปี 2560 เป็นรอ้ยละ 19.7 ในไตรมาส 3 ปี 

2561 ส่วนใหญ่เนื�องมาจากความสามารถในการทํากําไรที�ลดลง

ของโครงการพักผอ่นแบบปันส่วนเวลา ซึ�งไดรั้บผลกระทบเชงิลบ

จากการแข็งค่าของสกุลเง ินบาท เมื�อเทียบกับสกุลเงนิเหรียญ

สหรัฐ รวมถึงความสามารถในการทํากําไรที�ลดลงของธุรกจิ

รา้นอาหารและธรุกจิจัดจําหนา่ยท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ

ที�ทา้ทายในตลาดหลัก 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 EBITDA จากการดําเนินงาน

เตบิโตในอตัรารอ้ยละ 4 เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมี

สาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทํากําไรที�สงูขึ4นของกลุม่

โรงแรมเดมิและธรุกจิจัดจําหน่าย รวมถงึกําไรจากคอร์บนิ แอนด ์

คงิ อยา่งไรกต็าม ความแตกตา่งของชว่งเวลาในการบันทกึรายได ้

ของธุรกจิอื�นๆ ที�เก ี�ยวขอ้งกับธุรกจิโรงแรม ผลกระทบจากการ

แปลงคา่งบการเงนิต่อความสามารถในการทํากําไรของอนันตรา 

เวเคชั�น คลับ และความสามารถในการทํากําไรที�ลดลงของธรุกจิ

รา้นอาหาร สรา้งแรงกดดันใหก้บัอัตราการทํากําไร EBITDA จาก

การดําเนินงาน ส่งผลใหอั้ตราการทํากําไร EBITDA จากการ

ดําเนนิงานลดลงเล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 20.5 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของ

ปี 2560 เป็นรอ้ยละ 19.8 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 

กาํไรกอ่นหกัดอกเบ ี:ยจา่ย ภาษแีละคา่เสื)อม  (EBITDA)  

หนว่ย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 3 
ปี 2560 

เปลี)ยนแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัส่วน 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 911 1,018 -10 29 

โรงแรมและอื�นๆ 2,213 1,836 21 69 

จดัจําหน่ายและผลติ 67 70 -5 2 

รวม 3,191 2,924 9 100 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

20.1 20.4   

จากการดําเนนิงาน* 

รา้นอาหาร 911 1,018 -10 29 

โรงแรมและอื�นๆ 2,128 1,836 16 69 

จดัจําหน่ายและผลติ 67 70 -5 2 

รวม 3,106 2,924 6 100 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

19.7 20.4   

*  ไม่นับรวมรายการที�เกี�ยวขอ้งกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตามรายละเอียดในตารางผล
การดําเนนิงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในหนา้ที� 3 

 
 
 
 
 
 

กําไรกอ่นหกัดอกเบี:ยจา่ย ภาษแีละคา่เสื)อม  (EBITDA)  

หนว่ย: ลา้นบาท 9 เดอืน 
ปี 2561 

9 เดอืน 
ปี 2560 

เปลี)ยนแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 3,058 3,167 -3 32 

โรงแรมและอื�นๆ 6,383 5,473 17 66 

จดัจําหน่ายและผลติ 221 189 17 2 

รวม 9,663 8,829 9 100 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

20.5 20.5   

จากการดําเนินงาน* 

รา้นอาหาร 2,938 3,167 -7 32 

โรงแรมและอื�นๆ 6,065 5,473 11 66 

จดัจําหน่ายและผลติ 221 189 17 2 

รวม 9,224 8,829 4 100 

EBITDA Margin 
(รอ้ยละ) 

19.8 20.5   

*  ไมนั่บรวมผลกําไรจากการซื4อเบนฮิานาในราคาตํ�ากวา่มลูค่ายุตธิรรมจํานวน 121 ลา้น
บาท และรายการที�เกี�ยวขอ้งกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตามรายละเอียดในตารางผล
การดําเนนิงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในหนา้ที� 3 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 บรษัิทมกํีาไรสทุธจิากการดําเนนิงานเพิ�มขึ4น

รอ้ยละ 10 จากช่วงเดยีวกันของปีกอ่น โดยมีสาเหตมุาจากผลการ

ดําเนินงานที�ดีขึ4นของธุรกจิโรงแรมและอื�นๆ รวมถึงกําไรจาก     

คอร์บนิ แอนด ์คงิ สว่นอัตราการทํากําไรสทุธจิากการดําเนนิงานใน

ไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ในระดับใกลเ้คียงกับช่วงเดียวกันของปี

กอ่นที�รอ้ยละ 8.0 การบรหิารจัดการตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพของธรุกจิโรงแรม และการควบคมุคา่ใชจ้า่ย

ใหด้ีขึ4นของกลุ่มโอ๊คส ์ช่วยลดผลกระทบจากความสามารถในการ

ทํากําไรที�ลดลงของธรุกจิรา้นอาหารและธรุกจิจัดจําหน่าย ทั4งนี4 

หากรวมรายการที�เกี�ยวขอ้งกับการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเง ินจํานวน 1,020 ลา้นบาทใน       

ไตรมาส 3 ปี 2561 ลดลงรอ้ยละ 11 จากชว่งเดยีวกนัของกอ่น  

ในช่วง  9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิจากการ

ดําเนนิงานเพิ�มข ึ4นรอ้ยละ 1 จากชว่งเดียวกันของปีกอ่น ส่วนใหญ่

เนื�องมาจากผลการดําเนนิงานที�ดขี ึ4นของกลุม่โรงแรมและธรุกจิจัด

จําหน่าย รวมถงึกําไรจากคอร์บนิ แอนด์ คงิ อย่างไรก็ตาม อัตรา

การทํากําไรสทุธจิากการดําเนนิงานลดลงจากรอ้ยละ 8.8 ในชว่ง 9 

เดือนแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 8.3 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 

2561 อันมีผลมาจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินต่อ

ความสามารถในการทํากําไรของอนันตรา เวเคชั�น คลับ และ

ความสามารถในการทํากําไรที�ลดลงของธรุกจิรา้นอาหาร ทั 4งนี4 หาก

รวมรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัผลกําไรจากเบนฮิานาและการลงทนุใน

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป บริษัทมีกําไรสุทธติามงบการเงินจํานวน 

3,944 ลา้นบาทในในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 เพิ�มขึ4นรอ้ยละ 

4 จากชว่งเดยีวกนัของกอ่น 



 
 
 

หนา้ 3 

กาํไรสทุธ ิ

หนว่ย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 3 
ปี 2560 

เปล ี)ยนแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ    

กําไรสทุธ ิ 1,020 1,143 -11 

อตัราการทํากําไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 6.4 8.0  

จากการดําเนนิงาน*    

กําไรสทุธ ิ 1,260 1,143 10 

อตัราการทํากําไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 8.0 8.0  
*  ไมนั่บรวมรายการที�เกี�ยวขอ้งกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตามรายละเอียดในตารางผล

การดําเนนิงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในหนา้ที� 3 
 

กาํไรสทุธ ิ

หนว่ย: ลา้นบาท 
9 เดอืน 
ปี 2561 

9 เดอืน 
ปี 2560 

เปล ี)ยนแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ    

กําไรสทุธ ิ 3,944 3,804 4 

อตัราการทํากําไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 8.4 8.8  

จากการดําเนนิงาน*    

กําไรสทุธ ิ 3,849 3,804 1 

อตัราการทํากําไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 8.3 8.8  
*  ไม่นับรวมผลกําไรจากการซื4อเบนิฮานาในราคาตํ�ากว่ามูลค่ายุตธิรรมจํานวน 121 

ลา้น บาท และรายการที�เกี�ยวขอ้งกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตามรายละเอยีดในตาราง
ผลการดําเนนิงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในหนา้ที� 3 

 

ผลการดาํเนนิงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

หน่วย: ลา้นบาท  ไตรมาส 3 ปี 2561 9 เดอืน ปี 2561 

รายได ้  84 443 

EBITDA  84 318 

กําไรสทุธิ  -240 -25 

 

พฒันาการที)สําคญัในไตรมาส 3 ปี 2561 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• เปิดรา้นอาหารสุทธิจํานวน 44 สาขา เมื�อ

เทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 โดยสว่นใหญเ่ป็น

รา้นเดอะ พซิซ่า คอมปะนี, แดรี� ควนี, เดอะ 

คอฟฟี�  คลับ และไทยเอก็ซ์เพรส 

• เขา้ร่วมทุนกบับรษัิท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จํากดั

ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 เพื�อลงทุนในโรงงานผลติ

สนิคา้เบเกอรี�ในประเทศไทย 

โรงแรมและ

อื�นๆ 

• เขา้บรหิารโรงแรม ทโิวล ีเอโวรา อโีค รสีอรท์ 

ในประเทศโปรตเุกส 

• เขา้บรหิารโรงแรมซคุ อัล วาครา กาตาร์ บาย 

ทิโวลี และโรงแรมอัล นาจาดา โดฮา บาย    

ทโิวล ีในประเทศกาตาร์ 

• เขา้บรหิารโรงแรมโอ๊คส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ฮารว์ ีเบย ์ภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการหอ้งชดุ

ในในรัฐควนีสแ์ลนด ์ประเทศออสเตรเลยี 

• เขา้ถือหุน้ในเอ็นเอช   โฮเทล กรุ๊ป ซ ึ�งเป็น

ผูนํ้าในการดําเนินธรุกจิโรงแรมในทวปียุโรป 

ดว้ยโรงแรมทั4งหมดกว่า 380 แห่ง ใน 30 

ประเทศ โดย ณ สิ4นไตรมาส 3 ปี 2561 บรษัิท

ถอืหุน้ในเอน็เอช   โฮเทล กรุ๊ปในสัดสว่นรอ้ย

ละ 46 (ซึ�งตอ่มาไดเ้ขา้ถอืหุน้อกีรอ้ยละ 48 ใน

ไตรมาส 4 ปี 2561 ส่งผลใหบ้ริษัทถือหุน้

ทั 4งสิ4นในสัดสว่นรอ้ยละ 94 ในปัจจบุนั)  

• บันทกึการขายโครงการที�อยูอ่าศัย  

 

ผลการดําเนนิงานจําแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิ4นไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีสาขารา้นอาหารทั4งสิ4น 2,174 

สาขา แบง่เป็นสาขาที�บรษัิทลงทนุเอง 1,108 สาขา คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 51 ของสาขาทั4งหมด และสาขาแฟรนไชส ์1,066 สาขา คดิ

เป็นสัดสว่นรอ้ยละ 49 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,413 สาขา 

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65 และเป็นสาขาในตา่งประเทศ 761 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 35 ใน 26 อีกประเทศครอบคลุมทั�วทวปี

เอเชยี โอเชยีเนีย ยโุรป และประเทศแคนาดา  

รา้นอาหารจาํแนกตามที)บรษิทัลงทุนเองและแฟรนไชส ์

จํานวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เปลี)ยนแปลง 
(q-q) 

เปลี)ยนแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทุนเอง 1,108 19 73 

-  ประเทศไทย 901 20 65 

-  ตา่งประเทศ 207 -1 8 

สาขาแฟรนไชส์ 1,066 25 59 

-  ประเทศไทย 512 13 45 

-  ตา่งประเทศ 554 12 14 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,174 44 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

หนา้ 4 

รา้นอาหารจําแนกตามแบรนด ์

จํานวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เปลี)ยนแปลง 
(q-q) 

เปล ี)ยนแปลง 
(y-y) 

