
 

 

 

หนา้ 1 

ภาพรวมธุรกจิ 

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 1 ปี 2562 

ภาพรวม: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) รายงานรายไดจ้ากการด าเนนิงาน (ไม่นับรวมรายการที่

เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว) จ านวน 28,848 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 

2562 เตบิโตรอ้ยละ 79 จากไตรมาส 1 ปี 2561 ในขณะเดยีวกัน

บรษัิทรายงานก าไรสุทธจิากการด าเนนิงาน จ านวน 633 ลา้นบาท

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 63 จากก าไรสุทธิจากการ

ด าเนนิงานจ านวน 1,719 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 โดยการ

ลดลงดังกล่าวส่วนใหญ่เ ป็นผลมาจากผลขาดทุนจากการ

ด าเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในไตรมาสนี้ เนื่องจากเป็น

ไตรมาสนอกฤดูกาลเดนิทางทางธุรกจิในทวปียุโรป ทัง้นี้ ถงึแมว้่า

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จะรายงานผลขาดทุนจากการด าเนนิงานใน

ไตรมาส 1 ปี 2562 ผลขาดทนุนีไ้ดล้ดลงเมือ่เทยีบกับไตรมาส 1 ปี 

2561  ทัง้นี้ หากไม่นับรวมผลการด าเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ป ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานของบรษัิทลดลงเพยีงรอ้ยละ 8 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ทัง้นี้ ในไตรมาส 1 ปี 2562 บรษัิทไดบั้นทกึรายการทีเ่กดิขึน้เพยีง

ครัง้เดยีวตามมาตรฐานการบัญชไีทย ตามรายละเอยีดในตารางใน

หนา้ที ่4 หากรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว บรษัิทมรีายได ้

รวมตามงบการเงนิจ านวน 29,030 ลา้นบาท เพิม่ขึน้อย่างโดดเดน่

ในอัตรารอ้ยละ 80 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น และมกี าไร 

 

 

 

สุทธติามงบการเงนิลดลงรอ้ยละ 66 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

อยูท่ี ่583 ลา้นบาท 

การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ MINT ในไตรมาส 1 ปี 

2562 กับผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี  2561 นั้นไม่มี

ความหมายและอาจท าใหค้วามเขา้ใจคลาดเคลื่อน เนื่องจาก 

MINT เริ่มรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปตั ้งแต่เดือน

ตุลาคม ปี 2561 ดังนัน้ ในขณะทีผ่ลการด าเนนิงานของ MINT ใน

ไตรมาส 1 ปี 2561 ไม่รวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป แต่

ไตรมาส 1 ปี 2562 รวม จงึท าใหไ้ม่สามารถเปรยีบเทยีบโดยตรง

ได ้โดยความแตกตา่งนีจ้ะยังคงมอียูต่อ่ไปจนถงึไตรมาส 4 ปี 2562  

ซึง่เป็นครัง้แรกทีผ่ลการด าเนนิงานของ MINT จะสะทอ้นถงึผลการ

ด าเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปดังกล่าวในปีก่อนหนา้ เพื่อ

สะทอ้นถงึการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิของกลุ่ม จงึไดม้กีารปรับเทยีบ

ผลการด าเนินงานเสมอืน MINT ไดล้งทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

ในไตรมาส 1 ปี  2561 (Like-for-like) ซึ่งจากการปรับเทียบ

ดังกลา่ว การเพิม่ขึน้ของรายไดข้องทัง้ MINT เพยีงอยา่งเดยีวและ

รายไดข้องเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ท าใหร้ายไดร้วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ในขณะเดียวกัน ผลขาดทุนสุทธิจากการ

ด าเนนิงานทีล่ดลงของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจ านวน 307 ลา้นบาท 

เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน สามารถชดเชยกับก าไรสุทธิ

จากการด าเนนิงานทีล่ดลงของ MINT จ านวน 132 ลา้นบาทในไตร

มาส 1 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให  ้

MINT มกี าไรสุทธ ิLike-for-like จากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

20 หรอืคดิเป็นจ านวน 175 ลา้นบาทในชว่งดังกลา่ว 

16,145 

29,338 29,990 28,84813,193 167 485

(1,142)

