
 

 

 

หนา้ 1 

ภาพรวมธุรกจิ 

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 4 ปี 2561 และปี 2561 

ภาพรวม: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) รายงานก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน (ไมนั่บรวมรายการ

ทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว) จ านวน 2,133 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 

2561 เตบิโตรอ้ยละ 32 จากก าไรสุทธจิากการด าเนินงานจ านวน 

1,611 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2560 ผลประกอบการทีโ่ดดเด่น

ในไตรมาส 4 ดังกล่าว ส่งผลใหบ้ริษัทมีก าไรสุทธิจากการ

ด าเนนิงานปี 2561 จ านวน 5,957 ลา้นบาทในปี 2561 เพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 10 จาก 5,415 ลา้นบาทในปี 2560 โดยการเตบิโตดังกลา่วเป็น

ผลมาจากผลการด าเนนิงานโดยรวมของไมเนอร ์โฮเทลส ์และการ

รวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตัง้แต่วันที ่2 ตุลาคม ปี 

2561 (วันทีค่ณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศสเปน หรือ  CNMV อนุมัติการท าค าเสนอซื้อหุน้

ทัง้หมดของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊)  

ทัง้นี้ ในปี 2561 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 4 ปี 2561 

บรษัิทไดบั้นทกึรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวตามมาตรฐานการ

บัญชไีทย ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 หากรวมรายการที่

เกดิขึน้เพียงครัง้เดียว บรษัิทมีรายไดร้วมตามงบการเงินจ านวน 

79,328 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิตามงบการเงินจ านวน 5,445 

ลา้นบาทในปี 2561 เพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 35 และ 1 ตามล าดับ 

ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2561 บรษัิทมรีายไดต้ามงบการเงนิเพิม่ขึน้

มากกว่า 2 เท่าเป็นจ านวน 32,233 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธติาม

งบการเงนิลดลงรอ้ยละ 7 เป็นจ านวน 1,500 ลา้นบาท เมือ่เทยีบ

กับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

เพือ่เป็นการตอบแทนผูถ้อืหุน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้มีติ

ทีจ่ะเสนอการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2561 ในอัตราหุน้ละ 0.40 

บาท และเสนอออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามัญใน

อัตราส่วน 20 หน่วยต่อ 1 หุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยใบส าคัญแสดง

สทิธ ิ1 หน่วยมสีทิธซิือ้หุน้สามัญได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 43 บาท

และมรีะยะเวลาใชส้ทิธ ิ2 ปี 4 เดอืน การออกใบส าคัญแสดงสทิธทิี่

จะซือ้หุน้สามัญดังกล่าวจะชว่ยสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับส่วนของ

ผูถ้อืหุน้และโครงสรา้งเงนิทุนของบรษัิท โดยการจ่ายเงนิปันผล

และการออกใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญจะถกูน าเสนอต่อ

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัตติอ่ไป 

ส าหรับผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 บริษัทมีการเติบโตของ

รายไดจ้ากการด าเนนิงานทีโ่ดดเด่น ซึง่เพิม่ขึน้มากกว่า 2 เท่าจาก

รายไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2560 การเตบิโตดังกล่าวเป็นผลมาจาก

รายไดส้ว่นเพิม่อยา่งมนัียส าคัญจากการรวมงบการเงนิของ เอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป รวมถงึผลการด าเนนิงานทีด่ขีองธุรกจิโรงแรมเดมิและ

การเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งของธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ 

ในปี 2561 รายไดจ้ากด าเนินงานมกีารเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 34 

โดยมสีาเหตุหลักมาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

นอกจากนี้ การเติบโตของธุรกจิโรงแรมเดิม โครงการอนันตรา 

เวเคชั่น คลับ และธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ ยังชว่ยในการ

เตบิโตของรายไดโ้ดยรวมของบรษัิทในปี 2561 

รายไดจ้ าแนกตามประเภทธุรกจิ  

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 
ปี 2561 

ไตรมาส 4 
ปี 2560 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 5,756 6,053 -5 18 

โรงแรมและอืน่ๆ 25,243 8,352 202 78 

จัดจ าหน่ายและผลติ 1,234 1,173 5 4 

รายไดร้วม 32,233 15,578 107 100 

จากผลการด าเนนิงาน* 

รา้นอาหาร 5,756 6,053 -5 18 

โรงแรมและอืน่ๆ 24,535 8,352 194 78 

จัดจ าหน่ายและผลติ 1,234 1,173 5 4 

รายไดร้วม 31,525 15,578 102 100 

*  ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

 
รายไดจ้ าแนกตามประเภทธุรกจิ  

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2561 ปี 2560 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 23,604 23,582 0 30 

โรงแรมและอืน่ๆ 51,285 30,970 66 65 

จัดจ าหน่ายและผลติ 4,439 4,091 9 6 

รายไดร้วม 79,328 58,644 35 100 

จากผลการด าเนนิงาน* 

รา้นอาหาร 23,484 23,582 0 30 

โรงแรมและอืน่ๆ 50,577 30,970 63 64 

จัดจ าหน่ายและผลติ 4,439 4,091 9 6 

รายไดร้วม 78,499 58,644 34 100 

*  ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 บรษัิทมกี าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและ

ค่าเสือ่ม (EBITDA) จากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 95 จากชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุส่วนใหญ่มาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้

อยา่งมนัียส าคัญจากเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ รวมถงึการควบคุมตน้ทุน

บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2562 

ค าอธิบ ายและการวิเ ค ร าะห์ฐ านะการ เ งินและผลการด า เนิน งาน  



 

 

 

หนา้ 2 

อยา่งมปีระสทิธภิาพของอนันตรา เวเคชัน่ คลับ อยา่งไรก็ตาม การ

เตบิโตของ EBITDA อยู่ในอัตราที่ชา้กว่าการเตบิโตของรายได ้

ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงานลดลงอยูท่ี่

รอ้ยละ 21.3 ในไตรมาส 4 ปี 2561 จากรอ้ยละ 22.0 ในไตรมาส 4 

ปี 2560 โดยการลดลงดังกล่าวมสีาเหตุหลักมาจากความสามารถ

ในการท าก าไรทีล่ดลงของธุรกจิรา้นอาหาร ดว้ยยอดขายต่อรา้น

เดมิทีล่ดลง ความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทกึรายไดข้อง

ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย และค่าจา้งที่สูงขึ้นของกลุ่ม

โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

ในปี 2561 EBITDA จากการด าเนนิงานเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 32 

โดยมสีาเหตุส่วนใหญ่มาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ป รวมถึงผลการด าเนินงานที่ดีของธุรกิจโรงแรมเดิมและ      

อนันตรา เวเคชั่น คลับ อย่างไรก็ตาม อัตราการท าก าไร EBITDA 

จากการด าเนนิงานลดลงเล็กนอ้ยอยูท่ีร่อ้ยละ 20.7 ในปี 2561 จาก

รอ้ยละ 20.9 ในปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุเดียวกันกับใน  

ไตรมาส 4 ปี 2561 อยา่งไรก็ตาม ธุรกจิโรงแรมเดมิมคีวามสามารถ

ในการท าก าไรทีด่ขี ึน้จากปีก่อน ซึง่มผีลมาจากการบรหิารรายได ้

และตน้ทนุเชงิรกุของไมเนอร ์โฮเทลส ์

ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษแีละคา่เสือ่ม  (EBITDA)  

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 
ปี 2561 

ไตรมาส 4 
ปี 2560 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 584 1,118 -48 10 

โรงแรมและอืน่ๆ 5,353 2,201 143 89 

จัดจ าหน่ายและผลติ 85 115 -26 1 

รวม 6,022 3,435 75 100 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

18.7 22.0   

จากผลการด าเนนิงาน* 

รา้นอาหาร 710 1,118 -37 11 

โรงแรมและอืน่ๆ 5,907 2,201 168 88 

จัดจ าหน่ายและผลติ 85 115 -26 1 

รวม 6,703 3,435 95 100 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

21.3 22.0   

*  ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

 
ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษแีละคา่เสือ่ม  (EBITDA)  

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2561 ปี 2560 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 3,642 4,285 -15 23 

โรงแรมและอืน่ๆ 11,736 7,684 53 75 

จัดจ าหน่ายและผลติ 307 304 1 2 

รวม 15,685 12,273 28 100 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

19.8 20.9   

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2561 ปี 2560 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

จากผลการด าเนนิงาน*     

รา้นอาหาร 3,647 4,285 -15 22 

โรงแรมและอืน่ๆ 12,290 7,684 60 76 

จัดจ าหน่ายและผลติ 307 304 1 2 

รวม 16,245 12,273 32 100 

EBITDA Margin 
(รอ้ยละ) 

20.7 20.9   

*  ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 บรษัิทมกี าไรสทุธจิากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 32 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน ในขณะทีอ่ัตราการท าก าไร

สุทธิจากการด าเนินงานลดลงอยู่ที่รอ้ยละ 6.8 เมื่อเทียบกับ       

ไตรมาส 4 ปี 2560 ซึง่มอีัตราการท าก าไรสุทธิอยู่ทีร่อ้ยละ 10.3 

โดยการเปลี่ยนแปลงของก าไรสุทธแิละอัตราการท าก าไรสุทธิมี

สาเหตุเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของ EBITDA อีกทัง้การเขา้

ลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยังส่งผลใหบ้ริษัทมีตน้ทุนทาง

การเงินที่สูงขึ้นมากกว่า 2 เท่า และมีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคมุเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะจากเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ในเดอืนตลุาคม 

ซึง่บรษัิทมสีัดส่วนการถอืหุน้อยู่ทีร่อ้ยละ 46 อกีทัง้ อัตราภาษีใน

ไตรมาส 4 ปี 2561 เพิ่มขึ้นอย่างสูง เนื่องจากอัตราภาษีของ     

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 29 สงูกวา่อัตราภาษีเฉลีย่ของ

บรษัิทเป็นอย่างมาก ดังนัน้ ปัจจัยทัง้ 3 ดังกล่าวไดส้รา้งแรงกดดัน

ตอ่อัตราการท าก าไรโดยรวมของบรษัิทมากยิง่ขึน้ 

ในปี 2561 บรษัิทมกี าไรสทุธจิากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 

โดยมีสาเหตุมาจากรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

รวมถงึผลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ของธุรกจิโรงแรมเดมิ อยา่งไรก็ตาม 

อัตราการท าก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานลดลงอยู่ทีร่อ้ยละ 7.6 ใน

ปี 2561 เมือ่เทยีบกับปี 2560 ซึง่มอีัตราการท าก าไรสุทธอิยู่ทีร่อ้ย

ละ 9.2 โดยมสีาเหตเุดยีวกันกับในไตรมาส 4 ปี 2561 

ก าไรสทุธ ิ

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 
ปี 2561 

ไตรมาส 4 
ปี 2560 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ก าไรสทุธ ิ 1,500 1,611 -7 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 4.7 10.3  

จากผลการด าเนนิงาน*    

ก าไรสทุธ ิ 2,133 1,611 32 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 6.8 10.3  

*  ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนา้ 3 

ก าไรสทุธ ิ

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2561 ปี 2560 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ก าไรสทุธ ิ 5,445 5,415 1 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 6.9 9.2  

จากผลการด าเนนิงาน*    

ก าไรสทุธ ิ 5,957 5,415 10 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 7.6 9.2  

*  ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

 

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว 

ไตรมาส 
จ านวน 

(ลา้นบาท) 
รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 
121 

ก าไรจากการซือ้ธุรกจิในราคาต ่ากวา่

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธขิองการลงทนุใน    

เบนฮิานา (รายไดอ้ืน่) 

ไตรมาส 4 

ปี 2561 

708 

ก าไรจากการซือ้ธุรกจิในราคาต ่ากวา่

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธขิองการลงทนุใน  

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ (รายไดอ้ืน่) 

-800 

สว่นขาดทนุจากการเปลีย่นสถานะเงนิ

ลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

(คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

-96 

คา่ใชจ้่ายการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยข์อง

โรงแรมโอค๊ส ์แกรนด ์แกลดสโตน 

(คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

-280 
คา่ใชจ้่ายการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุใน

ราน ี(คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

-126 
คา่ใชจ้่ายการดอ้ยคา่ของแกรบบ ์

(คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

-87 

สว่นขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นจาก

สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐ 

(คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 4 ปี 2561 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

 เปิดรา้นอาหารสุทธิจ านวน 96 สาขา เมื่อ

เทยีบกับไตรมาส 3 ปี 2561 โดยสว่นใหญเ่ป็น

รา้นเดอะ พิซซ่า คอมปะนี, แดรี่ ควีน และ

เดอะ คอฟฟ่ี คลับ 

 เขา้ร่วมทุนกับบรษัิทเวยีดนาม อนิเวสตเ์มนท ์

กรุป๊ เพือ่ด าเนนิธุรกจิแฟรนไชสภ์ายใตแ้บรนด์

เดอะ คอฟฟ่ี คลับ ในประเทศเวยีดนาม 

 เปิดตัวรา้นเดอะ คอฟฟ่ี คลับสาขาแรกใน

ประเทศกาตาร ์กัมพชูา และจนี 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

 ท าค าเสนอซือ้หุน้ของเอ็นเอช   โฮเทล กรุ๊ป

เสร็จสิ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2561 ส่งผลให ้

บรษัิทถอืหุน้ทัง้สิน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 94.1 ใน

ปัจจุบัน  

 เปิดใหบ้รกิารโรงแรมอนันตรา กวเีญนิ วลิล่าส ์

ซึง่มหีอ้งพักเพือ่ใหบ้รกิารจ านวน 26 หอ้งใน

ประเทศเวยีดนาม 

 

 เปิดใหบ้รกิารโรงแรมโอ๊คส ์แซนไท รีสอรท์ 

แคชชัวรนิา ภายใตส้ัญญาบรหิารจัดการหอ้ง

ชดุ ในรัฐนวิเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี 

 เปิดใหบ้ริการโรงแรมโอ๊คส์ รีสอร์ท พอร์ต 

ดักลาส ภายใตส้ัญญาบรหิารจัดการหอ้งชุด 

ในรัฐควนีสแ์ลนด ์ประเทศออสเตรเลยี 

 เขา้ลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 10 ใน Global 

Hotel Alliance (GHA) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตร

โรงแรมชัน้น าระดับโลก 

ไลฟ์สไตล ์

 เปิดตัวเซฟ มาย แบค แบรนด์กระเป๋าและ

เครื่องประดับจากประเทศอิตาลี ในประเทศ

ไทย 

องคก์ร 

 ออกหุน้กูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐ ประเภทไม่

ดอ้ยสทิธิและมีประกัน ที่มีลักษณะคลา้ยทุน 

ไถถ่อนเมือ่เลกิบรษัิท จ านวน 300 ลา้นเหรยีญ

สหรัฐ 

 ออกหุน้กูส้กุลเงินยูโร ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ

และไมม่ปีระกัน จ านวน 80 ลา้นยโูร 

 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2561 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,270 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,159 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 51 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,111 สาขา คดิ

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 49 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,500 สาขา 

คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 66 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 770 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 34 ในอีก 26 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป

เอเชยี โอเชยีเนยี ยโุรป และประเทศแคนาดา  

 

 

 

 



 

 

 

หนา้ 4 

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 4 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,159 51 87 

-  ประเทศไทย 949 48 83 

-  ตา่งประเทศ 210 3 4 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,111 45 119 

-  ประเทศไทย 551 39 76 

-  ตา่งประเทศ 560 6 43 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,270 96 206 

 

รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 4 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซา่ คอมปะน ี 528 28 81 

สเวนเซน่ส ์ 316 -6 -12 

ซซิซเ์ลอร ์ 66 2 0 

แดรี ่ควนี 503 38 56 

เบอรเ์กอร ์คงิ 109 10 16 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั** 462 14 29 

ไทย เอ็กซเ์พรส 95 4 4 

รเิวอรไ์ซด ์ 70 6 14 

เบร็ดทอลค์ 47 -4 1 

เบนฮิานา 20 1 20 

อืน่ๆ* 54 3 -3 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,270 96 206 

* อืน่ๆ คอื รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดสว่นรอ้ยละ 51 
บริษัท ซีเล็ค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต ้     
แบรนด ์“แกรบบ”์, “ภัทรา” และ “สดุา” 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 2.8 

เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลักมาจากการ

ขยายสาขาในอัตรารอ้ยละ 10 ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย จนี 

เวยีดนาม และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์รวมถงึสาขาทีเ่พิม่ขึน้จากการ

เขา้ลงทุนในเบนฮิานาเมือ่เดอืนเมษายน ปี 2561 ส่วนยอดขายต่อ

รา้นเดมิ (Same-Store-Sales) ลดลงรอ้ยละ 4.3 เมือ่เทยีบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากการชะลอตัวของการบรโิภค

และการแข่งขันทีเ่พิม่ขึน้ในอตุสาหกรรมรา้นอาหารในประเทศหลัก

ทีบ่รษัิทมกีารท าธุรกจิ 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยมี

ยอดขายโดยรวมทุกสาขาเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 5.7 เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเดยีวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการขยายสาขาในอัตรารอ้ยละ 

12 อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่อรา้นเดมิลดลงในอัตรารอ้ยละ 4.0 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการชะลอตัวของการบริโภค

ภายในประเทศยังสรา้งแรงกดดันตอ่ผลการด าเนนิงานของเกอืบทุก

แบรนด ์นอกจากนี ้การชะลอตัวอยา่งตอ่เนือ่งของนักทอ่งเทีย่วชาว

จีนที่เดินทางเขา้มาในประเทศไทยยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

ยอดขายต่อรา้นเดมิของรา้นสาขาทีต่ัง้อยู่ในแหล่งท่องเทีย่ว ซึง่

สว่นใหญเ่ป็นแบรนดเ์บอรเ์กอร ์คงิ และเดอะ คอฟฟ่ี คลับ อยา่งไรก็

ตาม แดรี ่ควนีสามารถรักษาผลการด าเนนิงานไดด้ ีทา่มกลางสภาพ

เศรษฐกจิทีช่ะลอตัว โดยมอีัตราการเตบิโตของยอดขายตอ่รา้นเดมิ

ทีเ่ป็นบวกในไตรมาส 4 ปี 2561 ผลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ดังกล่าวมี

สาเหตมุาจากราคาสนิคา้ทีไ่มส่งู และการออกเมนูตามเทศกาล เชน่ 

เมนูซอฟทเ์สริฟ์รสมะพรา้ว ซึง่ไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดจีากกลุ่ม

ลูกคา้ในประเทศ ทัง้นี้ เพือ่สรา้งผลการด าเนนิงานใหแ้ข็งแกร่งขึน้ 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยจะยังคงเร่งพัฒนาผลติภัณฑ์

และการบรกิารลูกคา้ และเพิม่ความสามารถในการแข่งขันโดยน า

เทคโนโลยเีขา้มาใช ้ทัง้ในดา้นการวเิคราะหข์อ้มูล การตลาด การ

จัดการการสั่งซือ้ ระบบส่งอาหาร และการจัดการความสัมพันธก์ับ

ลูกคา้ นอกจากนี้ บรษัิทคาดว่าประเทศไทยจะไดร้ับประโยชน์จาก

การฟ้ืนตัวของการบรโิภคภายในประเทศและความเชือ่มั่นผูบ้รโิภค 

เมือ่สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิปรับตัวดขีึน้  

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขา

เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 9.3 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดียวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขา

อย่างรวดเร็วของรเิวอร์ไซด์ ซึง่มจี านวนสาขารา้นอาหารเพิม่ขึน้

สุทธิจ านวน 14 สาขา หรือในอัตรารอ้ยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน ส่วนยอดขายต่อรา้นเดมิในไตรมาส 4 ปี 2561

ลดลงรอ้ยละ 5.5 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น แมว้า่จะมแีนวโนม้ทีด่ี