เดอะ พิซซา่ คอมปะนี 500 26 71 

สเวนเซ่นส ์ 322 0 -6 

ซซิซเ์ลอร ์ 64 -1 1 

แดรี� ควนี 465 6 28 

เบอรเ์กอร ์คงิ 99 4 15 

เดอะ คอฟฟี� คลบั** 448 5 -10 

ไทย เอ็กซเ์พรส 91 5 0 

รเิวอรไ์ซด ์ 64 4 7 

เบนฮิานา 19 0 19 

เบร็ดทอลค์ 51 2 9 

อื�นๆ* 51 -7 -2 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,174 44 132 

* อื�นๆ คือ รา้นอาหารในสนามบิน ซึ�งอยู่ภายใตบ้ริษัทร่วมทนุในสัดสว่นรอ้ยละ 51 
บริษัท ซีเล็ค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต ้      
แบรนด ์“แกรบบ”์, “ภัทรา” และ “สดุา” 

** การลดลงของสาขาของรา้นเดอะ คอฟฟี�  คลับมีสาเหตุสว่นหนึ�งมาจากการขาย   
แบรนดเ์ดอะ กรู๊ฟ เทรน ภายใตก้ลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยี 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 ยอดขายโดยรวมทกุสาขา (Total-System-

Sales) ซึ�งรวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์ เตบิโตในอตัรารอ้ยละ 0.7 

เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีกอ่น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

ขยายสาขาในอตัรารอ้ยละ 6 ซึ�งสว่นใหญอ่ยูใ่นประเทศไทยและจนี 

ส่วนยอดขายต่อรา้นเดิม (Same-Store-Sales) ลดลงรอ้ยละ 3.8 

เมื�อเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เนื�องจากการชะลอตัวของการ

บริโภคและการแข่งขันที�รุนแรงในอุตสาหกรรมรา้นอาหารใน

ประเทศหลักที�บรษัิทมกีารทําธรุกจิ 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยมี

ยอดขายโดยรวมทกุสาขาเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 4.7 เมื�อเทยีบกบั

ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น เนื�องมาจากการขยายสาขาในอตัรารอ้ยละ 

8 ส่วนยอดขายตอ่รา้นเดมิลดลงในอัตรารอ้ยละ 4.4 ในไตรมาส 3 

ปี 2561 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการชะลอตัวของการ

บรโิภคภายในประเทศ โดยเฉพาะในตา่งจังหวัดของประเทศไทย 

ยังคงเป็นอปุสรรคต่อการเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิของทุก 

แบรนด์ นอกจากนี4 การชะลอตัวของนักท่องเที�ยวชาวจีนที�เดนิ

ทางเขา้มาในประเทศไทยยงัสรา้งแรงกดดันต่อผลการดําเนนิงาน

ของรา้นสาขาที�ตั4งอยูใ่นแหลง่ทอ่งเที�ยว ซึ�งสว่นใหญเ่ป็นแบรนด์

เบอร์เกอร์ คงิ และเดอะ คอฟฟี�  คลับ ทั 4งนี4 ดว้ยสภาพแวดลอ้มทาง

ธรุกจิที�ทา้ทาย ทกุแบรนดจ์งึมุง่เนน้ในการออกผลติภัณฑใ์หม ่และ

ทําการตลาดเพื�อดงึดดูลกูคา้และกระตุน้การใชจ้า่ย ยกตัวอยา่งเชน่ 

สเวนเซ่นสป์ระสบความสําเร็จในการเปิดตัวเมนูบงิซู เฟสตวิัลใน

เดอืนกันยายนปี 2561 ส่งผลใหม้ยีอดขายตอ่รา้นเดมิที�ดขี ึ4นอยา่งมี

นัยสําคัญจากเดือนก่อนหนา้ ส่วนเดอะ คอฟฟี�  คลับไดเ้ปิดตัว

โปรแกรมสรา้งความภกัดขีองลูกคา้ต่อแบรนด ์(Loyalty Program) 

อยา่งเป็นทางการเป็นครั4งแรก และมีการนําเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้น

การรวบรวมความคดิเห็นของลูกคา้ (Crowdsourcing) เพื�อนํามา

สรา้งสรรคเ์มนใูหม ่ๆ  สง่ผลใหเ้ดอะ คอฟฟี� คลบัสามารถเพิ�มจํานวน

ลูกคา้ในไตรมาส 3 ปี 2561 เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีกอ่น 

ทั4งนี4 เพื�อตอบโตก้บัภาวะตลาดที�ชะลอตัวและสรา้งความสามารถใน

การแข่งขันใหแ้ข็งแกร่ง กลุม่ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศไทยจะ

ยังคงพัฒนาปรับปรุงผลติภณัฑแ์ละการบรกิารลูกคา้ พรอ้มทั 4งเพิ�ม

ประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน กลุม่ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศไทย

มคีวามมั�นใจวา่จะสามารถกลับมามผีลการดําเนนิงานที�แข็งแกรง่ขึ4น

กวา่เดมิ เมื�อสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิปรับตวัดขีึ4น  

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขา

เตบิโตในอตัรารอ้ยละ 8.7 ในไตรมาส 3 ปี 2561 เมื�อเทยีบกบัชว่ง

เดียวกันของปีกอ่น โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขา

อยา่งรวดเร็วของรเิวอรไ์ซด ์ซึ�งมจํีานวนสาขารา้นอาหารเพิ�มขึ4นรอ้ย

ละ 8 เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น สว่นยอดขายตอ่รา้นเดมิ

ลดลงรอ้ยละ 4.7 ในไตรมาส 3 ปี 2561 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 

ส่วนใหญ่เนื�องมาจากผลการดําเนนิงานของสาขาในเมืองรอง ซ ึ�ง

ไดร้ับผลกระทบจากการแขง่ขันที�เพิ�มขึ4นและจํานวนลูกคา้ที�ลดลง 

อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจอาหารใน

ประเทศจนีมแีนวโนม้ที�ดขี ึ4นในแตล่ะเดอืน สําหรับชว่งเวลาที�เหลอื

ของปี กลุม่ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศจีนจะยังคงเร่งขยายสาขา

ของรเิวอร์ไซด์ โดยเฉพาะในกรุงปักก ิ�งและเซี�ยงไฮ ้รวมถงึเปิดตัว

แคมเปญการตลาดเชงิรุกและเมนูอาหารใหมสํ่าหรับจัดส่งเทา่นั4น 

เพื�อสรา้งการเตบิโตของยอดขายโดยรวมใหส้งูขึ4น 

ดว้ยการชะลอตัวของการบรโิภคภายในประเทศที�ยาวนาน สง่ผลให ้

กลุม่ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมยีอดขายต่อรา้นเดมิ

ลดลงในไตรมาส 3 ปี 2561 เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีกอ่น 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานของเดอะ คอฟฟี�  คลับในตลาด

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศมัลดีฟส์และนิวซีแลนด์ ยังคง

เติบโตอย่างต่อเนื�อง ทั 4งนี4 เพื�อตอบสนองต่อความทา้ทายของ

ตลาดภายในประเทศ กลุ่มธรุกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยี

ไดดํ้าเนินการปรับโครงสรา้งธรุกจิตั 4งแตป่ลายปี 2560 โดยไดปิ้ด

สาขาที�ไมทํ่ากําไรและขายแบรนดเ์ดอะ กรู๊ฟ เทรน ซึ�งเป็นสว่นหนึ�ง

ของวจีีซ ีกรุ๊ป (ปัจจุบันเปลี�ยนชื�อเป็น Nomad Coffee Group) ซึ�ง

บรษัิทไดเ้ขา้ซื4อกจิการในปี 2557 สง่ผลใหก้ลุม่ธรุกจิรา้นอาหารใน

ประเทศออสเตรเลยีมจํีานวนสาขาลดลงรอ้ยละ 8 จากชว่งเดยีวกัน

ของปีกอ่น และมียอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลง อยา่งไรก็ตาม 

หากไมร่วมผลกระทบจากการขายรา้นอาหารเดอะ กรู๊ฟ เทรน กลุม่

ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมยีอดขายโดยรวมทกุสาขา

เตบิโตขึ4นในอตัรารอ้ยละ 1.6 เมื�อเทยีบกบัชว่งเดียวกนัของปีกอ่น 



 
 
 

หนา้ 5 

ทั 4งนี4 กลุม่ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียไดม้กีารวางแผน

เชงิกลยุทธเ์พื�อสรา้งผลการดําเนินงานของธุรกจิในประเทศและ

ต่างประเทศใหแ้ข็งแกร่งขึ4น โดยภายในประเทศ กลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีจะมุง่เนน้ในการเพิ�มจํานวนลูกคา้ 

ดว้ยการออกแคมเปญการตลาดที�มปีระสทิธภิาพและเปิดตัวรา้นคา้

รูปแบบใหม ่รวมถงึการปรับปรุงผลการดําเนินงานของสาขาแฟรน

ไชส ์สว่นในตา่งประเทศ จะมกีารสรา้งการเตบิโตของเดอะ คอฟฟี�  

คลับ ดว้ยการขยายสาขาในตลาดเดมิและตลาดใหม่ ดังเช่นการ

รว่มทนุในประเทศเวยีดนามที�ผา่นมา 

ยอดขายต่อรา้นเดมิของกลุ่มธรุกจิรา้นอาหารในประเทศสงิคโปร์

ยังคงลดลงในไตรมาส 3 ปี 2561 จากการชะลอตวัของการบรโิภค

ภายในประเทศและการแข่งขนัที�รุนแรงในอตุสาหกรรมรา้นอาหาร 

ทั 4งนี4 เพื�อรักษาความสามารถในการทํากําไร กลุม่ธุรกจิรา้นอาหาร

ในประเทศสงิคโปรไ์ดม้กีารปิดสาขาที�ไมทํ่ากําไร สง่ผลใหจํ้านวน

สาขารา้นอาหารในประเทศสงิคโปร์ลดลงรอ้ยละ 19 ในไตรมาส 3 

ปี 2561 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่น ซ ึ�งการปิดสาขา

ดังกล่าวสง่ผลใหย้อดขายโดยรวมทกุสาขาลดลงเกอืบรอ้ยละ 20 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีกอ่น ทั 4งนี4 

เพื�อสรา้งผลกําไรอย่างยั�งยืน กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

สงิคโปร์จะยังคงเพิ�มยอดขายและประสทิธภิาพในการดําเนินงาน

ของรา้นสาขาที�มีอยู่เดิม พรอ้มกับพิจารณาปิดหรือปรับเปลี�ยน

รูปแบบรา้นสาขาที�ไม่ทํากําไรเป็นแบรนด์อื�นที�มีศักยภาพในการ

เตบิโต ทั4งนี4 ดว้ยแผนการปรับลดขนาดธรุกจิดังกล่าว ไมเนอร ์ฟ ู้ด

คาดวา่สัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มธรุกจิรา้นอาหารในประเทศสงิคโปร์

จะลดลงอกีในอนาคต 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลง

เล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 0.6 เมื�อเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีกอ่น 

การเตบิโตของยอดขายโดยรวมทกุสาขาของกลุม่ธรุกจิรา้นอาหาร

ในประเทศไทยและจีนช่วยลดผลกระทบจากการปิดสาขาเชิง 

กลยุทธ์ของกลุ่มธุรก ิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียและ

สงิคโปร์ ดว้ยสภาพเศรษฐกจิที�ทา้ทายในทุกตลาดหลักที�บรษัิท

ดําเนินธรุกจิอยู่ ส่งผลใหย้อดขายต่อรา้นเดมิในช่วง 9 เดอืนแรก

ของปี 2561 ลดลงในอตัรารอ้ยละ 2.9 เมื�อเทียบกบัชว่งเดียวกนั

ของปีกอ่น อยา่งไรกต็าม ไมเนอร ์ฟ ู้ดจะยงัคงมุง่เนน้ในการพัฒนา

ผลติภณัฑ์และแผนการตลาดใหม ่การปรับปรุงประสทิธภิาพการ

ดําเนินงาน และการขยายสาขาอย่างมกํีาไร นอกจากนี4 การลงทนุ

ในธรุกจิเบนฮิานาภายนอกสหรัฐอเมรกิาที�ผา่นมา ยังสามารถสรา้ง

ผลกําไรใหกั้บบรษัิทไดอ้กีดว้ย 

 