1Q18
MINT

1Q18
NHH

LFL 1Q18
MINT + NHH

1Q19
MINT

1Q19
NHH excl FX Impact

LFL 1Q19
Core MINT

1Q19
NHH FX Impact

1Q19
Core MINT

                    
                             MINT                                                  

         

+1% +4

+2%

บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่14 พฤษภาคม  2562 

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



 

 

 

หนา้ 2 

 

ส าหรับผลการด าเนนิงานในไตรมาส 1 ปี 2562 บรษัิทมกีารเตบิโต

ของรายไดจ้ากการด าเนินงานทีโ่ดดเด่น ซึง่เพิม่ขึน้เกอืบ 2 เท่า

จากรายไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2561 การเตบิโตดังกลา่วเป็นผลมาจาก

รายไดส้ว่นเพิม่อยา่งมนัียส าคัญจากการรวมงบการเงนิของ เอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป รวมถงึรายไดท้ีเ่ตบิโตของธุรกจิรา้นอาหาร โรงแรม

เดมิในตา่งประเทศ และธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ ทัง้นี ้หาก

ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รายไดจ้ากการด าเนินงานเติบโต    

รอ้ยละ 1 โดยรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิรา้นอาหาร ธุรกจิการขายที่

อยู่อาศัย และธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ ชว่ยลดผลกระทบ

จากรายไดท้ีล่ดลงของธุรกจิโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้ง

ชดุ และอนันตรา เวเคชัน่ คลับ  

รายไดจ้ าแนกตามประเภทธุรกจิ*  

 หน่วย: ลา้นบาท 

ไตรมาส 1 ปี 
2562  

(MINT กอ่น
เอ็นเอช) 

 ไตรมาส 1 ปี 
2562  

(เอ็นเอช) 

ไตรมาส 1 ปี 
2562  
(รวม) 

 ไตรมาส 1 
ปี 2561  

  

 เปลีย่นแปลง 
รอ้ยละ (MINT 
กอ่นเอ็นเอช) 

เปลีย่นแปลง  
รอ้ยละ (รวม) 

สดัสว่น  
รอ้ยละ (รวม) 

รา้นอาหาร 6,367  6,367 6,085 5 5 22 

โรงแรมและอืน่ๆ 8,694 12,536 21,230 8,929 -3 138 74 

จัดจ าหน่ายและ

ผลติ 
1,251  1,251 1,130 11 11 4 

 รายไดร้วม*  16,312 12,536 28,848 16,145 1 79 100 

*  ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บรษัิทมกี าไรกอ่นหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและ

ค่าเสือ่ม (EBITDA) จากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 จากชว่ง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก EBITDA ที่

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป  รวมถึง

ความสามารถในการท าก า ไรที่ เ พิ่มขึ้น ของธุ รกิจพัฒนา

อสังหารมิทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การเตบิโตของ EBITDA อยู่ใน

อัตราที่ชา้กว่าการเตบิโตของรายได ้ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร 

EBITDA จากการด าเนนิงานลดลงอยู่ทีร่อ้ยละ 14.8 ในไตรมาส 1 

ปี 2562 จากรอ้ยละ 21.3 ในไตรมาส 1 ปี 2561 โดยการลดลง

ดังกล่าวมสีาเหตุมาจากความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงของ

ธุรกจิทีม่อียู่เดมิของบรษัิท กล่าวคอืธุรกจิรา้นอาหาร ดว้ยยอดขาย

ต่อรา้นเดมิทีล่ดลง ธุรกจิโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

และอนันตรา เวเคชัน่ คลับ นอกจากนี ้ความสามารถในการท าก าไร

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ทีอ่ยูใ่นระดับทีต่ ่ากวา่ความสามารถในการ

ท าก าไรของกลุ่มโรงแรมทีม่อียู่เดมิของบรษัิท เนื่องจากลักษณะ

ของธุรกจิโรงแรมแบบเชา่บรหิาร เป็นอกีสาเหตุหนึง่ทีท่ าใหอ้ัตรา

การท าก าไร EBITDA โดยรวมของบรษัิทลดลง  

 

 

 

1,719 

884

1,058

633(836)
(132)

307 38

(462)