ขึ้นในแต่ละเดือน โดยผลการด าเนินงานที่อ่อนตัวส่วนใหญ่

เนื่องมาจากจ านวนลูกคา้ทีล่ดลงของสาขาในเมอืงรอง ซึง่ไดรั้บ

ผลกระทบจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ส าหรับปี 2562 กลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหารในประเทศจนีมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูน้ าในธุรกจิปลายา่งใน

เมอืงหลัก โดยจะยังคงเร่งขยายสาขาของรเิวอรไ์ซดใ์นกรุงปักกิง่

และเซีย่งไฮ ้และปรับปรุงคุณภาพอาหารใหด้ยีิง่ขึน้ ดว้ยการด าเนนิ

โครงการตรวจสอบที่มาของอาหาร ซึง่คาดว่าจะช่วยเพิม่มูลค่า

ใหแ้กล่กูคา้ และเพิม่จ านวนลกูคา้ไดต้อ่ไป 

ดว้ยการชะลอตัวของการบรโิภคภายในประเทศทีย่าวนานส่งผลให ้

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมียอดขายต่อรา้นเดมิ

ลดลงรอ้ยละ 4.1 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมือ่เทยีบกับชว่งเดียวกัน

ของปีก่อน อย่างไรก็ตาม การด าเนนิงานของเดอะ คอฟฟ่ี คลับใน

ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศมัลดีฟสแ์ละนิวซแีลนด์ 

ยังคงมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนยอดขายโดยรวมทุกสาขาใน

ไตรมาส 4 ปี 2561 ลดลงมากกว่ารอ้ยละ 10 จากชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับโครงสรา้งธุรกจิตัง้แต่เมื่อ

ปลายเดอืนธันวาคม ปี 2560 หากไมร่วมผลกระทบจากการปิดสาขา



 

 

 

หนา้ 5 

ดังกล่าว เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่แทจ้รงิ กลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมียอดขายโดยรวมทุกสาขาใน 

ไตรมาส 4 ปี 2561 อยู่ในระดับใกลเ้คยีงเดมิกับชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน ทัง้นี้ เพื่อสรา้งผลการด าเนินงานของธุรกิจในประเทศให ้

แข็งแกร่งขึ้น กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียจะ

ปรับปรุงประสบการณ์ของแบรนดเ์ดอะ คอฟฟ่ี คลับใหด้ยีิง่ขึน้ ดว้ย

การใหบ้ริการจัดส่งอาหาร การออกเมนูอาหารใหม่ที่น่าตื่นเตน้

ส าหรับหลากหลายโอกาสและลูกคา้หลายกลุ่ม ตลอดจนการ

เปิดตัวโปรแกรมสรา้งความภักดขีองลกูคา้ สว่นในตา่งประเทศ จะมี

การขยายสาขาของเดอะ คอฟฟ่ี คลับอยา่งตอ่เนือ่ง จากในปัจจุบัน

ทีม่อียูใ่น 9 ประเทศ ใหเ้ป็นมากกวา่ 12 ประเทศในปี 2562 

โดยภาพรวมของปี 2561 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาอยู่ในระดับ

ใกลเ้คยีงกับปีก่อน โดยการเตบิโตของยอดขายโดยรวมทุกสาขา

ของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยและจีนไดช้่วยลด

ผลกระทบจากผลการด าเนนิงานทีอ่อ่นตัวของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหาร

ในตา่งประเทศอืน่ๆ  ดว้ยสภาพเศรษฐกจิทีท่า้ทายในทกุตลาดหลัก

ทีบ่รษัิทมกีารท าธุรกจิอยู่ ส่งผลใหย้อดขายต่อรา้นเดมิในปี 2561 

ลดลงในอัตรารอ้ยละ 3.3 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น  

ส าหรับปี 2562 ไมเนอร ์ฟู้ดยังคงเชือ่มั่นในแนวโนม้การเตบิโตของ

ธุรกิจ โดยกลยุทธ์การพัฒนาสินคา้และการตลาดที่แข็งแกร่ง 

ประกอบกับการพัฒนาประสบการณ์ในรา้นอาหาร ดว้ยการน า

เทคโนโลยดีจิทิัลเขา้มาใชแ้ละการบรกิารจัดสง่อาหารทีเ่ป็นเลศิ จะ

ชว่ยพลกิฟ้ืนอัตราการเตบิโตของยอดขายตอ่รา้นเดมิใหก้ลับมาเป็น

บวก นอกจากนี้ การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน

ประเทศไทยและจนี จะชว่ยสรา้งการเตบิโตทีแ่ข็งแกรง่ใหก้ับบรษัิท

โดยรวม ทา้ยสุด ไมเนอร ์ฟู้ ดคาดว่าความสามารถในการท าก าไร

โดยรวมจะดีขึ้น ตามขนาดของธุรกิจที่มีการขยายตัวและการ

ผลักดันการด าเนนิงานใหเ้ป็นเลศิ 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 4    
ปี 2561 

ไตรมาส 4  
ปี 2560 

ปี 2561 ปี 2560 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลีย่ Average Same-
Store-Sales Growth 

(4.3) (1.1) (3.3) (0.8) 

อตัราเตบิโตของยอดขายรวม
เฉลีย่ Average Total-
System-Sales  

2.8 3.2 0.2 5.1 

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ เพือ่
ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 บรษัิทมรีายไดร้วมจากธุรกจิรา้นอาหารลดลง

รอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยการเตบิโตของ

รายไดข้องกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยช่วยลดผลกระทบ

จากการชะลอตัวของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยี

และการปิดสาขาเชงิกลยุทธใ์นประเทศสงิคโปร ์รายรับจากการให ้

สทิธแิฟรนไชสเ์ตบิโตในอัตรารอ้ยละ 3 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมือ่

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากการเพิม่ขึน้อยา่งแข็งแกรง่ของ

รายรับจากการใหส้ทิธิแฟรนไชส์ของรา้นอาหารในประเทศไทย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากแบรนดเ์ดอะ พซิซา่ คอมปะน ีสว่น EBITDA 

จากการด าเนนิงานลดลงในอัตรารอ้ยละ 37 ในไตรมาส 4 ปี 2561 

เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจากความสามารถในการ

ท าก าไรของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในทุกตลาดหลักไดร้ับแรงกดดัน

จากการลดลงของยอดขายต่อรา้นเดิม รวมถึงแคมเปญทาง

การตลาดและคา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาดทีส่งูขึน้ จากความ

พยายามของไมเนอร ์ฟู้ ดในการเพิม่จ านวนลูกคา้ท่ามกลางสภาพ

เศรษฐกจิทีช่ะลอตัวและการแข่งขันทีสู่ง นอกจากนี้ การเปิดสาขา

ใหมอ่ยา่งรวดเร็ว ซึง่ยังอยูใ่นชว่งของการเตบิโต ทัง้ในประเทศไทย

และจนีในชว่งไตรมาส 4 ยังมสี่วนในการสรา้งแรงกดดันชัว่คราวตอ่

ความสามารถในการท าก าไรโดยรวม ดังนั้น อัตราการท าก าไร 

EBITDA จากการด าเนนิงานลดลงเป็นรอ้ยละ 12.3 ในไตรมาส 4 ปี 

2561 เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 18.5 ในไตรมาส 4 ปี 2560  

ส าหรับปี 2561 บรษัิทมีรายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกิจ

รา้นอาหารอยู่ในระดับที่ใกลเ้คียงกับปีที่ผ่านมา การเตบิโตอย่าง

แข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทย ซึ่งไดรั้บ

ประโยชน์จากการขยายสาขาอย่างมีวินัยตลอดทั ้งปี ช่วยลด

ผลกระทบจากการชะลอตัวของการด าเนนิงานในต่างประเทศ ส่วน 

EBITDA จากการด าเนินงานในปี 2561 ลดลงในอัตรารอ้ยละ 15 

โดยมสีาเหตุหลักมาจากยอดขายต่อรา้นเดมิที่ลดลงของทุกกลุ่ม

ธุรกจิ และการออกผลติภัณฑแ์ละแคมเปญทางการตลาด เพือ่ชว่ย

กระตุน้ยอดขายท่ามกลางสภาพตลาดทีช่ะลอตัวในประเทศไทย 

ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนินงานลดลงเป็น

รอ้ยละ 15.5 ในปี 2561 จากรอ้ยละ 18.2 ในปี 2560 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4    
ปี 2561 

ไตรมาส 4  
ปี 2560 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 5,333 5,641 -5 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 423 412 3 

รวมรายได ้ 5,756 6,053 -5 

EBITDA 710 1,118 -37 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 12.3 18.5  

 ปี 2561 ปี 2561 
เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 21,842 21,918 0 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 1,641 1,665 -1 

รวมรายได ้ 23,484 23,582 0 

EBITDA 3,647 4,285 -15 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 15.5 18.2  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  



 

 

 

หนา้ 6 

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2561 บรษัิทมโีรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 369 

แห่ง และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีร่ับจา้งบรหิารอกี 144 แห่ง

ใน 51 ประเทศ มจี านวนหอ้งพักทัง้สิน้ 75,241 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองจ านวน 54,995 หอ้ง และหอ้งที่บริษัทรับจา้ง

บรหิารจ านวน 20,246 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, อวานี, โอค๊ส,์ 

ทโิวล,ี เอ็นเอช คอลเลคชัน่, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า    

คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักในประเทศไทย 

4,272 หอ้ง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพักในตา่งประเทศ 

70,969 หอ้ง  คิด เ ป็นสัดส่วนร อ้ยละ 94 ในอีก  50 ประเทศ 

ครอบคลมุทั่วทวปีเอเชยี โอเชยีเนยี ยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา  

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 4 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 54,995 -38 45,896 

-  ประเทศไทย 2,716 0 24 

-  ตา่งประเทศ 52,279 -38 45,872 

รับจา้งบรหิาร** 20,246 -4,983 9,136 

-  ประเทศไทย 1,556 0 -139 

-  ตา่งประเทศ 18,690 -4,983 9,275 

รวมหอ้งพกั 75,241 -5,021 55,032 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่รษัิทลงทนุเองรวมโรงแรมทีบ่รษัิทลงทนุเอง เชา่บรหิาร และ
รว่มลงทนุ 