 

ผลการดาํเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 3    
ปี 2561 

ไตรมาส 3 
ปี 2560 

9 เดอืน 
  ปี 2561 

9 เดอืน 
ปี 2560 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลี�ย Average Same-
Store-Sales Growth 

(3.8) (2.5) (2.9) (0.8) 

อตัราเตบิโตของยอดขายรวม
เฉลี�ย Average Total-
System-Sales  

0.7 3.2 (0.6) 5.7 

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที�เป็นสกุลเงนิทอ้งถิ�น เพื�อ
ขจัดผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยน 

ผลการดําเนนิงาน 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 บรษัิทมีรายไดร้วมจากการดําเนินงานของ

ธรุกจิรา้นอาหารเพิ�มขึ4นรอ้ยละ 3 เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของปี

ก่อน โดยการเติบโตของรายไดอ้ย่างต่อเนื�องของกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศไทยและจีนช่วยลดผลกระทบจากการปิด

สาขาเชงิกลยุทธใ์นประเทศสงิคโปร์ และการออ่นค่าของสกลุเงนิ

ออสเตรเลยี รายไดรั้บจากการใหส้ทิธแิฟรนไชสเ์ตบิโตในอตัรารอ้ย

ละ 2 ในไตรมาส 3 ปี 2561 เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีกอ่น 

จากการเพิ�มขึ4นอยา่งแข็งแกรง่ของรายไดจ้ากการใหส้ทิธแิฟรนไชส์

ของกลุม่ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศไทย ส่วน EBITDA ลดลงใน

อัตรารอ้ยละ 10 ในไตรมาส 3 ปี 2561 เมื�อเทียบกบัชว่งเดียวกนั

ของปีกอ่น เนื�องจากความสามารถในการทํากําไรของกลุม่ธุรกจิ

รา้นอาหารในทุกตลาดหลักไดรั้บแรงกดดันจากการลดลงของ

ยอดขายต่อรา้นเดมิ นอกจากนี4 เพื�อสรา้งความไดเ้ปรียบทางการ

แขง่ขันและเพิ�มจํานวนลกูคา้ กลุม่ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศไทย

และจีนไดอ้อกผลติภัณฑ์และแคมเปญทางการตลาดเป็นจํานวน

มากในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลใหค้วามสามารถในการทํากําไร

โดยรวมไดรั้บแรงกดดนัชั�วคราว ดังนั 4น อัตราการทํากําไร EBITDA 

ลดลงเป็นรอ้ยละ 15.6 ในไตรมาส 3 ปี 2561 จากรอ้ยละ 17.9 ใน 

ไตรมาส 3 ปี 2560 

สําหรับในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2561 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการ

ดําเนนิงานของธรุกจิรา้นอาหารเพิ�มข ึ4นรอ้ยละ 1 เมื�อเทียบกับชว่ง

เดียวกันของปีกอ่น โดยมีสาเหตุสว่นใหญ่มาจากการเตบิโตอยา่ง

ต่อเนื�องของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย ซึ�งช่วยลด

ผลกระทบจากการชะลอตัวของผลการดําเนนิงานในต่างประเทศ  

ส่วน EBITDA จากการดําเนนิงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 

ลดลงในอัตรารอ้ยละ 7 เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีกอ่น โดยมี

สาเหตหุลักมาจากการลดลงของยอดขายต่อรา้นเดมิของทกุตลาด

หลัก และผลกระทบจากการออกสนิคา้ใหมแ่ละโปรโมชั�นการขาย

ของกลุ่มธุรก ิจร า้นอาหารในประเทศไทยและจีน ซ ึ�งทําให ้

ความสามารถในการทํากําไรลดลง ดัง นั4น อัตราการทํากําไร 

EBITDA จากการดําเนนิงานลดลงเป็นรอ้ยละ 16.6 ในชว่ง 9 เดอืน

แรกของปี 2561 เมื�อเทียบกบัชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2560 ซึ�งมี

อตัราการทํากําไร EBITDA อยูท่ี�รอ้ยละ 18.1  



 
 
 

หนา้ 6 

ผลการดาํเนนิงาน* 

หนว่ย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3    
ปี 2561 

ไตรมาส 3  
ปี 2560 

เปลี)ยนแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากการดําเนนิงาน** 5,422 5,286 3 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส์ 415 407 2 

รวมรายได ้ 5,836 5,693 3 

EBITDA 911 1,018 -10 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 15.6 17.9  

 
9 เดอืน 

 ปี 2561 
9 เดอืน 
 ปี 2561 

เปลี)ยนแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากการดําเนนิงาน** 16,509 16,277 1 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส์ 1,219 1,253 -3 

รวมรายได ้ 17,728 17,530 1 

EBITDA 2,938 3,167 -7 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 16.6 18.1  
*  ไม่นับรวมผลกําไรจากการซื4อเบนฮิานาในราคาตํ�ากว่ามูลค่ายุตธิรรมจํานวน 121 

ลา้นบาท 
** รวมสว่นแบ่งกําไรและรายไดอ้ื�น  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอื)นๆ ที)เก ี)ยวขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิ4นไตรมาส 3 ปี 2561 บรษัิทมีโรงแรมที�ลงทนุเองจํานวน 70 

แห่ง และมีโรงแรมและเซอรว์สิ สวทีที�รับจา้งบรหิารอกี 94 แหง่ใน 

26 ประเทศ มีจํานวนหอ้งพักทั 4งสิ4น 20,660 หอ้ง ซึ�งเป็นหอ้งที�

บรษัิทลงทนุเองจํานวน 9,123 หอ้ง และหอ้งที�บรษัิทรับจา้งบรหิาร

ภายใตแ้บรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, และเอเลวาน่า    

คอลเลคชั�น จํานวน 11,537 หอ้ง นอกจากนี4 บรษัิทยังขยายธรุกจิ

ไปในทวปียโุรป ดว้ยการเขา้ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 46 ในเอน็เอช 

โฮเทล กรุ๊ป ณ สิ4นไตรมาส 3 ปี 2561 (ซึ�งต่อมาไดเ้ขา้ถือหุน้อกี

รอ้ยละ 48 ในไตรมาส 4 ปี 2561 ส่งผลใหบ้รษัิทถือหุน้ทั 4งสิ4นใน

สัดส่วนรอ้ยละ 94 ณ ปัจจุบัน)  ทั 4งนี4 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเป็น

บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยม์าดรดิ มีโรงแรมจํานวน 384 

แห่งและห ้อง พักจํ านวน 59,682 ห อ้งภา ยใตแ้บ รนด์ NH 

Collection, NH Hotels และ nhow ใน 30 ประเทศทั�วทวปียโุรป 

อเมรกิา และแอฟรกิา โดยเมื�อรวมกลุ่มโรงแรมของเอน็เอช โฮเทล 

กรุ๊ปเขา้กับไมเนอร ์โฮเทลส ์สง่ผลใหบ้รษัิทมโีรงแรมและเซอรว์สิ 

สวีทรวมทั4งส ิ4นจํานวน 548 แห่งและหอ้งพักรวมทั 4งสิ4น 80,262 

หอ้ง โดยจากหอ้งพักทั 4งหมด เป็นหอ้งพักในประเทศไทย 4,272 

หอ้ง คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 5 และเป็นหอ้งพักในต่างประเทศ 

75,990 หอ้ง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 95 ใน 53 ประเทศ ครอบคลมุ

ทั�วทวปีเอเชยี โอเชยีเนีย ยุโรป อเมรกิา และแอฟรกิา  

 

 

 

หอ้งพกัจาํแนกตามที)บรษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จํานวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เปลี)ยนแปลง 
(q-q) 

เปลี)ยนแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทุนเอง* 9,123 0 220 

-  ประเทศไทย 2,716 0 220 

-  ตา่งประเทศ 6,407 0 0 

รบัจา้งบรหิาร 11,537 275 580 

-  ประเทศไทย 1,556 -139 -139 

-  ตา่งประเทศ 9,981 414 719 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 59,602 59,602 59,602 

รวมหอ้งพกั 80,262 59,877 60,402 

* จํานวนหอ้งพักที�บรษัิทลงทนุเองรวมโรงแรมที�บรษัิทร่วมลงทนุ 
 
 

หอ้งพกัจาํแนกตามการลงทนุ 

จํานวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เปล ี)ยนแปลง 
(q-q) 

เปล ี)ยนแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 7,063 0 24 

รว่มทุน 2,060 0 196 

รบัจา้งบรหิาร 4,919 169 300 

MLR* 6,618 106 280 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 59,602 59,602 59,602 

รวมหอ้งพกั 80,262 59,877 60,402 
* การบริหารโรงแรมภายใตส้ทิธิบริหาร จัดการหอ้งชุด (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

กลุม่โรงแรมที�บรษัิทเป็นเจา้ของเอง ซึ�งมสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ย

ละ 65 ของรายไดจ้ากธรุกจิโรงแรมและอื�นๆ มรีายไดเ้ฉลี�ยตอ่หอ้ง

ต่อ คื น  (Revenue per Available Room – RevPar) ของ กลุ่ ม

โรงแรมเดิม (Organic) เพิ�มขึ4นรอ้ยละ 8 ในไตรมาส 3 ปี 2561 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โรงแรมที�บรษัิทเป็นเจา้ของเองใน

ประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิม  

(Organic) เพิ�มขึ4นรอ้ยละ 1 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น เป็นผลมา

จากผลการดําเนินที�ดีขึ4นในกรุงเทพฯ โดยโรงแรมที�บรษัิทเป็น

เจา้ของเองในกรงุเทพฯ มอัีตราการเขา้พักและรายไดเ้ฉลี�ยตอ่หอ้ง

ต่อ คื น  (Average Daily Rates – ADR) ที� สู ง ขึ4น  จ าก จํ าน วน

นักท่องเที�ยวต่างชาตทิี�เพิ�มขึ4น โดยเฉพาะอย่างยิ�งนักท่องเที�ยว

จากประเทศญี�ปุ่ นและเกาหล ีซึ�งชว่ยลดผลกระทบจากการชะลอตวั

ของนักท่องเที�ยวชาวจีนที�เดนิทางเขา้มาในประเทศไทย ส่วนใน

ต่างประเทศ รายไดเ้ฉลี�ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิม 

(Organic) ที�บริษัทเป็นเจา้ของเองเพิ�มขึ4นรอ้ยละ 12 จากช่วง

เดียวกันของปีกอ่น จากผลการดําเนินงานที�ดีของทุกตลาดหลัก

ของบรษัิท โรงแรมที�บรษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศโปรตเุกสมี

รายไดเ้ฉลี�ยตอ่หอ้งตอ่คนืเพิ�มขึ4นรอ้ยละ 12 จากชว่งเดยีวกนัของปี

กอ่น จากการสรา้งแบรนดท์โิวลใีหเ้ป็นที�รูจ้ักมากขึ4นและการบรหิาร

จัดการการขายหอ้งพักภายหลังจากการปรับปรงุโรงแรม ส่วนกลุ่ม
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โรงแรมในประเทศบราซลิมรีายไดเ้ฉลี�ยตอ่หอ้งต่อคืนในสกลุเงนิ