1Q18

MINT

1Q18

NHH

@ 94.1%

LFL 1Q18

MINT + NHH

1Q19

MINT

1Q19

NHH @ 94.1%

excl FX &

Acquisition

Expenses

LFL 1Q19

Core MINT

1Q19

NHH FX Impact

1Q19

NHH Acquisition

Expenses

1Q19

Core MINT

                        
                             MINT                                       1    2561  

(       )

+37% 

+20% 

-8%



 

 

 

หนา้ 3 

 

ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษแีละคา่เสือ่ม  (EBITDA)*  

 หน่วย: ลา้นบาท 

ไตรมาส 1 ปี 
2562  

(MINT กอ่น
เอ็นเอช) 

 ไตรมาส 1 ปี 
2562  

(เอ็นเอช) 

ไตรมาส 1 ปี 
2562  
(รวม) 

 ไตรมาส 1 
ปี 2561  

  

 เปลีย่นแปลง 
รอ้ยละ (MINT 
กอ่นเอ็นเอช) 

เปลีย่นแปลง  
รอ้ยละ (รวม) 

สดัสว่น  
รอ้ยละ (รวม) 

รา้นอาหาร 1,103  1,103 1,123 -2 -2 26 

โรงแรมและอืน่ๆ 2,146 939** 3,085 2,245 -4 37 72 

จัดจ าหน่ายและ

ผลติ 
84  84 72 17 17 2 

 รายไดร้วม*  3,333 939 4,272 3,440 -3 24 100 

 20.4 7.5 14.8 21.3       
* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

** ตัวเลขจากการรายงานนีม้คีวามแตกตา่งจากตัวเลขจากการรายงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เนือ่งจากมาตรฐานบัญชทีีต่า่งกัน 
 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บรษัิทมกี าไรสุทธจิากการด าเนนิงานลดลง

รอ้ยละ 63 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากผล

ขาดทุนจากการด าเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในไตรมาส

นอกฤดูกาลทอ่งเทีย่ว รวมถงึผลการด าเนนิงานทีอ่อ่นตัวของธุรกจิ

ทีม่อียู่เดมิของบรษัิท นอกจากนี ้การลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

ยังส่งผลใหบ้รษัิทมตีน้ทุนทางการเงนิทีสู่งขึน้ รวมถงึอัตราภาษีที่

สูงขึน้ เนื่องจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมกีารจ่ายภาษีส าหรับบรษัิทที่

มีผลก าไร ถงึแมว้่ากลุ่มบรษัิทโดยรวมมีผลขาดทุนในไตรมาสนี้  

ดังนัน้ ปัจจัยทัง้ 3 ดังกล่าวไดส้รา้งแรงกดดันต่ออัตราการท าก าไร

โดยรวมของบรษัิทมากยิง่ขึน้ เป็นผลใหอ้ัตราการท าก าไรสทุธจิาก

การด าเนินงานลดลงอยู่ที่รอ้ยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 

2561 ซึง่มอีัตราการท าก าไรสุทธิอยู่ทีร่อ้ยละ 10.6 ทัง้นี้ หากไม่

รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานเดมิจะลดลง

รอ้ยละ 8 ในไตรมาส 1 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกันของปี

กอ่น โดยการลดลงดังกลา่วมสีาเหตมุาจากผลการด าเนนิงานของที่

ออ่นตัวของธุรกจิรา้นอาหาร ธุรกจิโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการ

หอ้งชดุ และอนันตรา เวเคชั่น คลับ ถงึแมว้่าผลการด าเนนิงานของ

ธรุกจิโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองจะเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ 

อย่างไรก็ตาม หากปรับเทยีบผลการด าเนินงานเสมอืน MINT ได ้

ลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในไตรมาส 1 ปี 2561   บรษัิทจะมี

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานรวมเตบิโตรอ้ยละ 20

 

 

ก าไรสทุธ*ิ 

 หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 1 ปี 2562  

(MINT กอ่นเอ็นเอช) 

 ไตรมาส 1 
ปี 2562  

(เอ็นเอช) 

ไตรมาส 1 
ปี 2562  
(รวม) 

 เปลีย่นแปลง 
รอ้ยละ (MINT 
กอ่นเอ็นเอช) 

เปลีย่นแปลง  
รอ้ยละ (รวม) 