** รับจา้งบรหิารรวมโรงแรมทัง้หมดทีอ่ยูภ่ายใตส้ญัญาการรับจา้งบรหิารและโรงแรม
ภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting Rights) โดยการลดลง

ของจ านวนดังกลา่วในไตรมาส 4 ปี 2561 มสีาเหตหุลักมาจากการยกเลกิสญัญา
รับจา้งบรหิารของกลุม่โรงแรมเอสเปเรยี ซึง่เคยเป็นสว่นหนึง่ของเอ็นเอช โฮเทล 
กรุ๊ป 

 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทนุ 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 4 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 19,152 176 12,113 

เชา่บรหิาร 33,817 -180 33,817 

รว่มทนุ 2,026 -34 -34 

รับจา้งบรหิาร 13,311 -5,300 8,619 

MLR* 6,935 317 517 

รวมหอ้งพกั 75,241 -5,021 55,032 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

กลุม่โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง (ไมร่วมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊)

ซึง่มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 22 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงาน

ของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2561 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

หอ้งต่อคนื (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่ม

โรงแรมเดมิ (Organic) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมรีายไดเ้ฉลีย่

ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 1 จากชว่งเดยีวกัน

ของปีกอ่น ในขณะทีโ่รงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในกรงุเทพฯ มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืเตบิโตอย่างแข็งแกร่งในอัตรารอ้ยละ 6 

เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  แต่การด าเนินงานใน

ต่างจังหวัดของประเทศไทยไดร้ับผลกระทบจากการชะลอตัวของ

นักท่องเทีย่วจากประเทศจนีและจากบางประเทศในทวปียุโรป เชน่ 

ประเทศฝรั่งเศสและสวเีดน สง่ผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของ

กลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ส่วนในต่างประเทศ รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่ม

โรงแรมเดิมที่บริษัทเป็นเจา้ของเองเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5 จากช่วง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลักมาจากผลการด าเนินงานที่

แข็งแกรง่ในประเทศมัลดฟีส ์บราซลิ และแอฟรกิา โรงแรมทีบ่รษัิท

เป็นเจา้ของเองในประเทศมัลดีฟส์มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลักมา

จากอัตราการเขา้พักทีสู่งขึน้ ดว้ยความส าเร็จในการท าการตลาด

ของบรษัิท กลุ่มโรงแรมในประเทศบราซลิมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งตอ่

คนืในสกุลเงนิบาทเตบิโตรอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน แมว้่าสกุลเงินบราซลิเลียน เรอัลจะมีการอ่อนค่าในอัตรา   

รอ้ยละ 15 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน การเตบิโตดังกล่าวเป็นผล

มาจากจ านวนแขกเขา้พักที่เพิม่ขึน้อย่างแข็งแกร่ง จากทัง้ลูกคา้

ภายในประเทศและประเทศสหรัฐอเมรกิา รวมถงึความสามารถใน

การบรหิารจัดการรายไดท้ีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ส่งผลใหอ้ัตราค่าหอ้ง

เฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน (Average Daily Rates – ADR) ในสกุลเงิน

ทอ้งถิน่เพิม่ขึน้ในอัตราเกอืบรอ้ยละ 10 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

ทา้ยสุด กลุ่มโรงแรมเดิมที่บริษัทเป็นเจา้ของเองในแอฟริกามี

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 จากชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น จากผลการด าเนนิงานทีด่ขีองโรงแรมในประเทศแซมเบยีและ

บอตสวานา ทัง้นี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงนิ

จากการแข็งค่าของสกุลเงนิบาท รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของ

กลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในไตรมาส 4 ปี 2561 เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 5 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

กลุม่โรงแรมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 

65 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ ใน 

ไตรมาส 4 ปี 2561 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกลุเงนิยโูรของ

กลุ่มโรงแรมเดมิทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิารเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 9 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน การเตบิโตอย่างแข็งแกร่งของ

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนมีสาเหตุมาจากจ านวนแขกเขา้พักที่

เพิม่ขึน้และกลยุทธ์การก าหนดราคาทีม่ปีระสทิธภิาพในทุกตลาด

หลัก โดยเฉพาะในประเทศสเปนและลาตนิอเมรกิา ซึง่มีรายได ้

เฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิเตบิโตอย่างแข็งแกร่งใน

อัตรามากกว่ารอ้ยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เนื่องมาจากการ

เพิ่มขึ้นของกิจกรรมการประชุม การจัดแสดงสินคา้และสัมมนา 
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(MICE) ในประเทศสเปนและจ านวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ในทัง้ 2 

ประเทศ ทัง้นี้ หากรวมโรงแรมใหม่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืใน

สกลุเงนิยโูรของโรงแรมทีเ่อ็นเอช โฮเทล กรุป๊เป็นเจา้ของเองและ

เชา่บรหิารทัง้หมดเตบิโตรอ้ยละ 4 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

หากรวมโรงแรมใหม่และโรงแรมในเครือเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของโรงแรมทัง้หมดทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของ

เองและใหเ้ชา่บรหิารลดลงรอ้ยละ 29 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

โดยมสีาเหตุหลักมาจากการเปลีย่นแปลงของโรงแรมภายในกลุ่ม 

ซึง่มโีรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเพิม่เขา้มา โดยเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ปมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนือยู่ในระดับต ่ากว่ารายได ้

เฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืเฉลีย่เดมิของบรษัิท 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ซึง่มสีัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2561 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกลุ

เงนิออสเตรเลยีลดลงรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

การลดลงดังกล่าวมีผลมาจากจ านวนแขกที่เขา้พักที่ลดลง 

ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีท่า้ทาย ดว้ยการอ่อนค่า

ของสกุลเงินออสเตรเลีย ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนืใน

สกุลเงนิบาทลดลงรอ้ยละ 9  ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรม (ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊) 

มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 2 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของ

ธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2561 โดยกลุ่มโรงแรมที่

บรษัิทรับจา้งบรหิารมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรม

เดมิเพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 7 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเดยีวกันของปีก่อน จากผลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ของโรงแรมที่

บรษัิทรับจา้งบรหิารในประเทศโอมาน กาตาร ์และอนิโดนเีซยี ซึง่มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืทีเ่พิม่ขึน้มากกว่ารอ้ยละ 10 ในไตรมาส 

4 ปี 2561 ทัง้นี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงนิ

จากการแข็งค่าของสกุลเงนิบาท รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของ

กลุ่มโรงแรมเดมิทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารมกีารเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 

8 ในไตรมาส 4 ปี 2561 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หากรวม

โรงแรมใหม ่ซึง่ยังอยูร่ะหวา่งการเตบิโต รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนื

ของโรงแรมทัง้หมดทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารเพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 1 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2561 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื

ของกลุ่มโรงแรมเดิมทัง้หมดลดลงในอัตรารอ้ยละ 1 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากผลการด าเนินงานทีอ่่อนตัวของ

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ ซึง่ไดรั้บผลกระทบ

จากการอ่อนค่าของสกุลเงนิออสเตรเลยี โดยหากรวมโรงแรมใหม่

และโรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้ง

ตอ่คนือยูใ่นระดับต ่ากวา่ของโรงแรมเดมิของบรษัิท รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

หอ้งต่อคืนของโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 26 ในไตรมาส 4 ปี 

2561 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น  

ในปี 2561 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิทัง้หมด

ของบรษัิทลดลงรอ้ยละ 1 ทัง้นี้ ผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งของ

โรงแรมที่บริษัทเป็นเจา้ของเองเดิม ทั ้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ชว่ยลดผลกระทบจากผลการด าเนนิงานทีอ่อ่นตัวของ

กลุ่มโรงแรมภายใตก้ารรับจา้งบรหิารและกลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธิ

บรหิารจัดการหอ้งชดุไดส้่วนหนึง่ ซึง่ไดรั้บผลกระทบจากการแปลง

คา่งบการเงนิจากการแข็งค่าของสกลุเงนิบาท หากรวมโรงแรมใหม่

และโรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนื

ของโรงแรมทัง้หมดลดลงในอัตรารอ้ยละ 15 ในปี 2561 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทนุ 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 
ไตรมาส 4 
ปี 2561 

ไตรมาส 4 
ปี 2560 

ปี 2561 ปี 2560 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

69 59 68 62 

รว่มทนุ 57 53 53 49 

รับจา้งบรหิาร 63 64 63 64 

MLR** 79 80 79 78 

เฉลีย่* 69 67 69 67 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 75 75 77 77 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม

ในประเทศไทย*** 71 69 71 68 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 

ปี 2561 

ไตรมาส 4 

ปี 2560 
ปี 2561 ปี 2560 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

3,985 6,617 4,575 6,228 

รว่มทนุ 8,387 9,032 8,152 9,336 

รับจา้งบรหิาร 6,223 6,075 5,811 6,108 

MLR** 4,332 4,689 4,297 4,588 

เฉลีย่* 4,207 5,850 4,765 5,705 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน

ประเทศไทย 
5,318 5,278 5,048 4,844 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 1,846 1,801 1,710 1,613 

(System-Wide)                    รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 
ปี 2561 

ไตรมาส 4 
ปี 2560 

ปี 2561 ปี 2560 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

2,743 3,881 3,117 3,865 

รว่มทนุ 4,743 4,801 4,343 4,577 

รับจา้งบรหิาร 3,902 3,876 3,651 3,917 

MLR** 3,411 3,740 3,391 3,596 

เฉลีย่* 2,900 3,903 3,278 3,837 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 4,006 3,972 3,889 3,753 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 1,313 1,250 1,221 1,104 
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(Organic)                              อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 
ไตรมาส 4 

ปี 2561 

ไตรมาส 4 

ปี 2560 
ปี 2561 ปี 2560 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

62 59 65 62 

รว่มทนุ 57 53 53 49 

รับจา้งบรหิาร 66 64 64 64 

MLR** 79 80 79 78 

เฉลีย่ 68 67 69 67 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 76 75 79 77 

(Organic)                             คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 
ปี 2561 