บาทเตบิโตรอ้ยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น แมว้า่สกลุเง ิน

บราซิลเลียน เรอัลจะมีการออ่นค่าในอัตรารอ้ยละ 21 จากช่วง

เดียวกันของปีกอ่น การเตบิโตดังกลา่วเป็นผลมาจากจํานวนแขก

เขา้พักที�เพิ�มขึ4นอย่างแข็งแกร่งจากทั 4งลกูคา้ภายในประเทศและ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา รวมถงึความสามารถในการปรับข ึ4นราคาคา่

หอ้งพักในสกลุเงนิทอ้งถิ�นไดม้ากกวา่รอ้ยละ 10 จากช่วงเดยีวกนั

ของปีกอ่น ในขณะที�โรงแรมที�บรษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศ 

มัลดีฟส์มรีายไดเ้ฉลี�ยตอ่หอ้งต่อคืนเพิ�มขึ4นรอ้ยละ 10 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราการเขา้พักที�

สงูขึ4น ดว้ยความสําเร็จในการทําการตลาดแบบเจาะกลุม่เป้าหมาย

ของ MINT ทา้ยสุด กลุ่มโรงแรมที�บริษัทเป็นเจา้ของเองใน

แอฟรกิามีรายไดเ้ฉลี�ยต่อหอ้งตอ่คนืเพิ�มขึ4นรอ้ยละ 15 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน จากผลการดําเนินงานที�ดีของโรงแรมใน

ประเทศแซมเบยีและบอตสวานา ทั 4งนี4 หากไม่รวมผลกระทบจาก

การแปลงค่างบการเงนิจากการแข็งค่าของสกุลเงนิบาท รายได ้

เฉลี�ยตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรมเดมิเพิ�มสงูขึ4น ในอตัรารอ้ยละ 

13 ในไตรมาส 3 ปี 2561 จากชว่งเดียวกนัของปีกอ่น และหากรวม

โรงแรมซันเซ็ท โคสต์ สมุย รีสอร์ท แอนด์ วลิล่าส์ บาย อวานี 

โรงแรมที�บริษัทเป็นเจา้ของทั 4งหมด (System-wide) มีรายได ้

เฉลี�ยต่อหอ้งต่อคนืเพิ�มขึ4นรอ้ยละ 8 ในไตรมาส 3 ปี 2561 จาก

ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น  

กลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ ซ ึ�งมีสัดสว่นรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 18 ของรายไดจ้ากธรุกจิโรงแรมและอื�นๆ ในไตรมาส 

3 ปี 2561 มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อหอ้งต่อคืนในสกุลเง ินออสเตรเลีย

เตบิโตอยา่งต่อเนื�อง ในอตัรารอ้ยละ 3 เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกนั

ของปีกอ่น การเตบิโตดังกลา่วมีผลมาจากทั4งอัตราการเขา้พักที�

สูงขึ4น ซ ึ�งอยูท่ี�รอ้ยละ 82 ในไตรมาส 3 ปี 2561 และอัตราคา่หอ้ง

เฉลี�ยต่อคืนที�สูงขึ4น ดว้ยการอ่อนค่าของสกุลเง ินออสเตรเลีย 

ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลี�ยต่อหอ้งตอ่คนืในสกลุเงนิบาทลดลงรอ้ยละ 5  

ในไตรมาส 3 ปี 2561 เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรม มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 

3 ของรายไดจ้ากธรุกจิโรงแรมและอื�นๆ ในไตรมาส 3 ปี 2561 โดย

กลุม่โรงแรมที�บรษัิทรับจา้งบรหิารมรีายไดเ้ฉลี�ยตอ่หอ้งตอ่คนืของ

กลุม่โรงแรมเดมิ (Organic) เพิ�มขึ4นในอตัรารอ้ยละ 2 ในไตรมาส 3 

ปี 2561 เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น จากผลการดําเนนิงาน

ที�ดีขึ4นของกลุ่มโรงแรมที�บริษัทรับจา้งบรหิารในประเทศจีนและ

อนิโดนเีซยี ซึ�งมรีายไดเ้ฉลี�ยตอ่หอ้งตอ่คนืที�เพิ�มข ึ4นมากกวา่รอ้ยละ 

10 ในไตรมาส 3 ปี 2561 ทั 4งนี4 หากไมร่วมผลกระทบจากการแปลง

คา่งบการเงนิจากการแข็งคา่ของสกลุเงนิบาท รายไดเ้ฉลี�ยตอ่หอ้ง

ตอ่คนืของกลุ่มโรงแรมเดมิเพิ�มสงูข ึ4น ในอตัรารอ้ยละ 4 ในไตรมาส 

3 ปี 2561 จากช่วงเดยีวกันของปีกอ่น หากรวมโรงแรมใหมซ่ึ�งยัง

อยู่ในช่วงเริ�มตน้การดําเนินงาน รายไดเ้ฉลี�ยต่อหอ้งตอ่คืนของ

โรงแรมที�บรษัิทรับจา้งบรหิารทั4งหมด (System-wide) ลดลงใน

อตัรารอ้ยละ 1 ในไตรมาส 3 ปี 2561 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น   

สําหรับภาพรวมในไตรมาส 3 ปี 2561 รายไดเ้ฉลี�ยต่อหอ้งตอ่คนื

ของโรงแรมทั 4งหมดเพิ�มขึ4นในอตัรารอ้ยละ 2 จากชว่งเดยีวกันของ

ปีกอ่น เนื�องมาจากผลการดําเนินงานที�ดีขึ4นของโรงแรมทั4งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ ทั 4งนี4 หากรวมโรงแรมใหม่ ซึ�งมี

รายไดเ้ฉลี�ยต่อหอ้งตอ่คนือยูใ่นระดับตํ�ากวา่ของโรงแรมเดมิของ

บรษัิท รายไดเ้ฉลี�ยต่อหอ้งตอ่คนืของโรงแรมทั4งหมด (System-

wide) เพิ�มขึ4นรอ้ยละ 1 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น  

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 รายไดเ้ฉลี�ยต่อหอ้งตอ่คนืของกลุ่ม

โรงแรมเดมิ (Organic) ทั 4งหมดของบรษัิทอยู่ในระดับที�ใกลเ้คยีง

กบัช่วงเดยีวกนัปีกอ่น ผลการดําเนนิงานที�แข็งแกรง่ของโรงแรมที�

บรษัิทเป็นเจา้ของเอง ทั 4งในประเทศไทยและตา่งประเทศ ชว่ยลด

ผลกระทบจากผลการดําเนนิงานที�ออ่นตัวของกลุ่มโรงแรมภายใต ้

การรับจา้งบรหิารในชว่ง 5 เดือนแรกของปี 2561 หากรวมโรงแรม

ใหม่ รายไดเ้ฉลี�ยต่อหอ้งต่อคืนของโรงแรมทั 4งหมด (System-

wide) ลดลงในอตัรารอ้ยละ 1 เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 

ผลการดาํเนนิงานธุรกจิโรงแรมจาํแนกตามการลงทนุ 

(System-wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 3 ปี 
2560 

9 เดอืน 
ปี 2561 

9 เดอืน 
ปี 2560 

ลงทนุเอง 74 69 66 63 

รว่มทุน 53 48 53 47 

รบัจา้งบรหิาร 63 63 63 64 

MLR* 82 80 79 78 

เฉลี)ย 72 70 69 67 
คา่เฉลี�ยของ MINT ใน
ประเทศไทย 78 79 78 78 
คา่เฉลี�ยอตุสาหกรรม
ในประเทศไทย** 65 64 N/A N/A 

(System-wide)                      คา่หอ้งเฉล ี)ย (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 3 ปี 
2560 

9 เดอืน 
ปี 2561 

9 เดอืน 
ปี 2560 

ลงทนุเอง 6,152 6,095 6,295 6,104 

รว่มทุน 6,660 7,473 8,065 9,465 

รบัจา้งบรหิาร 5,459 5,530 5,664 6,123 

MLR* 4,240 4,581 4,285 4,552 

เฉลี)ย 5,293 5,444 5,472 5,657 
คา่เฉลี�ยของ MINT ใน
ประเทศไทย 4,506 4,319 4,962 4,701 
คา่เฉลี�ยอตุสาหกรรม
ในประเทศไทย** 1,674 1,621 N/A N/A 
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(System-wide)                    รายไดเ้ฉลี)ยตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 3 ปี 
2560 

9 เดอืน 
ปี 2561 

9 เดอืน 
ปี 2560 

ลงทนุเอง 4,533 4,206 4,164 3,858 

รว่มทุน 3,501 3,556 4,238 4,495 

รบัจา้งบรหิาร 3,413 3,460 3,575 3,933 

MLR* 3,480 3,680 3,384 3,547 

เฉลี)ย 3,823 3,800 3,761 3,814 
คา่เฉลี�ยของ MINT ใน
ประเทศไทย 3,519 3,415 3,851 3,678 
คา่เฉลี�ยอตุสาหกรรม
ในประเทศไทย** 1,095 1,033 N/A N/A 

(Organic)                              อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 3 ปี 
2560 

9 เดอืน 
ปี 2561 

9 เดอืน 
ปี 2560 

ลงทนุเอง 74 69 66 63 

รว่มทุน 52 48 53 47 

รบัจา้งบรหิาร 65 63 65 64 

MLR* 82 80 79 78 

เฉลี)ย 73 70 70 67 
คา่เฉลี�ยของ MINT ใน
ประเทศไทย 80 79 79 78 

(Organic)                             ค่าหอ้งเฉล ี)ย (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 3 ปี 
2560 

9 เดอืน 
ปี 2561 

9 เดอืน 
ปี 2560 

ลงทนุเอง 6,154 6,095 6,299 6,104 

รว่มทุน 7,224 7,473 8,760 9,465 

รบัจา้งบรหิาร 5,467 5,530 5,687 6,123 

MLR* 4,240 4,581 4,285 4,552 

เฉลี)ย 5,312 5,444 5,494 5,657 
คา่เฉลี�ยของ MINT ใน
ประเทศไทย 4,555 4,319 5,017 4,701 

(Organic)                         รายไดเ้ฉล ี)ยตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 3 ปี 
2560 

9 เดอืน 
ปี 2561 

9 เดอืน 
ปี 2560 

ลงทนุเอง 4,553 4,206 4,181 3,858 

รว่มทุน 3,750 3,556 4,615 4,495 

รบัจา้งบรหิาร 3,538 3,460 3,707 3,933 

MLR* 3,480 3,680 3,384 3,547 

เฉลี)ย 3,883 3,800 3,821 3,814 
คา่เฉลี�ยของ MINT ใน
ประเทศไทย 3,630 3,415 3,978 3,678 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ทิธบิริหารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

** ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผลการดาํเนนิงานของธุรกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 3 ปี 2561 รายไดจ้ากการดําเนนิงานของธรุกจิโรงแรม

และบริการที�เกี�ยวขอ้ง (ไม่ร วมรายไดท้ี�เก ี�ยวขอ้งกับเอ็นเอช         

โฮเทล กรุ๊ป) มีการเต ิบโตในอัตรารอ้ยละ 19 เมื�อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการเต ิบโตจากการ