สดัสว่น  
รอ้ยละ (รวม) 

ก าไรสทุธ ิ 1,587 -953** 633 1,719 -8 -63 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 9.7 -7.6 2.2 10.6   

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

** ตัวเลขจากการรายงานนีม้คีวามแตกตา่งจากตัวเลขจากการรายงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เนือ่งจากมาตรฐานบัญชทีีต่า่งกันและค่าใชจ้า่ยทีเ่กยีวเนือ่งจากการเขา้ซือ้กจิการเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

หนา้ 4 

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว  

ลา้นบาท 
จ านวนกอ่น
หกัภาษี  

จ านวนหลงั 
หกัภาษี  

รายการทีเ่กดิขึน้ 
เพยีงครัง้เดยีว 

ไตรมาส 1 

ปี 2562 

50 50 
ก าไรจากการขายธรุกจิเบรด

ทอลค์ (รายไดห้ลกั) 

132 91 

ก าไรจากการขายทรัพยส์นิ

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

(รายไดห้ลกั) 

-191 -191 

สว่นขาดทนุจากอตัรา

แลกเปลีย่นจากสญัญา

แลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญ

สหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบรหิาร) 

 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 1 ปี 2562 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

•  ลดจ านวนรา้นอาหารสทุธ ิ16 สาขา เมือ่เทยีบ

กับไตรมาส 4 ปี 2561 โดยสว่นใหญเ่ป็นผลมา

จากการขายบรษัิทร่วมทุนเบรดทอลค์ ประเทศ

ไทย  

• ปิดสาขาของรา้นอาหารทัง้หมด 16 รา้นเมื่อ

เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา หลักๆมาจากการ

ขายกจิการเบรด ทอลค์ 

•  เปิดตัวแอพพลเิคชัน่มอืถอื 1112Delivery ซึง่

เป็นแพลตฟอรม์ทีใ่หบ้รกิารจัดส่งอาหารของ

ทกุแบรนดใ์นเครอืไมเนอร ์ฟู้ดมารวมไวท้ีเ่ดยีว

ในเดอืนกุมภาพันธ์ ปี 2562 เพือ่รองรับความ

ตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ 

• ขยายธุรกจิในประเทศสก็อตแลนดเ์ป็นครัง้แรก 

ดว้ยการเปิดรา้นเบนิฮานาซึง่บรษัิทลงทุนเอง 

ส่งผลใหม้ีจ านวนรา้นอาหารเพิม่ขึน้ 1 สาขา 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

• เปิดใหบ้รกิารโรงแรมเอ็นเอช มันไฮมซ์ ึง่เป็น

โรงแรมเช่าบริหาร มีหอ้งพักเพื่อใหบ้ริการ

จ านวน 225 หอ้งในประเทศเยอรมน ี

• เปิดใหบ้ริการโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น    

เมริดา ปาเซโอ มอนเตโฮ ซึ่งเป็นโรงแรม   

เชา่บรหิาร มหีอ้งพักเพือ่ใหบ้รกิารจ านวน 120 

หอ้งในประเทศเม็กซโิก 

• เปิดใหบ้ริการโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น    

วาเลนเซยี โกโลน ซึง่เป็นโรงแรมเช่าบรหิาร 

มีหอ้งพักเพื่อใหบ้ริการจ านวน 47 หอ้งใน

ประเทศสเปน 

• เปิดใหบ้ริการโรงแรมอวานี เล แบร์จ ดู ลัค 

ตูนิส สวีทส์ภายใตส้ัญญารับจา้งบริหาร ใน

ประเทศตนูเิซยี 

 

• เปิดใหบ้รกิารโรงแรมอวานี บัลโฟร ์เรสซเิดน

เซสภายใตส้ัญญาบรหิารจัดการหอ้งชุด ใน

ประเทศออสเตรเลยี 

องคก์ร 

• ออกหุน้กูส้กุลเงนิไทยบาท จ านวน 3.3 หมืน่

ลา้นบาท ซึง่มอีายตุัง้แต ่2 ปี ถงึ 15 ปี โดยจะ

น าเงินที่ไดร้ับจากการจ าหน่ายหุน้กูด้ังกล่าว 

จ านวน 2.4 หมื่นลา้นบาท ไปใชค้ืนเงินกู  ้

Bridge Finance ซึง่ใชใ้นการลงทนุในเอ็นเอช 

โฮเทล กรุป๊ 

 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,254 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,124 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,130 สาขา คดิ