ไตรมาส 4 
ปี 2560 

ปี 2561 ปี 2560 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

6,313 6,617 6,305 6,228 

รว่มทนุ 8,590 9,032 8,723 9,336 

รับจา้งบรหิาร 6,323 6,075 5,833 6,108 

MLR** 4,332 4,689 4,297 4,588 

เฉลีย่ 5,649 5,850 5,532 5,705 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน

ประเทศไทย 5,346 5,278 5,097 4,844 

(Organic)                         รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 

ปี 2561 

ไตรมาส 4 

ปี 2560 
ปี 2561 ปี 2560 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

3,932 3,881 4,119 3,865 

รว่มทนุ 4,854 4,801 4,658 4,577 

รับจา้งบรหิาร 4,149 3,876 3,755 3,917 

MLR** 3,411 3,740 3,391 3,596 

เฉลีย่ 3,867 3,903 3,817 3,837 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 4,076 3,972 4,004 3,753 

* ตัวเลขในไตรมาส 4 ปี 2561และ ปี 2561 รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
**   การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์
*** ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 4 ปี 2561 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบริการที่เกี่ยวขอ้งเตบิโตมากกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากรายไดท้ี่เพิม่ขึน้อย่างมี

นัยส าคัญจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รวมถงึ

ผลการด าเนินงานที่ดีของธุรกิจโรงแรมเดิม โดยเฉพาะใน

ต่างประเทศ ส่วนรายไดจ้ากการรับจา้งบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้น    

รอ้ยละ 48 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน โดยมสีาเหตุหลักมาจากการเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้ง

ต่อคนืของโรงแรมทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารเดมิ และรายไดจ้ากการ

รับจา้งบริหารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงค่าบริการดา้นเทคนิคและ

คา่ธรรมเนยีมในการเลกิจา้ง 

ในปี 2561 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและบรกิาร

ทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 84 สว่นใหญเ่นือ่งมาจากการรวม

รายไดข้องเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รวมถงึผลการด าเนนิงานทีด่ขีอง

ธุรกจิโรงแรมเดมิ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนรายได ้

จากการรับจา้งบรหิารในปี 2561 เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 19 โดย

ส่วนใหญ่เนื่องมาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากโรงแรมทีบ่รษัิทรับจา้ง

บรหิาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทย และรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จาก

การขยายจ านวนโรงแรมทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิาร 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโรงแรม 

หนึง่ในธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม คอื ธุรกจิศนูยก์ารคา้

และบันเทงิ บรษัิทเป็นเจา้ของและบรหิารศูนย์การคา้ ซึง่รวมถงึ

ศนูยก์ารคา้ 3 แหง่ในกรงุเทพฯ ภเูก็ต และพัทยา นอกจากนี ้บรษัิท

ยังด าเนินธุรกิจบันเทิงในเมืองพัทยาจ านวน 7 กลุ่ม ซึง่รวมถึง

พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 

หลยุส ์ทสุโซดส์ แว็กซเ์วริค์ทีม่ชี ือ่เสยีง  

บริษัทด าเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึง่

บรษัิทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการด าเนนิกจิการโรงแรมใน

พืน้ทีเ่ดยีวกัน บรษัิทไดพ้ัฒนาโครงการแห่งแรกบนเกาะสมุย ชือ่

โครงการ ดเิอสเตท สมุย ตัง้อยู่ตดิกับโรงแรมโฟรซ์ซีั่นส ์รสีอรท์ 

เกาะสมุย โดยโครงการดังกล่าวมีบา้นพักตากอากาศจ านวน 14 

หลัง นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการที่ 2 คือ โครงการเซ็นต์ รีจิส              

เรสซเิดนเซส ซึง่เป็นโครงการคอนโดมเินียมระดับบนจ านวน 53   

ยูนติในอาคารเดยีวกับโรงแรมเดอะ เซ็นต ์รจีสิ กรุงเทพฯ ปัจจุบัน 

บริษัทไดปิ้ดการขายคอนโดมิเนียมของโครงการเซ็นต์ รีจิส        

เรสซเิดนเซสทัง้หมดแลว้ โครงการล่าสุด คือ โครงการลายัน     

เรสซเิดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต มบีา้นพักตากอากาศจ านวน 

15 หลัง ตั ้งอยู่ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต  รีสอร์ท 

นอกจากนี้ บรษัิทไดร้่วมลงทุนพัฒนาโครงการทีอ่ยู่อาศัยเพือ่ขาย

อกี 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอนันตรา เชยีงใหม่ เซอรว์สิ สวที 

ซึง่เป็นโครงการทีบ่รษัิทลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 50 ร่วมกับบรษัิท 

ย ูซติี ้จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยูต่รงขา้มกับโรงแรมอนันตรา เชยีงใหม่ 

รีสอร์ท ประกอบดว้ยคอมโดมิเนียมจ านวน 44 ยูนิต โครงการ  

อวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา ซึ่งตั ้งอยู่ติดกับโครงการลายัน        

เรสซเิดนเซส บาย อนันตรา ในภเูก็ต ประกอบดว้ยวลิลา่หรเูพือ่ขาย

จ านวน 16 หลัง ทา้ยสุด โครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต 

ประเทศโมซัมบกิ ประกอบดว้ยหอ้งพักคอนโดมเินียมทัง้หมด 187 

หอ้ง ในขณะที่หอ้งพักส่วนใหญ่ถูกปล่อยใหเ้ช่า บริษัทจะขาย

หอ้งพักเพน้ท์เฮา้ส์ที่มีอยู่จ านวน 6 หอ้ง นอกจากนี้ บริษัทยัง

ประกาศโครงการใหมเ่พิม่อกี 2 โครงการ ซึง่อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง 

ไดแ้ก่ โครงการอนันตราเดซารู ในประเทศมาเลเซยี และโครงการ

อนันตรา อูบุด ในประเทศอนิโดนเิซยี เพือ่ใหม้โีครงการทีอ่ยู่อาศัย

เพือ่ขายอยา่งตอ่เนือ่งในอนาคต 

อกีส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คอื โครงการพักผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชือ่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิน้ปี 2561 อนันตรา เวเคชั่น คลับมหีอ้งพักของโครงการเพือ่
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รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 229 ยูนิต 

ทีส่มยุ ภเูก็ต กรงุเทพฯ และเชยีงใหม ่ในประเทศไทย ควนีสท์าวน์

ในประเทศนวิซแีลนด ์บาหลใีนประเทศอนิโดนีเซยี และซานย่าใน

ประเทศจีน ดว้ยความส าเร็จในการขายและการตลาด ส่งผลให ้

อนันตรา เวเคชั่น คลับยังคงมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561 

ดว้ยจ านวนสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 21 อยู่ที ่12,347 คน 

ณ สิน้ปี 2561 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ

โรงแรมลดลงรอ้ยละ 32 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน ส่วน

ใหญ่เนื่องมาจากความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทกึรายได ้

ของธุรกจิพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยเพือ่ขาย เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน ส าหรับปี 2561 รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ

โรงแรมลดลงรอ้ยละ 13 สว่นใหญเ่นือ่งมาจากการชะลอตัวของการ

ขายโครงการที่อยู่อาศัยจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายไดข้อง   

อนันตรา เวเคชั่น คลับยังคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในปี 2561 แมว้่า

จะมกีารแข็งคา่ของสกลุเงนิบาท โดยเฉพาะในชว่งครึง่ปีแรกของปี

2561  

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

ในไตรมาส 4 ปี 2561 รายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกจิ

โรงแรมและอืน่ๆ เพิม่ขึน้มากกวา่ 3 เทา่จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

โดยมกีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญจากรายไดส้่วนเพิม่จากเอ็นเอช 

โฮเทล กรุป๊ รวมถงึผลการด าเนนิงานทีด่ขีองธุรกจิโรงแรมเดมิของ

บรษัิท อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิ

โรงแรมลดลง จากความแตกต่างของชว่งเวลาในการบันทกึรายได ้

ของธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ในไตรมาส 4 ปี 2561 

EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ เพิม่ขึน้

มากกว่า 2 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมา

จากก าไรส่วนเพิม่อย่างมนัียส าคัญจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และ

ความสามารถในการท าก าไรทีด่ขี ึน้ของอนันตรา เวเคชัน่ คลับ จาก

การควบคุมตน้ทนุอย่างมปีระสทิธภิาพในไตรมาสดังกล่าว อย่างไร

ก็ตาม การเตบิโตของ EBITDA จากการด าเนนิงานอยู่ในอัตราทีช่า้

กว่าการเตบิโตของรายได ้เนื่องมาจากความแตกต่างของชว่งเวลา

ในการบันทกึรายไดข้องธุรกจิพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยเพือ่ขาย เมือ่เทยีบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน และค่าจา้งที่สูงขึน้ของกลุ่มโรงแรม

ภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด ดังนั้น อัตราการท าก าไร 

EBITDA จากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ลดลงอยู่ที่

รอ้ยละ 24.1 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 26.4 ใน 

ไตรมาส 4 ปี 2560 

ส าหรับปี 2561 รายไดร้วมจากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและ

อื่นๆ เพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 63 อันมีผลมาจากรายไดท้ี่เพิ่มขึ้น

อย่างมนัียส าคัญจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รวมถงึการเตบิโตอย่าง

ต่อเนื่องของธุรกจิโรงแรมและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งและธุรกจิรับจา้ง

บริหารโรงแรมเดิม ส่วน EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกจิ

โรงแรมและอืน่ๆ ในปี 2561 มกีารเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 60 ส่วน

ใหญเ่นือ่งมาจากก าไรทีเ่พิม่ขึน้จากเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ รวมถงึผล

การด าเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกจิโรงแรมเดิม อย่างไรก็ตาม 

EBITDA ของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจโรงแรมลดลงในปี 

2561 โดยมีสาเหตุมาจากความสามารถในการท าก าไรที่ลดลง   

ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ ซึง่ไดรั้บผลกระทบเชงิลบจากการ