ดําเนนิงานของธรุกจิโรงแรมเดมิ ทั 4งในและตา่งประเทศ ในอัตรา

รอ้ยละ 7 รวมถงึรายไดจ้ากคอร์บนิ แอนด์ คงิซึ�งมีการรวมบัญชี 

ตั 4งแต่เดือนธันวาคม ปี 2560 ส่วนรายไดจ้ากการรับจา้งบรหิาร

โรงแรมลดลงรอ้ยละ 10 ในไตรมาส 3 ปี 2561 เมื�อเทียบกับชว่ง

เดยีวกันของปีกอ่น สว่นหนึ�งเนื�องมาจากรายไดท้ี�ลดลงจากโรงแรม

ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสแ์ละกาตาร ์

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 รายไดจ้ากการดําเนินงานของ

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที�เกี�ยวขอ้งเพิ�มขึ4นในอัตรารอ้ยละ 18 เมื�อ

เทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น จากการเตบิโตจากการดําเนินงาน

ของธรุกจิโรงแรมเดมิในอตัรารอ้ยละ 8 รวมถงึรายไดจ้ากคอร์บนิ 

แอนด ์คงิ สว่นรายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารในชว่ง 9 เดอืนแรกของ

ปี 2561 เติบโตในอัตรารอ้ยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื�องมาจากการเตบิโตของรายไดเ้ฉลี�ยตอ่หอ้งตอ่คนืของโรงแรมที�

บรษัิทรับจา้งบริหารเดมิในประเทศไทย และรายไดท้ี�เพิ�มขึ4นจาก

การขยายจํานวนโรงแรมที�บรษัิทรับจา้งบรหิาร 

ผลการดําเนนิงานของธุรกจิอื)นๆ ที)เก ี)ยวขอ้งกบัธุรกจิโรงแรม 

หนึ�งในธรุกจิอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิโรงแรม คอื ธรุกจิศูนยก์ารคา้

และบันเทงิ บรษัิทเป็นเจา้ของและบริหารศูนย์การคา้ ซึ�งรวมถงึ

ศนูยก์ารคา้ 3 แหง่ในกรงุเทพฯ ภเูกต็ และพัทยา นอกจากนี4 บรษัิท

ยังดําเนินธรุกจิบันเทิงในเมืองพัทยาจํานวน 7 กลุ่ม ซึ�งรวมถงึ

พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี4ผ ึ4ง 

หลุยส ์ทสุโซดส์ แวก็ซ์เวริค์ที�มชีื�อเสยีง  

บริษัทดําเนินธุรกจิการพัฒนาโครงการที�อยู่อาศัยเพื�อขาย ซึ�ง

บรษัิทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการดําเนนิกจิการโรงแรมใน

พื4นที�เดยีวกนั บริษัทไดพ้ัฒนาโครงการแห่งแรกบนเกาะสมยุ ชื�อ

โครงการ ดเิอสเตท สมยุ ตั 4งอยู่ตดิกับโรงแรมโฟร์ซซีั�นส์ รีสอร์ท 

เกาะสมุย โดยโครงการดังกล่าวมบีา้นพักตากอากาศจํานวน 14 

หลัง นอกจากนี4 บริษัทมีโครงการที� 2 คือ โครงการเซ็นต์ รีจสิ              

เรสซเิดนเซส ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมเินียมระดับบนจํานวน 53   

ยูนติในอาคารเดียวกับโรงแรมเดอะ เซ็นต ์รีจสิ กรุงเทพฯ ปัจจบัุน 

บริษัทไดปิ้ดการขายคอนโดมิเนียมของโครงการเซ็นต์ รีจิส        

เรสซิเดนเซสทั 4งหมดแลว้ โครงการล่าสุด คือ โครงการลายัน     

เรสซเิดนเซส บาย อนันตรา ในภเูก็ต มีบา้นพักตากอากาศจํานวน 

15 หลัง ตั 4งอยู่ต ิดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต  รีสอร์ท 

นอกจากนี4 บริษัทไดร้่วมลงทนุพัฒนาโครงการที�อยูอ่าศัยเพื�อขาย

อกี 2 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการอนันตรา เชียงใหม ่เซอร์วสิ สวที 

ซึ�งเป็นโครงการที�บรษัิทลงทนุในสัดส่วนรอ้ยละ 50 ร่วมกบับรษัิท 

ย ูซติี4 จํากดั (มหาชน) ตั4งอยูต่รงขา้มกบัโรงแรมอนันตรา เชยีงใหม ่

รีสอร์ท ประกอบดว้ยคอมโดมเินียมจํานวน 44 ยูนติ ส่วนอกีหนึ�ง

โครงการที�บริษัทร่วมลงทุนในต่างประเทศ คือ โครงการทอร์เรส 

รานี ในเมอืงมาปโูต ประเทศโมซัมบกิ โดยประกอบดว้ยหอ้งพัก

คอนโดมิเนียมทั 4งหมด 187 หอ้ง ในขณะที�หอ้งพักสว่นใหญ่ถูก

ปลอ่ยใหเ้ชา่ บรษัิทจะขายหอ้งพักเพน้ท์เฮา้สท์ ี�มอียูจํ่านวน 6 หอ้ง 

นอกจากนี4 บรษัิทยังประกาศโครงการใหม่เพิ�มอกี 3 โครงการ ซึ�ง

อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง ไดแ้ก ่โครงการอวาดนิา ฮลิส ์บาย อนันตรา 

ในภูเก็ต โครงการอนันตราเดซารู ในประเทศมาเลเซีย และ
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โครงการอนันตรา อบูดุ ในประเทศอนิโดนเิซยี เพื�อใหม้โีครงการที�

อยูอ่าศัยเพื�อขายอย่างตอ่เนื�องในอนาคต 

อกีส่วนหนึ�งของธรุกจิอสังหารมิทรัพย ์คือ โครงการพักผ่อนแบบ

ปันสว่นเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชื�อ อนันตรา เวเคชั�น คลบั 

ณ สิ4นไตรมาส 3 ปี 2561 อนันตรา เวเคชั�น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพื�อรองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศยัจํานวนทั4งหมด 

224 ยูนติ ที�สมุย ภเูก็ต กรุงเทพฯ และเชยีงใหม ่ในประเทศไทย 

ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลีในประเทศอนิโดนีเซีย 

และซานยา่ในประเทศจนี ดว้ยความสําเร็จในการขายและการตลาด 

ส่งผลใหอ้นันตรา เวเคชั�น คลับยังคงมกีารเติบโตอยา่งต่อเนื�อง

ในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2561 ดว้ยจํานวนสมาชกิที�เพิ�มขึ4นใน

อัตรารอ้ยละ 23 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น อยูท่ี� 11,813 คน ณ 

สิ4น 9 เดอืนแรกของปี 2561 

รายไดจ้ากธรุกจิอ ื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิโรงแรมเพิ�มข ึ4นรอ้ยละ 18 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 เมื�อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื�องมาจากรายไดจ้ากการขายโครงการที�อยูอ่าศัย และการเตบิโต

อยา่งตอ่เนื�องของรายไดข้องอนันตรา เวเคชั�น คลับ ซึ�งมผีลมาจาก

จํานวนสมาชกิที�เพ ิ�มข ึ4นและราคาที�สงูข ึ4น สําหรับในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2561 รายไดจ้ากธรุกจิอื�นๆ ที�เก ี�ยวขอ้งกับธรุกจิโรงแรม

ลดลงรอ้ยละ 6 เมื�อเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยการลดลง

ของรายไดด้ังกล่าวมสีาเหตมุาจากความแตกต่างของชว่งเวลาใน

การบันทกึรายไดข้องธรุกจิอื�นๆ ที�เก ี�ยวขอ้งกับธรุกจิโรงแรม เมื�อ

เทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น  

ผลการดําเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอ ื)นๆ (ไมร่วมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป) 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 รายไดร้วมจากการดําเนินงานของธรุกจิ

โรงแรมและอื�นๆ เพิ�มขึ4นในอัตรารอ้ยละ 18 เมื�อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น อันมผีลมาจากการเตบิโตของรายไดข้องธรุกิจ

โรงแรมและบริการที�เกี�ยวขอ้ง และรายไดจ้ากธุรก ิจอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกับธุรกจิโรงแรม รวมถึงรายไดท้ี�เพิ�มขึ4นจากคอร์บิน 

แอนด ์คงิ สว่นในไตรมาส 3 ปี 2561 EBITDA จากการดําเนินงาน

ของธรุกจิโรงแรมและอื�นๆ เพิ�มขึ4นรอ้ยละ 16 จากชว่งเดยีวกนัของ

ปีกอ่น ซึ�งเป็นอตัราที�ชา้กวา่การเตบิโตของรายได ้โดยมีสาเหตุ

สว่นหนึ�งมาจากความสามารถในการทํากําไรที�ลดลงของอนันตรา 

เวเคชั�น คลับ ซึ�งไดรั้บผลกระทบเชงิลบจากการแปลงคา่งบการเงนิ 

ดังนั4น อัตราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานของธรุกจิ

โรงแรมและอื�นๆ ลดลงจากรอ้ยละ 24.2 ในไตรมาส 3 ปี 2560 

เป็นรอ้ยละ 23.9 ในไตรมาส 3 ปี 2561 

สํ าห รับในช่วง  9 เดือนแรกของปี 2561 รายไดร้วมจากการ

ดําเนินงานของธรุกจิโรงแรมและอื�นๆ เพิ�มขึ4นในอตัรารอ้ยละ 13 

จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น อันมีผลมาจากการเตบิโตของรายได ้

ของธรุกจิโรงแรมและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง และรายไดจ้ากการรับจา้ง

บริหารโรงแรม รวมถึงรายไดท้ี�เพิ�มขึ4นจากการลงทุนในคอร์บนิ 

แอนด์ คงิ สว่นในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2561 EBITDA จากการ

ดําเนนิงานของธรุกจิโรงแรมและอื�นๆ มีการเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 

11 เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีกอ่น ซึ�งเป็นอตัราที�ชา้กวา่การ

เตบิโตของรายได ้โดยมีสาเหตุบางสว่นมาจากผลกระทบจากการ

แปลงคา่งบการเงนิต่อความสามารถในการทํากําไรของอนันตรา 

เวเคชั�น คลบั และความสามารถในการทํากาํไรที�ตํ�ากวา่ของคอรบ์นิ 

แอนด ์คงิในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2561 ดังนั 4น อตัราการทํากําไร 

EBITDA จากการดําเนนิงานของธรุกจิโรงแรมและอื�นๆ ลดลงจาก

รอ้ยละ 24.2 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 23.7 

ในชว่ง 9  เดือนแรกของปี 2561 

สําหรับในชว่งที�เหลือของปี 2561 บรษัิทมคีวามเชื�อมั�นในแนวโนม้

ของผลการดําเนนิงานของทกุกลุม่ธรุกจิ โดยกลุม่ธรุกจิโรงแรมเดมิ 

ทั4งในประเทศไทยและตลาดหลักในตา่งประเทศ คาดวา่จะมผีลการ

ดําเนนิงานที�ดขีึ4นอยา่งตอ่เนื�อง จากแนวโนม้การทอ่งเที�ยวที�ดีและ

กลยุทธ์การทําการตลาดเชิงรุกของบริษัท ส่วนธุรกิจอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิโรงแรมจะมกีารเตบิโต จากการขายโครงการที�

อยูอ่าศัย ซ ึ�งรวมถงึโครงการวลิล่าหรูแห่งใหม ่ภายใตช้ื�ออวาดนิา 

ฮลิส์ บาย อนันตรา ซึ�งตั 4งอยู่ตดิกับโครงการลายัน เรสซเิดนเซส 

บาย อนันตรา ในภเูก็ต นอกจากนี4 อนันตรา เวเคชั�น คลับจะยังคง

ผลักดันการขายและการตลาดเพื�อขยายฐานสมาชกิ ซึ�งจะช่วย

สนับสนุนการเตบิโตของธุรกจิอื�นๆ ที�เก ี�ยวขอ้งกับธุรกจิโรงแรม 

ทา้ยสุด การลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจะช่วยเพิ�มกําไรอยา่งมี