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,485 สาขา 

คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 66 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 769 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 34 ในอีก 26 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป

เอเชยี โอเชยีเนยี ยโุรป และประเทศแคนาดา  

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 1 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,124 -35 44 

-  ประเทศไทย 914 -35 44 

-  ตา่งประเทศ 210 0 0 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,130 19 125 

-  ประเทศไทย 571 20 84 

-  ตา่งประเทศ 559 -1 41 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,254 -16 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนา้ 5 

รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 1 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซา่ คอมปะน ี 544 16 87 

สเวนเซน่ส ์ 320 4 -7 

ซซิซเ์ลอร ์ 67 1 2 

แดรี ่ควนี 512 9 61 

เบอรเ์กอร ์คงิ 111 2 18 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 466 4 29 

ไทย เอ็กซเ์พรส 93 -2 2 

รเิวอรไ์ซด ์ 71 1 14 

เบนฮิานา 21 1 21 

อืน่ๆ* 49 -52** -58 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,254 -16 169 

* อื่นๆ คือ รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 51 

บริษัท ซีเล็ค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์, รา้นเบร็ดทอล์ค และรา้นอาหารในสหราช
อาณาจักรภายใตแ้บรนด ์“แกรบบ”์, “ภัทรา” และ “สดุา” 

** การลดจ านวนรา้นอาหารสว่นใหญเ่ป็นผลมาจากการขายบรษัิทรว่มทุนเบรด ทอลค์ 
ประเทศไทย 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 5.3 

เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากการขยาย

สาขาในอัตรารอ้ยละ 8 ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยและจีน 

รวมถงึการขยายสาขาแฟรนไชสใ์นต่างประเทศ ส่วนยอดขายต่อ

รา้นเดิม (Same-Store-Sales) ลดลงรอ้ยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน โดยการเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิที่เป็น

บวกของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนช่วยลดผลกระทบจาก

การลดลงของยอดขายตอ่รา้นเดมิของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารอืน่ๆ ซึง่

ไดร้ับแรงกดดันจากการชะลอตัวของการบรโิภคและการแข่งขันที่

เพิม่ขึน้ในอตุสาหกรรมรา้นอาหารไดเ้พยีงบางสว่น 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยมี

ยอดขายโดยรวมทุกสาขาเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 0.5 เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเดยีวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการขยายสาขาอย่างมรีะเบียบ

วนัิย ถงึแมว้่าการเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิจะชะลอตัว ใน  

ไตรมาส 1 ปี 2562 ยอดขายตอ่รา้นเดมิลดลงในอัตรารอ้ยละ 6 จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการชะลอตัวของการบรโิภค

ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในต่างจังหวัดของประเทศไทย 

ยังคงสรา้งแรงกดดันต่อการเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิของทกุ

แบรนด ์นอกจากนี ้การชะลอตัวอยา่งตอ่เนือ่งของนักทอ่งเทีย่วชาว

จีนที่เดนิทางเขา้มาในประเทศไทยยังสรา้งแรงกดดันต่อผลการ

ด าเนินงานของรา้นสาขาทีต่ัง้อยู่ในแหล่งท่องเทีย่ว ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นแบรนดเ์บอรเ์กอร ์คงิ และเดอะ คอฟฟ่ี คลับ ทัง้นี้ ท่ามกลาง

สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีท่า้ทาย ทุกแบรนดข์องไมเนอร ์ฟู้ ดจะ