แปลงคา่งบการเงนิจากการแข็งค่าของสกลุเงนิบาทในชว่ง 9 เดอืน

แรกของปี 2561  และรายไดท้ี่ลดลงจากการขายโครงการที่อยู่

อาศัยเพื่อขาย ดัง นั้น  อัตราการท าก าไร  EBITDA จากการ

ด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ลดลงอยู่ทีร่อ้ยละ 24.3 ในปี 

2561 จากปี 2560 ซึง่มีอัตราการท าก าไร EBITDA อยู่ที่รอ้ยละ 

24.8  

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีความเชื่อมั่นในแนวโนม้ของผลการ

ด าเนินงานของทุกตลาดหลักทีบ่รษัิทมกีารด าเนนิธุรกจิ โดยกลุ่ม

โรงแรมในประเทศไทยจะยังคงไดร้ับประโยชน์จากแนวโนม้การ

ท่องเทีย่วทีด่แีละจ านวนนักท่องเทีย่วจากประเทศจนีทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่

จะมผีลใหอ้ัตราการเขา้พักและอัตราค่าหอ้งเฉลีย่ต่อคนืเพิม่สูงขึน้ 

ส่วนในทวปียุโรป ประเทศโปรตุเกสคาดว่าจะมผีลการด าเนนิงานที่

ดขี ึน้ ดว้ยแนวโนม้การทอ่งเทีย่วทีด่แีละหอ้งพักทีไ่ดร้ับการปรับปรุง 

ในขณะทีป่ระเทศอืน่ๆ ในทวปียุโรป ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป คาดว่าจะเตบิโตอย่างมั่นคงและสอดคลอ้งกับการ

เตบิโตของเศรษฐกจิ เนื่องจากลูกคา้สว่นใหญ่ของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ปเป็นกลุ่มนักธุรกจิภายในประเทศ นอกจากนี้ ปี 2562 จะเป็นปี

แรกของการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเต็มปี ส่วนใน

ประเทศออสเตรเลยี กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ

คาดว่าจะเตบิโต จากเศรษฐกจิภายในประเทศที่ฟ้ืนตัว ทา้ยสุด 

ธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมจะยังคงสรา้งรายไดแ้ละผล

ก าไรใหก้ับบรษัิทตอ่ไป  

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4    
ปี 2561 

ไตรมาส 4  
ปี 2560 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

22,986 6,459 256 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 485 328 48 

ธรุกจิอืน่ๆ 1,064 1,565 -32 

รวมรายได ้ 24,535 8,352 194 

EBITDA 5,907 2,201 168 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 24.1 26.4  
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หน่วย: ลา้นบาท ปี 2561 ปี 2560 
เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

44,168 24,010 84 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 1,396 1,171 19 

ธรุกจิอืน่ๆ 5,013 5,790 -13 

รวมรายได ้ 50,577 30,970 63 

EBITDA 12,290 7,684 60 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 24.3 24.8  

*  ไมร่วมรายการทีท่ีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที่ 3 

** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2561 บรษัิทมรีา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 490 แห่ง เพิม่ขึน้ 92 แห่งจาก 398 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 4 

ปี 2560 จากจ านวนรา้นคา้และจุดจ าหน่ายทัง้หมด 490 แห่ง    

รอ้ยละ 83 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล่, บอสสนิี,่ 

บรูคส์ บราเธอร์ส, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี, เอแตม, โอวีเอส,     

เพโดร, แรทลยี ์และเซฟ มาย แบค ในขณะทีร่อ้ยละ 17 เป็นของ

กลุ่มเครือ่งใชใ้นบา้นและครัวเรอืน ภายใตแ้บรนดโ์จเซฟ โจเซฟ,       

สวลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิส ์และโบเดิม้ 

จ านวนสาขาและจดุจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จดุจ าหนา่ย 

ไตรมาส 4 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 409 27 45 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้น
และครัวเรอืน 

81 11 47 

รวม 490 38 92 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

เติบโตในอัตรารอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องมาจากการเตบิโตของธุรกจิจัดจ าหน่าย ทัง้กลุ่มสนิคา้แฟชั่น

และกลุ่มเครือ่งใชใ้นบา้นและครัวเรอืน รวมถงึยอดขายทีเ่พิม่ขึน้

ของธุรกจิรับจา้งผลติ ในไตรมาส 4 ปี 2561 EBITDA ของธุรกจิจัด

จ าหน่ายและรับจา้งผลติลดลงในอัตรารอ้ยละ 26 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงมีผล

มาจากการลดราคาสนิคา้สิน้ฤดูกาลของแบรนดแ์ฟชั่นบางแบรนด ์

ดังนั้น อัตราการท าก าไร EBITDA ลดลงจากรอ้ยละ 9.8 ใน       

ไตรมาส 4 ปี 2560 เป็นรอ้ยละ 6.9 ในไตรมาส 4 ปี 2561  

ในปี 2561 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติเตบิโตใน

อัตรารอ้ยละ 9 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ของ

ธุรกจิจัดจ าหน่าย ในปี 2561 EBITDA ของธุรกจิจัดจ าหน่ายและ

รับจา้งผลติเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 1 โดยความสามารถในการท า

ก าไรที่เพิ่มขึ้นของของธุรกิจรับจา้งผลิตช่วยลดผลกระทบจาก

ความสามารถในการท าก าไรที่ลดลงของธุรกิจจัดจ าหน่ายได ้

บางส่วน ซึง่ไดรั้บแรงกดดันชั่วคราวจากการลดราคาสนิคา้สิน้สุด

ฤดูกาลท่ามกลางการชะลอตัวของสภาพธุรกจิคา้ปลกีในประเทศ

ไทย ดังนัน้ อัตราการท าก าไร EBTIDA ลดลงจากรอ้ยละ 7.4 ใน

ไตรมาส 4 ปี 2560 เป็นรอ้ยละ 6.9 ในไตรมาส 4 ปี 2561  

รายไดข้องธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4    
ปี 2561 

ไตรมาส 4 
ปี 2560 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 953 904 5 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 282 269 5 

รวมรายได*้ 1,234 1,173 5 

EBITDA 85 115 -26 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 6.9 9.8  

 ปี 2561 ปี 2560 
เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 3,448 3,112 11 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 992 979 1 

รวมรายได*้ 4,439 4,091 9 

EBITDA 307 304 1 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 6.9 7.4  

* รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ปี 2561 บรษัิทมีสนิทรัพย์รวม 267,700 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

148,600 ลา้นบาท จาก 119,100 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2560 การ

เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 81,749 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการ

รวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (2) การเพิ่มขึ้นของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 42,446 ลา้นบาท จากการปรับมูลค่า

ยุตธิรรมของแบรนดข์องเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และ (3) การเพิม่ขึน้

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 7,424 ลา้นบาท 

สว่นใหญม่าจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

บริษัทมีหนี้ส ินรวม 184,626 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้น

จ านวน 116,030 ลา้นบาท จาก 68,596 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2560 

โดยมสีาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้จ านวน 

13,037 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป (2) การเพิ่มขึ้นของ Bridge Finance และเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบันการเงนิจ านวน 59,411 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่

ใชใ้นการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และการเพิม่สัดส่วนเงนิ

ลงทุนในรเิวอรไ์ซด ์ในประเทศจนี (3) การเพิม่ขึน้ของหุน้กูจ้ านวน 

15,376 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป และ (4) การเพิม่ขึน้ของหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัด

บัญชจี านวน 20,894 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกับการปรับ

มลูคา่ยตุธิรรมของแบรนดข์องเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 32,570 ลา้นบาทจาก 

50,504 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2560 เป็น 83,074 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 



 

 

 

หนา้ 11 

2561 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ก าไรสุทธใินปี 2561 จ านวน 

5,445 ลา้นบาท (2) การออกหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุนจ านวน 

23,778 ลา้นบาท และ (3) สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุจ านวน 

8,047 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ สทุธิ

ดว้ย (4) เงนิปันผลจ่ายจ านวน 1,848 ลา้นบาท 

ส าหรับปี 2561 บรษัิทและบรษัิทย่อยมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรม

การด าเนินงานจ านวน 7,360 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 775 ลา้น

บาท โดยการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้ส ิน

ด าเนนิงาน 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมการลงทุนจ านวน 83,145 

ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลักมาจาก (1) เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้บรษัิท

ยอ่ย (สทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า) จ านวน 77,608 ลา้นบาท สว่นใหญ่

มาจากการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สุทธิดว้ยเงินสดของ   

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ และ (2) การลงทนุตามปกตขิองธุรกจิโรงแรม 

รา้นอาหาร และอืน่ๆ จ านวน 8,809 ลา้นบาท 

บรษัิทมเีงนิสดรับสุทธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 82,971 ลา้น

บาท ส่วนใหญ่มาจาก (1) เงินสดที่ไดร้ับจากการออกหุน้กูท้ี่มี

ลักษณะคลา้ยทนุจ านวน 24,822 ลา้นบาท และ (2) เงนิสดรับสทุธิ

จาก Bridge Finance และเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินระยะยาว

จ านวน 58,523 ลา้นบาท  

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสุทธิของ

บรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 12,713 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2561 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมีอัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 58.8 ในปี 2560 เป็น

รอ้ยละ 56.3 ในปี 2561 โดยมสีาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้

ของตน้ทุนหอ้งพักและสปาและค่าเสือ่มราคาส่วนทีบั่นทกึอยู่ใน

ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวขอ้ง      

อย่างไรก็ตาม อัตราการท าก าไรขัน้ตน้ของธุรกจิรา้นอาหารและ

ธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติสนิคา้ในปี 2561 เพิม่ขึน้จากปี

ก่อน บรษัิทมอีัตราก าไรสทุธลิดลงเป็นรอ้ยละ 6.9 ในปี 2561 จาก

รอ้ยละ 9.2 ในปี 2560 หากไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้

เดยีว อัตราก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานลดลงเป็นรอ้ยละ 7.6 ในปี 

2561 การลดลงดังกล่าวมสีาเหตุส่วนใหญ่มาจากความสามารถใน

การท าก าไรที่ลดลงของธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิโรงแรม 