นัยสําคัญ ภายหลังจากที�บรษัิทไดเ้สร็จส ิ4นการลงทุนในเอ็นเอช   

โฮเทล กรุ๊ปในเดือนตุลาคมที�ผา่นมา โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ใน

เอน็เอช โฮเทล กรุ๊ปทั4งสิ4นรอ้ยละ 94 

ผลการดาํเนนิงาน* 

หนว่ย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3    
ปี 2561 

ไตรมาส 3  
ปี 2560 

เปลี)ยนแปลง
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิโรงแรมและบริการท ี�
เกี�ยวขอ้ง** 

7,441 6,266 19 

ธุรกจิรบัจา้งบรหิารโรงแรม 230 256 -10 

ธุรกจิอื�นๆ 1,236 1,049 18 

รวมรายได ้ 8,907 7,571 18 

EBITDA 2,128 1,836 16 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 23.9 24.2  
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หนว่ย: ลา้นบาท 
9 เดอืน 
ปี 2561 

9 เดอืน 
 ปี 2560 

เปลี)ยนแปลง
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิโรงแรมและบริการที�
เกี�ยวขอ้ง** 

20,739 17,559 18 

ธุรกจิรบัจา้งบรหิารโรงแรม 911 843 8 

ธุรกจิอื�นๆ 3,949 4,216 -6 

รวมรายได ้ 25,598 22,618 13 

EBITDA 6,065 5,473 11 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 23.7 24.2  

*  ไม่รวมรายการที�เกี�ยวขอ้งกับการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปตามรายละเอยีดใน
ตารางผลการดาเนนิงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในหนา้ที� 3 

** รวมสว่นแบง่กําไรและรายไดอ้ื�น  

ธุรกจิจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิ4นไตรมาส 3 ปี 2561 บรษัิทมีรา้นคา้และจุดจําหน่ายจํานวน

ทั 4งสิ4น 452 แห่ง เพิ�มขึ4น 98 แห่งจาก 354 แห่ง ณ สิ4นไตรมาส 3 

ปี 2560 จากจํานวนรา้นคา้และจดุจําหน่ายทั 4งหมด 452 แหง่ รอ้ย

ละ 85 เป็นของกลุ่มแฟชั�น ภายใตแ้บรนด์อเนลโล่, บานาน่า   

รีพับบลคิ, บอสสนิี�, บรูคส์ บราเธอร์ส, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เอสปร,ี 

เอแตม, แกป็, โอวเีอส, เพโดร และแรทลีย์ ในขณะที�รอ้ยละ 15 

เป็นของกลุ่มเครื�องใชใ้นบา้นและครัวเรอืน ภายใตแ้บรนดโ์จเซฟ 

โจเซฟ, สวลิลิ�ง เจ.เอ. เฮง็เคลิส ์และโบเดิ4ม 

จาํนวนสาขาและจดุจาํหน่ายของธุรกจิจดัจําหนา่ย 

จํานวนสาขา/จุด
จําหน่าย 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เปลี)ยนแปลง 
(q-q) 

เปลี)ยนแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชั�น 382 9 55 

กลุม่เครื�องใชใ้นบา้น
และครวัเรอืน 

70 14 43 

รวม 452 23 98 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 รายไดจ้ากธรุกจิจดัจําหน่ายและรับจา้งผลติ

เตบิโตในอตัรารอ้ยละ 2 เมื�อเทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ธรุกจิ

จัดจําหน่ายมรีายไดเ้พิ�มขึ4นรอ้ยละ 5 จากชว่งเดียวกันของปีกอ่น 

จากผลการดําเนนิงานที�ดขี ึ4นของแบรนดเ์ดมิ ทั4งกลุ่มสนิคา้แฟชั�น

และกลุม่เครื�องใชใ้นบา้นและครัวเรือน อยา่งไรกต็าม ธรุกจิรับจา้ง

ผลติมีจํานวนคําสั�งซื4อจากลูกคา้หลักลดลงทา่มกลางภาวะการ

บรโิภคภายในประเทศที�ชะลอตัวลง สง่ผลใหม้รีายไดล้ดลงรอ้ยละ 

7 ในไตรมาส 3 ปี 2561 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

EBITDA ของธรุกจิจัดจําหน่ายและรับจา้งผลติลดลงในอตัรารอ้ย

ละ 5 เมื�อเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตหุลักมาจาก

การลดราคาสนิคา้ที�ส ิ4นสดุฤดูกาลมากกวา่ปกตขิองแบรนดแ์ฟชั�น

บางแบรนดท์า่มกลางภาวะการบรโิภคที�ชะลอตวัลง สง่ผลใหอ้ตัรา

การทํากําไร EBTIDA ลดลงเล็กนอ้ยเป็นรอ้ยละ 6.3 ในไตรมาส 3 

ปี 2561 จากรอ้ยละ 6.8 ในไตรมาส 3 ปี 2560 

 

 

รายไดข้องธุรกจิจดัจําหน่ายและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

หนว่ย: ลา้นบาท ไตรมาส 3    
ปี 2561 

ไตรมาส 3 
ปี 2560 

เปลี)ยนแปลง
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิจัดจําหน่าย 827 784 5 

ธุรกจิรบัจา้งผลติ 235 253 -7 

รวมรายได*้ 1,062 1,037 2 

EBITDA 67 70 -5 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 6.3 6.8  

 
9 เดอืน 
ปี 2561 

9 เดอืน 
 ปี 2560 

เปลี)ยนแปลง
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิจัดจําหน่าย 2,495 2,209 13 

ธุรกจิรบัจา้งผลติ 710 710 0 

รวมรายได*้ 3,205 2,918 10 

EBITDA 221 189 17 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 6.9 6.5   
* รวมสว่นแบง่กําไรและรายไดอ้ื�น 

 

งบดุลและกระแสเงนิสด 

ณ สิ4นไตรมาส 3 ปี 2561 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 159,035 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ4น 40,592 ลา้นบาท จาก 118,444 ลา้นบาท ณ สิ4นปี 2560 

การเพิ�มขึ4นดังกล่าวมสีาเหตหุลักมาจาก (1) การเพิ�มขึ4นของเงนิ

ลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขายจํานวน 43,118 ลา้นบาท จากการ

ลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สุทธดิว้ย (2) การลดลงของที�ดนิ 

อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 1,662 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจาก

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงนิของสนิทรัพยใ์นตา่งประเทศ 

จากการแขง็คา่ของสกลุเงนิบาท 

บรษัิทมหีนี4สนิรวม 95,538 ลา้นบาท เพิ�มขึ4นจํานวน 27,115 ลา้น

บาท จาก 68,423 ลา้นบาท ณ สิ4นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมา

จาก (1) การเพิ�มขึ4นของเงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะ

สั 4นจากสถาบนัการเงนิจํานวน 4,080 ลา้นบาท และ (2) การเพิ�มขึ4น

ของ Bridge Finance และเงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

จํานวน 24,114 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญใ่ชใ้นการลงทนุในเอน็เอช 

โฮเทล กรุ๊ป และการเพิ�มสัดสว่นเงนิลงทนุในรเิวอรไ์ซด ์ในประเทศ

จนี 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทเพิ�มขึ4นจํานวน 13,477 ลา้นบาทจาก 

50,021 ลา้นบาท ณ สิ4นปี 2560 เป็น 63,498 ลา้นบาท ณ สิ4น    

ไตรมาส 3 ปี 2561 ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) กําไรสุทธิ

ในชว่ง 9  เดือนแรกของปี 2561 จํานวน 3,944 ลา้นบาท (2) การ

ออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิี�ไมม่กํีาหนดไถถ่อน จํานวน 14,904 ลา้นบาท 

สทุธดิว้ย (3) เงนิปันผลจา่ยจํานวน 1,848 ลา้นบาท และ (4) การ

ลดลงของเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยจํานวน 951 ลา้นบาท จากส่วน

ตํ�าจากการลงทุนเพิ�มในรเิวอร์ไซด ์ซึ�งบรษัิทมีการปรับมูลค่าของ
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เงินลงทุนที�เพิ�มขึ4นในสัดส่วนรอ้ยละ 14 ตามมูลค่าของเงินลง

ทนุเดมิในสัดสว่นรอ้ยละ 86  

สําหรับช่วง 9  เดือนแรกของปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมี

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนนิงานจํานวน 2,670 ลา้นบาท 

ลดลงจํานวน 2,135 ลา้นบาทจากช่วงเดยีวกันของปีกอ่น โดยมี

สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก (1) การเพิ�มขึ4นของที�ดนิและโครงการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขายจํานวน 753 ลา้นบาท จากสนิคา้

คงเหลือที�เพิ�มขึ4นของโครงการพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ (2) การ

เพิ�มขึ4นของที�ดนิและโครงการระหว่างการพัฒนาจํานวน 513 ลา้น

บาท จากโครงการที�อยูอ่าศยัเพื�อขายใหมท่ี�อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง 

(3) การลดลงของเจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื�นจํานวน 435 ลา้น

บาท ส่วนใหญ่มาจากธรุกจิโรงแรม และ (4) การลดลงของการ

แปลงคา่งบการเงนิจํานวน 348 ลา้นบาท  

บรษัิทมีกระแสเงนิสดจา่ยจากกจิกรรมการลงทุนจํานวน 44,411

ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลักมาจาก (1) เงนิลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื�อ

ขายเพื�อเขา้ถอืหุน้ในเอน็เอช โฮเทล กรุ๊ปจํานวน 44,068 ลา้นบาท 

และ (2) การลงทนุตามปกตขิองธรุกจิโรงแรม รา้นอาหาร และอื�นๆ 

จํานวน 3,730 ลา้นบาท สุทธดิว้ย (3) เงนิสดรับจากการขายเงนิ

ลงทุนเชงิกลยทุธจํ์านวน 2,718 ลา้นบาท 

บรษัิทมเีงนิสดรับสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจํานวน 40,790 ลา้น

บาท ส่วนใหญ่มาจาก (1) เงนิสดรับจากการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิี�

ไมม่ีกําหนดไถ่ถอนจํานวน 15,000 ลา้นบาท (2) เงนิสดรับสทุธ ิ

จากเงนิกูย้มืสุทธจิากสถาบันการเงนิระยะสั 4นจํานวน 4,181 ลา้น

บาท (3) เงนิสดรับสทุธจิาก Bridge Finance และ เงนิก ูย้ืมจาก

สถาบันการเงนิระยะยาวจํานวน 25,132 ลา้นบาท สุทธดิว้ย (4) 

การจ่ายชําระหุน้ก ูค้รบกําหนดชําระสุทธจํิานวน 1,500 ลา้นบาท 

และ (5) เงนิปันผลจา่ยจํานวน 1,848 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการดําเนนิงาน การลงทนุ และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสทุธขิอง

บรษัิทเพิ�มขึ4นจํานวน 322 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 

การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ  

บรษัิทมีอตัรากําไรขั 4นตน้ลดลงจากรอ้ยละ 58.9 ในชว่ง 9 เดือน

แรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 57.5 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 

โดยมีสาเหตุสว่นใหญม่าจากการเพิ�มขึ4นของค่าเสื�อมราคาสว่นที�

บันทึกอยู่ในตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการที�

เกี�ยวขอ้ง อย่างไรก็ตาม อัตราการทํากําไรขั 4นตน้ของธุรก ิจ

รา้นอาหารและธรุกจิจัดจําหน่ายและรับจา้งผลติสนิคา้เพิ�มขึ4นเมื�อ

เทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น บรษัิทมอีตัรากําไรสทุธลิดลงจาก