ยังคงมุ่ ง เน น้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ใหม่  เพิ่ม

ประสทิธิภาพในการด าเนินงาน เพิม่ความสามารถในการแข่งขัน

ผ่านเทคโนโลยีดจิิทัล ระบบส่งอาหาร และการตลาดเพื่อดงึดูด

ลูกคา้และกระตุน้การใชจ้่าย ยกตัวอย่างเช่น ซิซซ์เลอร์ไดจั้ด

โปรโมชัน่ซปุเปอรค์ุม้ ซึง่ขยายชว่งเวลาการขายเมนูอาหารกลางวัน

จากเวลา 15.00 น. ไปจนถงึ 17.00 น. เพื่อเพิม่จ านวนลูกคา้ใน

ชว่งเวลาทีม่จี านวนลกูคา้นอ้ย สว่นแดรี ่ควนีไดข้ยายรูปแบบรา้นคา้

ใหม่ในศูนย์การคา้หลักเช่น เทสโก  ้มาร์เ ก็ต  และ เทสโก  ้         

เอ็กซเ์พรส เพื่อเปิดแดรี่ ควีน ทรัค (Dairy Queen Truck) และมี

การส่งเสริมการขายเมนูฮอทดอกผ่านการแข่งขันฮอทด็อกใน

ขณะเดยีวกันเดอะ คอฟฟ่ี คลับออกเมนูชดุขา้วตม้ เพือ่ขายในเวลา

อาหารเชา้ ทัง้นี้ กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยมั่นใจว่าจะมี

ผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งขึน้ เมือ่สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ

ปรับตัวดขีึน้ ภายหลังการเลอืกตัง้และการจัดตัง้รัฐบาลชดุใหม่ 

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขา

เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 21.6 ในไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขยาย

สาขาอย่างรวดเร็วของริเวอร์ไซด์ ซึง่มีจ านวนสาขารา้นอาหาร

เพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 17 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น กลุม่

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีไดพ้ลกิฟ้ืนผลการด าเนินงาน โดยมี

ยอดขายตอ่รา้นเดมิเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 2.5 จากชว่งเดยีวกันของ

ปีกอ่น เนือ่งมาจากความพยายามในการปรับเปลีย่นการด าเนนิธุรกจิ 

โดยหันมามุ่งเนน้ในเมอืงหลัก เช่น กรุงปักกิง่และเซีย่งไฮ ้รวมถงึ

การปรับราคาของรเิวอรไ์ซดต์ัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ์ และยอดขายที่

เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากการจัดส่งอาหารของแบรนด์ไทย     

เ อ็กซ์เพรส ทั ้งนี้  ส าหรับช่วงเวลาที่เหลือของปี กลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหารในประเทศจนีมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูน้ าในธุรกจิปลายา่งใน

เมอืงหลัก และปรับปรุงประสบการณ์ในรา้นอาหารใหด้ยีิง่ขึน้ ดว้ย

การด าเนนิโครงการตรวจสอบทีม่าของอาหาร ซึง่คาดวา่จะชว่ยเพิม่

มูลค่าใหแ้ก่ลูกคา้ ในขณะเดยีวกันก็จะเปิดตัวโปรแกรมการบรหิาร

ลูกคา้สัมพันธ์ (CRM) เพื่อเพิม่ความเขา้ใจเกี่ยวกับประสบการณ์

ของลูกคา้และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เช่น การลด

ระยะเวลาในการรอทีร่า้นอาหาร 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยียังคงไดร้ับผลกระทบ

จากการชะลอตัวของการบรโิภคภายในประเทศทีย่าวนาน ส่งผลให ้

มยีอดขายต่อรา้นเดมิลดลงรอ้ยละ 2.1 ในไตรมาส 1 ปี 2562 เมือ่

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม การด าเนนิงานของ

เดอะ คอฟฟ่ี คลับในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ       

มัลดฟีสแ์ละนวิซแีลนด ์รวมถงึ Nomad Coffee Group ซึง่เป็นธุรกจิ

ขายสง่กาแฟทีบ่รษัิทไดเ้ขา้ซือ้กจิการในปี 2557 ยังคงมกีารเตบิโต

อย่างแข็งแกร่ง กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีไดป้รับ

โครงสรา้งธุรกจิรา้นอาหารในเครอืตัง้แตป่ลายปี 2560 โดยมกีารปิด

สาขาที่ไม่ท าก าไร ส่งผลใหก้ลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศ



 

 

 