ธุ รกิจโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด และธุ รกิจ

รา้นอาหาร รวมทัง้ตน้ทุนทางการเงิน ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคมุ และอัตราภาษีทีเ่พิม่ขึน้ 

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 11.9 ในปี 2560 

เป็นรอ้ยละ 8.2 ในปี 2561 ซึง่บางส่วนมาจากการออกหุน้กูท้ี่มี

ลักษณะคลา้ยทุนเพื่อใชใ้นการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

นอกจากนี ้การลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่บรษัิทมกีารรวมงบ

การเงินเพียง  3 เดือน ยังสรา้งแรงกดดันชั่วคราวต่ออัตรา

ผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม จากการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อื

หุน้ อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยล์ดลงจากรอ้ยละ 4.8 ในปี 2560 

เป็นรอ้ยละ 2.8 ในปี 2561 โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากการรวมงบ

การเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มมีูลค่าสนิทรัพยเ์พิม่ขึน้ตาม

มูลค่าตลาด ส่งผลใหอ้ัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง 

นอกจากนี ้การลงทนุใหมข่องบรษัิท ซึง่ยังอยูร่ะหวา่งการเตบิโตยัง

สรา้งแรงกดดันชัว่คราวตอ่อัตราผลตอบแทนโดยรวมในปีนี ้

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบรษัิทอยู่ที่ 58 วันในปี 2561 ซึง่เป็น

ระดับทีใ่กลเ้คยีงกับปีก่อน ส่วนอัตราส่วนค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสญูตอ่

ยอดลูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 5.5 ส าหรับปี 2560 

เป็นรอ้ยละ 5.7 ในปี 2561 โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากธุ รกิจ

รา้นอาหาร จากการรวมงบการเงนิของเบนฮิานา สนิคา้คงเหลอืของ

บรษัิทสว่นใหญป่ระกอบดว้ย วัตถดุบิ สนิคา้ระหวา่งผลติ และสนิคา้

ส าเร็จรูปของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ 

รวมถงึคอรบ์นิ แอนด ์คงิ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิโรงแรม โดย

อายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอืลดลงจาก 56 วันในปี 2560 เป็น 44 

วันในปี 2561 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มสีนิคา้คงเหลอืนอ้ยกว่าธุรกจิเดมิของบรษัิท อายุ

เฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้เพิม่ขึน้จาก 48 วันในปี 2560 เป็น 93 วันใน

ปี 2561 ซึง่ส่วนใหญ่มาจากธุรกจิโรงแรม จากการรวมงบการเงิน

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

อัตราส่วนสนิทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิหมุนเวียนลดลงจาก 1.3 

เท่ า  ณ สิ้น ปี  2560 เ ป็น  0.9 เท่ า  ณ สิ้น ปี  2561 ส่ วนใหญ่

เนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาวส่วนที่ถึง

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี รวมทัง้การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ 

จากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อัตราส่วนหนี้สนิ

ส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 1.0 เท่า ณ 

สิ้นปี 2560 เป็น 1.5 เท่า ณ ปี 2561 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการ

เพิม่ขึน้ของเงนิกูเ้พือ่ใชใ้นการเขา้ลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

โดยการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้จากการออกหุน้กูท้ีม่ลีักษณะ

คลา้ยทุนและส่วนของก าไรสุทธติลอดทัง้ปีไดช้่วยลดผลกระทบ

ของการเพิม่ขึน้ของเงนิกูต้่อการเพิม่ขึน้ของอัตราส่วนดังกล่าวได ้

ส่วนหนึง่ ทัง้นี้ บรษัิทคาดว่าผลตอบแทนทีด่ขี ึน้จากการลงทนุใหม ่

การรวมงบการเงนิทัง้ปีของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และการบรหิาร

จัดการโครงสรา้งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลการ

ด าเนินงานโดยรวมของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะช่วยลด
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อัตราสว่นดังกลา่วใหล้ดลงมาอยูท่ี ่1.3 เทา่ภายในสิน้ปี 2562 สว่น

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงจาก 5.1 เท่าใน

ปี 2560 เป็น 4.0 เทา่ในปี 2561 เนือ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุ

ทางการเงนิจากการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

อตัราสว่นทางการเงนิ 

ความสามารถในการท าก าไร 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 56.3 58.8 

อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 6.9 9.2 

อตัราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน*  
(รอ้ยละ) 

7.6 9.2 

ความมปีระสทิธภิาพ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 8.2 11.9 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(รอ้ยละ) 2.8 4.8 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 58 58 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วนั) 44 56 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั) 93 48 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 0.9 1.3 
ภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 

1.5 1.0 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 

1.4 0.9 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เทา่)  

4.0 5.1 

*  ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊มผีลประกอบการทีแ่ข็งแกรง่ในปี 2561 โดยมี

รายไดร้วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของโรงแรม

ทัง้หมดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 ในปี 2561 โดยกลุ่มประเทศเบเนลักซ์

และอิตาลีมีผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งที่สุด ทั ้งนี้ หากรวม

ผลกระทบจากการรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อ

รุนแรง (IAS 29) รายไดข้องเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 

เป็นจ านวน 1,620 ลา้นยโูรในปี 2561 

ในปี 2561 EBITDA จากการด าเนนิงานเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 13 

อยู่ที ่263 ลา้นยูโร ซึง่สูงกว่าทีเ่อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปไดตั้ง้เป้าไว ้

โดยการเตบิโตทีแ่ข็งแกร่งดังกล่าวมสีาเหตุมาจากการเพิม่ขึน้ของ

รายไดแ้ละการควบคุมค่าใชจ้่ายทีม่ีประสทิธภิาพ ทัง้ค่าจา้งและ

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA 

จากการด าเนนิงานเพิม่สงูขึน้จากรอ้ยละ 15.0 ในปี 2560 เป็นรอ้ย

ละ 16.3 ในปี 2561 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี 2561 เพิม่ขึน้มากกว่าเท่าตัว 

โดยมสีาเหตหุลักมาจากผลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้และภาระดอกเบีย้

ที่ลดลง จากการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนก าหนดในเดือน

มถิุนายน ปี 2561 ดังนัน้ อัตราการท าก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน

เพิม่สูงขึน้จากรอ้ยละ 2.2 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 5.3 ในปี 2561  

ในปี 2561 เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊มกี าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว

จ านวน 32 ลา้นยูโร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก าไรที่เกิดจากการขาย

สินทรัพย์ ทัง้นี้ หากรวมก าไรที่เกิดขึ้นเพียงครัง้เดียว เอ็นเอช      

โฮเทล กรุป๊มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้มากกวา่ 3 เทา่อยูท่ี ่118 ลา้นยโูรใน

ปี 2561  

ส าหรับปี 2562 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมคีวามมั่นใจในแนว้โนม้ของ

ธุรกจิ ดว้ยจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ในทุกตลาดหลัก คุณภาพ

สนิทรัพยท์ีด่ขี ึน้ และสถานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกรง่ ดังนัน้ เอ็นเอช 

โฮเทล กรุป๊จงึยังคงยนืยันเป้าหมาย EBITDA จ านวน 285 ลา้นยโูร

ในปี 2562 

ผลการด าเนนิงาน*  

หน่วย: ลา้นยโูร ปี 2561 ปี 2560 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

 

รายได ้ 1,620 1,553 4  

EBITDA จากการด าเนนิงาน 263 233 13  

EBITDA Margin จากการ
ด าเนนิงาน 

16.3 15.0 1.3 
 

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 86 35 N/A  

อตัราการท าก าไรสทุธจิากการ
ด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 

5.3 2.2 3.1 
 

ก าไรสทุธ ิ 118 36 N/A  

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 7.3 2.3 5.0  

*  รวมผลกระทบจากการรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง (IAS 
29) ซึง่มผีลเริม่ใช ้ณ วันที ่1 มกราคม ปี 2561 และสง่ผลใหม้กีารปรับปรงุผลการ
ด าเนนิงานในประเทศอารเ์จนตนิา เพือ่แสดงผลกระทบของเงนิเฟ้อ 

แนวโนม้ในอนาคต 

ปี 2561 นับเป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงครัง้ส าคัญของบรษัิท โดย

บรษัิทไดก้า้วสู่การเป็นบรษัิทระดับโลกอย่างแทจ้รงิเป็นทีส่ าเร็จ 

ดว้ยฐานการด าเนนิงานครอบคลุมทั่วออสเตรเลยี เอเชยี แอฟรกิา 

ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา ดว้ยพื้นฐานทางธุรกิจที่

แข็งแกร่งในปัจจุบัน บริษัทจึงมีความพรอ้มที่จะผลักดันผลการ

ด าเนนิงานใหแ้ข็งแกร่งยิง่กว่าเดมิในปี 2562 โดยมปัีจจัยทีจ่ะชว่ย

ผลักดันการเตบิโตและกลยทุธท์ีส่ าคัญในปี 2562 ดังตอ่ไปนี ้

ฐานธุรกจิโรงแรมทีใ่หญก่วา่และดกีวา่เดมิจะชว่ยผลกัดนัการ

เตบิโต 

ดว้ยฐานการด าเนินงานที่ครอบคลุมหลากหลายประเทศและกลุ่ม

แบรนด์ ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงมีความพรอ้มที่จะเตบิโตและขยาย

ธุรกจิ 

 เพิ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนใหสู้งสุด : ไมเนอร์         

โฮเทลส์คาดว่าแนวโนม้การท่องเที่ยวที่ดีในทุกตลาด

หลัก ไดแ้ก่ ไทย ยุโรป มัลดฟีส ์และออสเตรเลยีจะชว่ย

ส่งเสรมิการเตบิโตของรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน และ
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เพื่อผลักดันการเติบโตใหสู้งสุด ไมเนอร์ โฮเทลส์จะ

พัฒนากลยุทธ์การขายและการจัดจ าหน่ายหอ้งพัก 

การตลาดเชงิรุก และความสามารถในการบรหิารจัดการ

การขายหอ้งพักใหแ้ข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้ 

บรษัิทไดเ้ริม่ขายหอ้งพักในเครอืไมเนอร ์โฮเทลสแ์ละ

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปใหก้ับกลุ่มลูกคา้ของกันและกัน 