รอ้ยละ 8.8 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 8.4 ในชว่ง 

9 เดือนแรกของปี 2561 หากไม่นับรวมผลกําไรจากการซื4อ 

เบนฮิานาในราคาตํ�ากวา่มลูค่ายตุธิรรมในไตรมาส 2 ปี 2561 และ

รายการที�เก ี�ยวขอ้งกบัการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในไตรมาส 

2 และไตรมาส 3 ปี 2561 อัตรากําไรสทุธจิากการดําเนินงานลดลง

เป็นรอ้ยละ 8.3 ในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2561 จากรอ้ยละ 8.8 

ในช่วง  9 เดือนแรกของปี  2560 ซึ�งส่วนใหญ่เนื� องมาจาก

ความสามารถในการทํากําไรที�ลดลงของอนันตรา เวเคชั�น คลบัและ

ธรุกจิรา้นอาหาร อยา่งไรกต็าม ธรุกจิโรงแรมและธรุกจิจัดจําหน่าย

และรับจา้งผลติสนิคา้มีอตัรากําไรสุทธเิพิ�มสูงขึ4นในชว่ง 9 เดือน

แรกของปี 2561 เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 12.3 ในช่วง 9 

เดือนแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 9.3 ในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 

2560 ซึ�งบางสว่นมาจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธทิี�ไม่มกํีาหนดไถ่

ถอนในเดอืนกนัยายนปี 2561 เช่นเดยีวกัน อัตราผลตอบแทนตอ่

สินทรัพย์ลดลงจากรอ้ยละ 4.6 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 

เป็นรอ้ยละ 3.8 ในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2561 ซ ึ�งการลดลงของ

อัตราส่วนทั4ง 2 เป็นผลมาจากการลงทนุใหมข่องบรษัิท ซึ�งยังอยู่

ระหวา่งการเตบิโต นอกจากนี4 การลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

ซึ�งบรษัิทบันทกึเฉพาะเงนิปันผลรับในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 

2561 ยังมีส่วนสรา้งแรงกดดันชั�วคราวต่ออัตราผลตอบแทน

โดยรวมของบรษัิท อยา่งไรก็ตาม บรษัิทคาดวา่การเตบิโตของการ

ลงทุนที�ผา่นมา รวมถงึการควบรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ปตั 4งแต่ในไตรมาส 4 ปี 2561 จะช่วยเพิ�มอัตราส่วนทั4ง 2 ให ้

สงูขึ4นในอนาคต 

ระยะเวลาเกบ็หนี4เฉลี�ยของบรษัิทเพิ�มขึ4นจาก 57 วนัในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2560 เ ป็น 59 วันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561

เนื�องมาจากลูกหนี4การคา้ที�เพิ�มขึ4นของทกุกลุ่มธรุกจิ อัตราสว่นคา่

เผื�อหนี4สงสัยจะสูญตอ่ยอดลูกหนี4การคา้เพิ�มขึ4นจากรอ้ยละ 5.5 ณ 

สิ4นปี 2560 เป็นรอ้ยละ 6.0 ในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2561 โดย

ส่วนใหญ่เนื�องมาจากธุรกจิรา้นอาหาร จากการรวมงบการเงิน

ของเบนิฮานา สินคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 

วตัถดุบิ สนิคา้ระหวา่งผลติ และสนิคา้สําเร็จรปูของธรุกจิรา้นอาหาร

และธรุกจิจดัจําหน่ายและรับจา้งผลติ รวมถงึคอรบ์นิ แอนด ์คงิ ซึ�ง

เป็นส่วนหนึ�งของธรุกจิโรงแรม โดยอายุเฉลี�ยของสนิคา้คงเหลือ

ลดลงจาก 55 วนัในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2560 เป็น 51 วนัในชว่ง 

9 เดือนแรกของปี 2561 เนื�องมาจากการจัดการสนิคา้คงเหลอืที�มี

ประสทิธภิาพของธรุกจิรา้นอาหาร และอตัราการหมุนเวียนที�ดขี ึ4น

ของธรุกจิจัดจําหน่าย อายุเฉลี�ยของเจา้หนี4การคา้ลดลงเล็กนอ้ย

จาก 42 วันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เป็น 41 วันในช่วง 9 

เดือนแรกของปี 2561 ซึ�งส่วนใหญ่มาจากธุรกจิโรงแรมและ

รา้นอาหาร 
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อัตราส่วนสนิทรัพย์หมนุเวยีนต่อหนี4สนิหมุนเวยีนลดลงจาก 1.3 

เท่า ณ สิ4นปี 2560 เป็น 0.8 เท่า ณ สิ4นไตรมาส 3 ปี 2561 ส่วน

ใหญ่เนื�องมาจากการเพิ�มข ึ4นของหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาวสว่นที�

ถงึกาํหนดชําระภายในหนึ�งปี อตัราสว่นหนี4สนิสว่นที�มภีาระดอกเบี4ย

ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ�มข ึ4นจาก 1.0 เท่า ณ สิ4นปี 2560 เป็น 1.2 

เท่า ณ สิ4นไตรมาส 3 ปี 2561 ส่วนใหญ่เนื�องมาจากการเพิ�มข ึ4น

ของเงนิกูย้มืระยะยาวเพื�อใชใ้นการเขา้ซื4อหุน้ของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ป ซึ�งสว่นของผูถ้อืหุน้ที�เพิ�มขึ4นจากการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิี�ไมม่ี

กําหนดไถถ่อนชว่ยลดผลกระทบของการเพิ�มขึ4นของเงนิกูย้มืระยะ

ยาวตอ่การเพิ�มขึ4นของอัตราส่วนดังกล่าวไดส้ว่นหนึ�ง ทั 4งนี4 บรษัิท

คาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะเพิ�มสูงขึ4นชั�วคราวในไตรมาส 4 ปี 

2561 ภายหลังจากที�บรษัิททําคําเสนอซื4อหุน้ของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ปเสร็จสิ4น  อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนจากการลงทนุที�ผา่นมา 

กําไรสว่นเพิ�มจากการรวมงบการเงนิของเอน็เอช โฮเทล กรุ๊ป และ

การบรหิารจดัการโครงสรา้งเงนิทนุของบรษัิทอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

รวมถงึผลการดําเนนิงานโดยรวมของบรษัิทที�ดขีึ4นอย่างตอ่เนื�อง จะ

ช่วยลดอัตราสว่นดังกล่าวลงในอกี 2-3 ปีขา้งหนา้ ส่วนอัตราสว่น

ความสามารถในการชําระดอกเบี4ยลดลงจาก 5.1 เท่าในช่วง 9 

เดือนแรกของปี 2560 เป็น 3.0 เท่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2561 เนื�องมาจากการเพิ�มขึ4นของตน้ทนุทางการเงนิจากการลงทนุ

ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปและการลดลงของกระแสเงนิสดจาก

กจิกรรมดําเนนิงาน 

อตัราสว่นทางการเงนิ 

ความสามารถในการทํากําไร (9 เดอืน) 30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60 

อตัรากําไรขั 4นตน้ (รอ้ยละ) 57.5 58.9 

อตัรากําไรสุทธิ (รอ้ยละ) 8.4 8.8 

อตัรากําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (รอ้ยละ) 8.3 8.8 

ความมปีระสทิธภิาพ 30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้* (รอ้ยละ) 9.3 12.3 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์* (รอ้ยละ) 3.8 4.6 

ระยะเวลาเก็บหนี4เฉลี�ย* (วนั) 59 57 

อายุเฉลี�ยของสนิคา้คงเหลอื* (วนั) 51 55 

อายุเฉลี�ยของเจา้หนี4การคา้* (วนั) 41 42 

ความสามารถในการดํารงสภาพคลอ่ง 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อหนี4สนิหมุนเวยีน (เท่า) 0.8 1.3 
ภาระหนี:สนิตอ่ทุน 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 60 

อตัราส่วนหนี4สนิสว่นที�มภีาระดอกเบี4ยต่อสว่น
ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.2 1.0 

อตัราส่วนหนี4สนิสว่นที�มภีาระดอกเบี4ยสทุธิตอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 

1.2 0.9 

 30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60 

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี4ย 
(เทา่) (9 เดอืน) 

3.0 5.1 

* ปรับเทยีบเตม็ปี 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

เอน็เอช โฮเทล กรุ๊ปมีผลประกอบการที�โดดเดน่ในชว่ง 9 เดอืนแรก

ของปี 2561 โดยมีรายไดร้วมเพิ�มขึ4นรอ้ยละ 4 เมื�อเทียบกับชว่ง

เดียวกันของปีกอ่น รายไดเ้ฉลี�ยตอ่หอ้งตอ่คนืของโรงแรมทั4งหมด

เพิ�มขึ4นรอ้ยละ 2 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561  เมื�อเทยีบกบัชว่ง

เดียวกันของปีกอ่น กลุม่โรงแรมในประเทศเบเนลักซ์และอติาลีมี

การเตบิโตของผลการดําเนินงานที�แข็งแกร่งที�สุด โดยมีรายได ้

เฉลี�ยต่อหอ้งต่อคืนเติบโตในอัตรารอ้ยละ 7 และ 5 ตามลําดับ

ในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2561 ทั 4งนี4 หากรวมผลกระทบจากการ

รายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิที�เงนิเฟ้อรุนแรง (IAS 29) 

รายไดข้องเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเพิ�มขึ4นรอ้ยละ 3 เป็นจํานวน 1,190 

ลา้นบาท ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 EBITDA จากการดําเนนิงานเตบิโต

ในอัตรารอ้ยละ 9 เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน จากการ

เติบโตของรายไดท้ี�แ ข็งแกร่งและการควบคุมค่าใช จ้่ายที�ม ี

ป ระส ิทธิภาพ ส่งผลใหอ้ัตราการทํากําไร EBITDA จากการ

ดําเนนิงานเพิ�มสงูขึ4นเป็นรอ้ยละ 15.5 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2561 จากรอ้ยละ 14.7 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2560 

รายไดสุ้ทธจิากการดําเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561

เพิ�มขึ4นรอ้ยละ 88 เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ซึ�งเป็นอตัรา

ที�สูงกวา่การเตบิโตของ EBTIDA อยา่งมีนัยสําคัญ โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากผลการดําเนนิงานที�ดขี ึ4นและภาระดอกเบี4ยที�ลดลง จาก

การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นกําหนดในเดือนมถินุายน ปี 2561 

ดังนั4น อตัราการทํากําไรสทุธจิากการดําเนินงานเพิ�มสงูขึ4นเป็นรอ้ย

ละ 4.2 ในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2561 จากรอ้ยละ 2.3 ในชว่ง 9  

เดือนแรกของปี 2560 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เอ็นเอช   

โฮเทล กรุ๊ปมีกําไรที�เกดิขึ4นเพียงครั4งเดียวจํานวน 56 ลา้นยูโร ซึ�ง

ส่วนใหญเ่ป็นกําไรที�เกดิจากการขายสนิทรัพย ์ทั 4งนี4 หากรวมกาํไร

ที�เกดิขึ4นเพียงครั4งเดียว เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีกําไรสุทธเิพิ�มขึ4น

มากกวา่ 4 เท่าอยู่ที� 107 ลา้นยูโรในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2561 

สําหรับชว่งเวลาที�เหลือในปี 2561 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีความ

มั�นใจในแนว้โนม้ของธรุกจิ ดว้ยจํานวนนักทอ่งเที�ยวที�เพิ�มขึ4นในทกุ

ตลาดหลัก คุณภาพสนิทรัพยท์ี�ดขี ึ4น และสภาพงบดุลที�แข็งแกรง่ 

ดังนั4น เอน็เอช โฮเทล กรุ๊ปยังคงยนืยนัเป้าหมาย EBITDA จํานวน 

260 ลา้นยูโรในปี 2561 

MINT คาดวา่การรวมงบทางบญัชขีองเอน็เอช โฮเทล กรุ๊ปจะสรา้ง

ผลกําไรอยา่งมนัียสําคัญใหกั้บบรษัิท ทั 4งนี4 บรษัิทไดม้กีารจัดทํางบ

การเงนิรวมล่วงหนา้ (Pro Forma) ซึ�งไม่มีการตรวจสอบ โดยการ

รวมงบการเงนิดังกลา่วจะสง่ผลใหร้ายไดร้วมเพิ�มข ึ4นเป็นเกอืบสอง

เท่าเป็นจํานวน 92,567 ลา้นบาทในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2561 

ส่วน EBITDA รวมจะเพิ�มขึ4นรอ้ยละ 78 เป็นจํานวน 17,185 ลา้น



 
 
 

หนา้ 13 

บาท ในขณะที�อตัราการทํากําไร EBITDA รวมจะลดลงเป็นรอ้ยละ 

18.6 ในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2561 เช่นเดยีวกนั หากไม่นับรวม

รายการที�เกดิขึ4นเพียงครั4งเดียวและตน้ทุนทางการเง ินของหุน้กู ้

ดอ้ยสทิธทิี�มลีกัษณะคลา้ยทนุ ซึ�งมมีลูคา่ของหุน้กูจ้ํานวน 15,000 

ลา้นบาท กําไรสทุธจิากการดําเนินงานรวมจะเพิ�มขึ4นรอ้ยละ 16 

เป็นจํานวน 4,437 ลา้นบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 

ในขณะที�อตัราการทํากาํไรสทุธจิากการดําเนนิงานรวมจะลดลงเป็น

รอ้ยละ 4.8 ในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2561 ทั 4งนี4 การลดลงของ

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรทั 4ง 2 มีสาเหตสุ่วนใหญม่า

จากกลุ่ มโรงแรมเช่าซื4อของเ อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป  ซึ�งมี

ความสามารถในการทํากําไรที�ตํ�ากวา่กลุ่มโรงแรมเดมิของบรษัิท 

อยา่งไรกต็าม MINT คาดวา่ผลการดําเนนิงานที�ดขีึ4นอยา่งตอ่เนื�อง

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจะเพิ�มผลกําไรและความสามารถในการ

ทํากําไรของบรษัิทใหส้งูขึ4นในปี 2562 เป็นตน้ไป 

ผลการดาํเนนิงาน*  

หนว่ย: ลา้นยูโร 9 เดอืน 
ปี 2561 

9 เดอืน 
 ปี 2560 

เปล ี)ยนแปลง 
(รอ้ยละ) 

 

รายได ้ 1,190 1,156 3  

EBITDA จากการดําเนินงาน 185 170 9  

EBITDA Margin จากการ
ดําเนินงาน 15.5 14.7 0.8 

 

กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน 51 27 88  

อตัราการทํากําไรสทุธจิากการ
ดําเนินงาน (รอ้ยละ) 4.2 2.3 1.9 

 

กําไรสทุธิ 107 24 75  

อตัราการทํากําไรสทุธิ (รอ้ยละ) 8.9 2.1 6.8  

*  รวมผลกระทบจากการรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิที�เงนิเฟ้อรุนแรง (IAS 
29) ซ ึ�งมผีลเริ�มใช ้ ณ วันที� 1 มกราคม ปี 2561 และสง่ผลใหม้ีการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานในประเทศอาร์เจนตนิา เพื�อแสดงผลกระทบของเงนิเฟ้อ 

งบการเงนิรวมลว่งหนา้* 

หนว่ย: ลา้นบาท 
งบบรษิทั 
9 เดอืน 
ปี 2561 

งบรวม 
9 เดอืน 
ปี 2561 

เปลี)ยนแปลง
(รอ้ยละ) 

สดัสว่นของ 
เอ็นเอช  

โฮเทล กรุป๊ 

รายได ้ 47,095 92,567 97 49 

EBITDA 9,663 17,185 78 44 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

20.5 18.6 -1.9  

กําไรสทุธิจากการ
ดําเนินงาน** 

3,823 4,437 16 14 

อัตราการทํากําไร
สทุธิจากการ
ดําเนินงาน**   
(รอ้ยละ) 

8.1 4.8 -3.3  

*  งบการเงนิลว่งหนา้จัดทําข ึ4นดว้ยสมมตฐิาน (1) การเขา้ลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
ส ิ4นเสร็จ ณ วันที� 1 มกราคม ปี 2560, (2) ไม่มีการปรับปรุงมูลคา่ยุตธิรรม, (3) เงนิ
กูย้ืมจากสถาบันการเงนิและหุน้กูม้อัีตราดอกเบี4ยเฉลี�ยรอ้ยละ 2.2 ตอ่ปี 

** ไมนั่บรวมรายการที�เกดิข ึ4นเพยีงครั4งเดยีวและตน้ทุนทางการเงนิของหุน้กูด้อ้ยสทิธิที�
มีลักษณะคลา้ยทุน ซ ึ�งมีมูลค่าของหุน้กูจํ้านวน 15,000 ลา้นบาท ในอัตราดอกเบี4ย
รอ้ยละ 5.85 

 

แนวโนม้ในอนาคต 

ความสําเร็จในการเขา้ซื4อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปไดเ้ปลี�ยนแปลง 

MINT ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมระดับโลกอย่างแทจ้ริง 

ดว้ยเครือขา่ยโรงแรมทั 4งหมด 548 แห่ง ครอบคลมุทั�วทวปีเอเชยี 

ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา โดย 

MINT มีความมั�นใจในพื4นฐานเชงิธรุกจิและการเตบิโตที�แข็งแกรง่

อยา่งต่อเนื�องของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ดว้ยสัดส่วนการถือหุน้รอ้ย

ละ 94.1 ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป บรษัิทคาดว่าการลงทุนดังกลา่ว

จะสรา้งผลตอบแทนอย่างสูงใหแ้กบ่รษัิทและมสัีดส่วนกําไรที�มี

นัยสําคญัตอ่บรษัิทในปี 2562 โดยภายหลังจากการทําคําเสนอซื4อ

เสร็จสิ4นลง บรษัิทจะมุง่เนน้ในการรวมการปฏบิัตกิารที�เกี�ยวขอ้งเขา้

ดว้ยกันและสรา้งประโยชน์ร่วมกันใหก้บัทั 4งสองบรษัิท นอกจากนี4 

บรษัิทจะปรับโครงสรา้งเงนิทุนใหม้ีประสทิธภิาพสูงสุดเพื�อสรา้ง

วนัิยทางการเง ินและปรับปรุงงบดุลใหแ้ข็งแกร่ง MINT มีความ

มั�นใจวา่จะสามารถรักษาอัตราส่วนหนี4สนิส่วนที�มภีาระดอกเบี4ยตอ่

ส่วนของผูถ้ือหุน้ใหต้ํ�ากวา่ 1.75 เท่าได ้นอกจากนี4 บรษัิท ทรสิ 

เรทติ4ง จํากดั ไดอ้อกประกาศแสดงความเห็นตอ่ผลการทําคําเสนอ

ซื4อหุน้ของเอน็เอช โฮเทล กรุ๊ปวา่ไม่มผีลกระทบตอ่การจัดอนัดบั

เครดิตของ MINT ในทันที ซ ึ�งในปัจจุบันอยู่ที� ระดับ A และมี

แนวโนม้คงที� ทั 4งนี4 บรษัิทอยูใ่นระหวา่งพจิารณากลยทุธเ์พื�อนํามา

ชว่ยลดระดับอตัราสว่นหนี4สนิสว่นที�มภีาระดอกเบี4ยตอ่สว่นของผูถ้อื

หุน้ในชว่ง 2-3 ไตรมาสตอ่จากนี4 โดยมสีาระสําคัญดงัตอ่ไปนี4 

• การปรับมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุในเอน็เอช โฮเทล 

กรุ๊ป: เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชไีทย บรษัิท

ตอ้งบันทกึเงนิลงทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม โดยบรษัิทอยูใ่น

ระหวา่งการทํางานร่วมกันกับที�ปรกึษาเพื�อประเมนิมลูคา่

ยตุธิรรมของเอน็เอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ�งอาจกอ่ใหเ้กดิกําไร

จากการลงทุนในราคาตํ�ากว่ามลูคา่ยุตธิรรมและทําให ้

สว่นของผูถ้อืหุน้ของ MINT เพิ�มสูงข ึ4น 

• การออกหุน้กูด้อ้ยสิทธทิี�มีลักษณะคลา้ยทุน: MINT มี

ทางเลือกที�จะออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิี�มีลักษณะคลา้ยทุน

เพิ�ม ภายหลังจากที�บรษัิทไดป้ระสบความสําเร็จในการ

ออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิี�มลัีกษณะคลา้ยทนุจํานวน 15,000 

ลา้นบาทใหแ้กผ่ ูล้งทนุในประเทศไทยในเดือนกนัยายน 

ปี 2561 เพื�อมาใชใ้นการลงทนุในเอน็เอช โฮเทล กรุ๊ป 

ทั4งนี4 ดว้ยสภาพตลาดที�ด ีบรษัิทอาจพจิารณาออกหุน้ก ู ้

ด ้อ ยสิท ธิที� มี ลัก ษณ ะ คล า้ ยทุ น ใ ห แ้ก่ นั กลงทุน

ภายในประเทศหรือตา่งประเทศ เพื�อปรับปรุงโครงสรา้ง

เงนิทนุใหม้ปีระสทิธภิาพ 

• พันธมติรเชงิกลยทุธ์และการขายสนิทรัพย:์ บรษัิทมกีาร

สนทนากบันักลงทนุสถาบัน เพื�อพจิารณาความเป็นไปได ้
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ในการขายหุน้ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปบางสว่นใหกั้บนัก

ลงทุนที�มคีวามเชื�อมั�นในแนวทางการลงทุนของ MINT 

และมวีสิยัทัศน์ในการลงทุนระยะยาว ซ ึ�งจะชว่ยใหบ้รษัิท

สามารถลดสัดส่วนการลงทุนและความตอ้งการกูย้ืม 

นอกจากนี4บริษัทมีสินทรัพย์มากมาย ซึ�งไดรั้บการ

ปรับปรุงใหม้ีม ูลค่าเพิ�ม สินทรัพย์ดังกล่าวสามารถ

นํามาใชใ้นการหมนุเวยีนเงนิทนุอยา่งมกํีาไรใหก้บับรษัิท  

ดว้ยการบริหารจัดการงบดุลอย่างรัดกุมและมีวนัิย ทําให ้MINT 

เชื�อมั�นว่าจะสามารถรักษาโครงสรา้งเง ินทุนใหม้ ีประสิทธภิาพ 

นอกจากนี4 ความรว่มมอืระหวา่งสองบรษัิทที�แขง็แกร่งและมจีดุแข็ง

ที�สง่เสรมิกันและกนั ทําให ้MINT เชื�อวา่จะสามารถสรา้งมลูคา่เพิ�ม

ใหกั้บผูม้สีว่นไดเ้สยีของทั4งสองบรษัิทไดใ้นระยะยาว 

 

 

…………………………………………..…………….. 

นายชัยพัฒน ์ไพฑูรย ์

รองประธานเจา้หนา้ที�การเงนิสว่นกลาง 

 