หนา้ 6 

ออสเตรเลยีมกีารเตบิโตของยอดขายโดยรวมทุกสาขาทีเ่ป็นลบใน

อัตราทีน่อ้ยลง จากตดิลบในอัตรามากกว่ารอ้ยละ 10 ในหลายไตร

มาสทีผ่่านมา เป็นตดิลบในอัตรารอ้ยละ 2.7 ในไตรมาส 1 ปี 2562 

ทัง้นี้ กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมกีารวางกลยุทธ์

เพื่อเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับธุรกิจทั ้งในประเทศและ

ตา่งประเทศ โดยในประเทศออสเตรเลยี บรษัิทจะใหค้วามส าคัญใน

การยกระดับแบรนด์ผ่านการเปิดตัวเมนูใหม่ที่น่าตื่นเตน้ ปรับปรุง

บรกิารจัดส่งอาหาร และเปิดตัวแคมเปญการตลาดส าหรับลูกคา้ทีม่ี

ความภักดตี่อแบรนด ์ส่วนในตลาดต่างประเทศ บรษัิทมแีผนทีจ่ะ

ขยายฐานธุรกจิของเดอะ คอฟฟ่ี คลับผ่านการเพิม่จ านวนสาขา

อย่างมรีะเบยีบวนัิย ทัง้ในตลาดทีม่อียู่เดมิ เชน่ในประเทศไทยและ

ตะวันออกกลาง และในตลาดใหม่ เช่นในประเทศเวียดนามในปี 

2562 

ส าหรับปี 2562 ไมเนอร ์ฟู้ดยังคงเชือ่มั่นในกลยุทธก์ารเตบิโตของ

บรษัิท โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยและ

จีน โดยประเทศไทยมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ในช่วงครึง่หลังของปี 2562 

จากความมั่นคงทางการเมือง กลยุทธ์การพัฒนาสินคา้และ

การตลาดที่แข็งแกร่ง และการพัฒนาประสบการณ์ในรา้นอาหาร 

ดว้ยการน าเทคโนโลยดีจิทิัลเขา้มาใชแ้ละการบรกิารจัดสง่อาหารที่

เป็นเลศิ ในขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนจะ

ยังคงมยีอดขายและความสามารถในการท าก าไรทีแ่ข็งแกร่งอย่าง

ตอ่เนือ่ง จากการขยายสาขาและความสามารถในการท าก าไรทีด่ขี ึน้ 

ตามขนาดของธุรกจิทีม่กีารขยายตัว 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) 
ไตรมาส 1   
ปี 2562 

ไตรมาส 1   
ปี 2561 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่รา้นเฉลีย่ 
Average Same-Store-Sales Growth 

(4.0) (1.8) 

อตัราเตบิโตของยอดขายรวมเฉลีย่ 
Average Total-System-Sales Growth 

5.3 (1.7) 

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ เพือ่

ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี

ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของรายไดข้องกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศไทยและจนี ซึง่ชว่ยลดผลกระทบจากรายไดท้ี่

ลดลงของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีในสกุลเงนิ

บาท หากไม่รวมผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงนิจากการแข็ง

ค่าของสกุลเงินบาท รายไดข้องกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

ออสเตรเลียมีการเติบโตรอ้ยละ 7.3 รายรับจากการใหส้ิทธิ       

แฟรนไชสเ์ตบิโตในอัตรารอ้ยละ 7 ในไตรมาส 1 ปี 2562 เมือ่เทยีบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ

รายรับจากการใหส้ทิธแิฟรนไชสข์องรา้นอาหารทัง้ในประเทศไทย

และต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่จากแบรนดเ์ดอะ พซิซา่ คอม

ปะนี EBITDA จากการด าเนินงานลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 2 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศไทยไดร้ับแรงกดดันจากการลดลงของยอดขายต่อรา้นเดมิ

ท่ามกลางการบรโิภคภายในประเทศทีช่ะลอตัว  รวมถงึค่าใชจ้่ายที่

เกีย่วขอ้งกับแคมเปญทางการตลาดทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรก็ตาม การ

ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ความสามารถในการท าก าไรที่สูงขึน้ 

และการบริหารจัดการตน้ทุนที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหารในประเทศจนีชว่ยเพิม่ความสามารถในการท าก าไรและ

ช่วยลดแรงกดดันต่อ EBITDA โดยรวม ดังนั้น อัตราการท าก าไร 

EBITDA จากการด าเนนิงานลดลงเป็นรอ้ยละ 17.3 ในไตรมาส 1 ปี 

2562 เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 18.5 ในไตรมาส 1 ปี 2561 แต่สูงกว่า