ผ่านการรวมแพลตฟอรม์ดจิทิัลและทมีการขายทั่วโลก

เขา้ดว้ยกัน เพื่อเพิม่อัตราการเขา้พักของทัง้สองกลุ่ม 

นอกจากนี้ ไมเนอร ์โฮเทลแ์ละเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยัง

ร่วมมอืเพือ่วางแผนในการรวมโปรแกรมเพือ่สรา้งความ

ภักดขีองลูกคา้และการแลกคะแนนสะสมระหว่างกันเพือ่

สรา้งความภักดีของลูกคา้ใหแ้ข็งแกร่งยิ่งขึ้นและเพิม่

ยอดขาย   

 เร่งการเติบโตของธุรกิจรับจา้งบริหาร (Asset Light): 

ดว้ยเครือข่ายแบรนด์ที่หลากหลาย ตั ้งแต่โรงแรม

ระดับกลาง ไปจนถงึโรงแรมหรู ไมเนอร์ โฮเทลสจ์งึมี

ความพรอ้มทีจ่ะเรง่ขยายธุรกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม และ

ขยายแบรนด์ในเครือของทั ้งไมเนอร์ โฮเทลส์และ     

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ไปยังตลาดใหม ่โดยภายในอกี 5 ปี

ขา้งหนา้ ไมเนอร ์โฮเทลสค์าดว่าจะเพิม่โรงแรมภายใต ้

สัญญารับจา้งบรหิาร ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิทเองอกี 10 

แห่งในทวปียุโรป ในขณะทีเ่อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปคาดว่า

จะเปิดตัวแบรนด์ในเครือในทวีปเอเชยี ภายใตส้ัญญา

รับจา้งบรหิารอกีกว่า 20 แห่ง สัญญารับจา้งบรหิารใหม่

ดังกล่าว เมือ่รวมกับสัญญารับจา้งบรหิารทีบ่รษัิทไดล้ง

นามไปแลว้จะส่งผลใหบ้รษัิทมีโรงแรมภายใตส้ัญญา

รับจา้งบริหารกว่า 160 แห่งภายในปี 2566 ไมเนอร์     

โฮเทลสเ์ชือ่วา่การเตบิโตของธุรกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม

จะช่วยเพิม่ความสามารถในการท าก าไรและอัตราส่วน

ผลตอบแทนตอ่เงนิลงทนุใหส้งูขึน้ในอนาคต 

 ยกระดับความเป็นเลิศในการด าเนินงาน : ไมเนอร์         

โฮเทลสส์ามารถใชป้ระโยชนจ์ากฐานการด าเนนิงานทีด่ี

และความเชีย่วชาญในทวปียุโรปและลาตนิอเมรกิาของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เพือ่ผลักดันการด าเนินงานทีเ่ป็น

เลศิของกลุม่ทโิวล ีโดยกลุม่โรงแรมในประเทศโปรตุเกส

และบราซิลอยู่ระหว่างการโอนยา้ยการบริหารไปอยู่

ภายใตเ้อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่คาดว่าจะช่วยท าใหม้ี

ระบบการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ทั ้งในดา้นการขายและ

การตลาด การจัดจ าหน่ายหอ้งพัก และการรวมงานฝ่าย

สนับสนุนต่างๆ นอกจากนี ้ไมเนอร ์โฮเทลสแ์ละเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ปยังไดม้กีารตดิต่อกับพันธมติรทางธุรกจิเพือ่

ต่อรองราคา ดว้ยฐานการด าเนินงานที่ใหญ่ขึ้น โดย

บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาโอกาสในการลดตน้ทุนกับ

ตัวแทนการท่องเที่ยว ทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์ 

และคู่คา้การจัดซือ้จัดจา้ง เพื่อสรา้งประสทิธิภาพทาง

ตน้ทนุใหส้งูทีส่ดุ 

 ผลก าไรทีเ่พิม่ขึน้จากเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊: ผลก าไรทัง้ปี

จากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (ก่อนรวมผลประโยชน์จากการ

ด าเนินงานร่วมกัน) จะช่วยเร่งการเตบิโตของผลก าไร

ใหก้ับกลุ่มธุรกิจโรงแรมอย่างมีนัยส าคัญในปี 2562 

นอกจากนี้ บรษัิทอยู่ระหว่างประเมนิมูลค่าผลประโยชน์

ทางการเงนิจากการด าเนินงานร่วมกัน ซึง่ส่วนใหญ่เป็น

การเพิม่รายได ้โดยคาดว่าจะช่วยผลักดันการเตบิโตให ้

สงูยิง่ขึน้ 

ดว้ยแนวโนม้การเติบโตที่น่าตื่นเตน้ ประกอบกับความพยายาม

อย่างไม่หยุดนิ่งของไมเนอร ์โฮเทลสใ์นการสรา้งผลก าไร บรษัิท

จงึมคีวามพรอ้มทีจ่ะสรา้งการเตบิโตใหย้ิง่ใหญก่วา่เดมิในปี 2562 

ความเป็นเลศิในการพฒันานวตัรกรรมจะช่วยสรา้งความ

แข็งแกรง่ใหก้บัธุรกจิรา้นอาหาร 

ไมเนอร ์ฟู้ ดมกีารพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวนัิยในทุกดา้นของการ

ด าเนินงาน เพือ่เปลีย่นแปลงธุรกจิรา้นอาหารใหด้ขีึน้และผลักดัน

การเตบิโตของยอดขายตอ่รา้นเดมิ 

 นวัตกรรมสนิคา้: ไมเนอร ์ฟู้ดมกีารเร่งพัฒนาผลติภัณฑ์

ใหม่ๆ เพือ่สรา้งความน่าตืน่เตน้ใหก้ับแบรนด ์พรอ้มไป

กับการติดตามเทรนด์ที่ส าคัญเพื่อใหแ้บรนด์เป็นที่น่า

จดจ าไดด้ยีิง่ขึน้ในกลุม่ลกูคา้ทกุวัย ยกตัวอยา่งเชน่ เดอะ 

พซิซ่า คอมปะนีมุ่งมั่นในการพัฒนาเมนูอาหารส าหรับ

น่ังทางในรา้นใหม้ีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุง

ประสบการณ์การรับประทานอาหารและผลักดันการใช ้

จ่ายของลูกคา้ทีสู่งขึน้ ในขณะทีจ่ะมกีารเพิม่เมนูอาหาร

ส าหรับเด็กและครอบครัวเพือ่เพิม่จ านวนลกูคา้ใหส้งูขึน้ 

 นวัตกรรมการบริการ: ไมเนอร์ ฟู้ ดก าลังผลักดันการ

เปลี่ยนแปลงดา้นดิจิทัลเพื่อสรา้งประสบการณ์ที่ดีขึน้

ใหก้ับลูกคา้ ซึ่งรวมถึงระบบการสั่งอาหารออนไลน์ 

เครื่องสั่งอาหารอัตโนมัต  ิ(Self-Ordering Kiosk) และ

ระบบการจ่ายเงินโดยไม่ใชเ้งินสด เพื่ออ านวยความ

สะดวกสูงสุดใหก้ับลูกคา้ ไมเนอร์ ฟู้ ดเพิ่งไดเ้ปิดตัว 

1112Delivery ซึง่เป็นแพลตฟอรม์กลางในการใหบ้รกิาร

สั่งอาหารของบรษัิท โดยลกูคา้สามารถสั่งอาหารของทุก

แบรนดใ์นเครอืไมเนอร ์ฟู้ดไดใ้นทีเ่ดยีว พรอ้มรับอาหาร



 

 

 

หนา้ 14 

ทัง้หมดดว้ยการจัดส่งพรอ้มกัน และจ่ายเงินเพียงครัง้

เดยีว 

 นวัตกรรมรูปแบบรา้นอาหาร: ไมเนอร ์ฟู้ดอยู่ระหว่างการ

พัฒนารา้นอาหารใหม่หลากหลายรูปแบบ ซึง่สามารถ

ขยายไดอ้ย่างรวดเร็วและช่วยกระตุน้ใหลู้กคา้เขา้มาใช ้

บริการไดใ้นหลายโอกาสและบ่อยครั ้งมากยิ่งขึ้น 

ยกตัวอยา่งเชน่ เดอะ คอฟฟ่ี คลับไดเ้ปิดตัวบารเ์ครือ่งดืม่ 

พร อ้มเมนูพรอ้มทาน (Grab & Go) เพื่อ ให เ้ขา้กับ     

ไลฟ์สไตล์ที่เร่งด่วนของลูกคา้ในปัจจุบัน โดยรูปแบบ

รา้นอาหารใหม่นี้มีการจัดการพื้นที่ใชส้อยอย่างมี

ประสทิธภิาพเพือ่เพิม่ความยดืหยุ่นและความง่ายต่อการ

ขยายรา้น 

ไมเนอร ์ฟู้ดมั่นใจวา่ความพยายามในการสรา้งสรรคน์วัตกรรมอย่าง

ตอ่เนือ่งจะชว่ยเพิม่ความสามารถในการแขง่ขันและพลกิฟ้ืนผลการ

ด าเนนิงานใหก้ลับมาเตบิโตอกีครัง้ในปี 2562 

การบรหิารจดัการโครงสรา้งเงนิทนุ 

ดว้ยการออกหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุน ส่งผลใหบ้รษัิทสามารถ

รักษาอัตราส่วนหนี้สนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ 

สิน้ปี 2561 ใหต้ ่ากว่า 1.75 เท่า ส่วนในปี 2562 บรษัิท คาดว่า

อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงอีก โดยการรวมงบการเงินทัง้ปีของ  

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป พรอ้มโอกาสในการหมุนเวียนสินทรัพย์

บางส่วนในยุโรป จะช่วยใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเพิม่สูงขึน้

และปรับโครงสรา้งเงนิทนุของบรษัิทใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

 

…………………………………………..…………….. 

นายชยัพัฒน ์ไพฑรูย ์

รองประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิสว่นกลาง 

 