อัตราการท าก าไร EBITDA ในไตรมาส 4 ปี 2561 อย่างมนัียส าคัญ 

ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 12.3  

ส าหรับช่วงเวลาที่เหลือของปี 2562 บริษัทจะพัฒนาแบรนด์ให ้

มั่นใจวา่แบรนดข์องบรษัิทยังคงเป็นแบรนดท์ีม่คีวามส าคัญกับลูกคา้ 

ไม่ว่าจะผ่านการออกเมนูใหม่อยู่ตลอดเวลา สรา้งความเขา้ถงึได ้

ง่าย ทัง้ช่องทางรา้นคา้และช่องทางดิจิทัล รวมถึงกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพือ่ใหบ้รษัิทอยู่เหนือคู่แข่ง พรอ้มกับการบรหิารจัดการ

ตน้ทนุทีม่รีะเบยีบวนัิยเพือ่ชว่ยเพิม่ความสามารถในการท าก าไรของ

ทกุกลุม่ธุรกจิทา่มกลางสภาพแวดลอ้มการแขง่ขันทีส่งู 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 1   
ปี 2562 

ไตรมาส 1   
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 5,936 5,681 4 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 431 404 7 

รวมรายได ้ 6,367 6,085 5 

EBITDA 1,103 1,123 -2 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 17.3 18.5  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562 บรษัิทมโีรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 370 

แหง่ และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีร่ับจา้งบรหิารอกี 146 แหง่ใน 

52 ประเทศ มีจ านวนหอ้งพักทัง้สิน้ 75,288  หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองจ านวน 55,004 หอ้ง และหอ้งที่บริษัทรับจา้ง

บรหิารจ านวน 20,284 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, อวานี, โอ๊คส,์ 

ทโิวล,ี เอ็นเอช คอลเลคชัน่, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า    

คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักในประเทศไทย 

4,157 หอ้ง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพักในตา่งประเทศ 
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71,131 หอ้ง  คิด เ ป็นสัดส่วนร อ้ยละ  94 ในอีก  51 ประ เทศ 

ครอบคลมุทั่วทวปีเอเชยี โอเชยีเนยี ยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา  

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 1 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 55,004 9 45,881 

-  ประเทศไทย 2,716 0 0 

-  ตา่งประเทศ 52,288 9 45,881 

รับจา้งบรหิาร 20,284 38 9,028 

-  ประเทศไทย 1,441 -115 -254 

-  ตา่งประเทศ 18,843 153 9,282 

รวมหอ้งพกั 75,288 47 54,909 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่รษัิทลงทนุเองรวมโรงแรมทีบ่รษัิทลงทนุเอง เชา่บรหิาร และ
รว่มลงทนุ 

 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทนุ 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 1 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 19,152 0 12,089 

เชา่บรหิาร 33,826 9 33,826 

รว่มทนุ 2,026 0 -34 

รับจา้งบรหิาร 13,284 -27 8,539 

MLR* 7,000 65 489 

รวมหอ้งพกั 75,288 47 54,909 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

กลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง (ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป)

ซึง่มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 26 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงาน

ของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 1 ปี 2562 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่

หอ้งต่อคนื (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่ม

โรงแรมเดมิ (Organic) ลดลงรอ้ยละ 6 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 6 จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยเฉพาะของกลุ่มโรงแรมทีบ่รหิารโดยแบรนด์อื่นที่

บรษัิทไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ เนือ่งมาจากการชะลอตัวของนักทอ่งเทีย่ว

ที่เดินทางเขา้มาในประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจาก

ประเทศจนีและจากทวปียโุรป สว่นอัตราคา่หอ้งเฉลีย่ตอ่หอ้งต่อคนื 

(Average Daily Rates – ADR) ของโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของ

เองในกรงุเทพฯ ลดลง จากกลยทุธใ์นการเพิม่อัตราการเขา้พักของ

บริษัท ในขณะเดียวกัน โรงแรมที่บริษัทเป็นเจา้ของเองใน

ต่างจังหวัดมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนที่ลดลง เนื่องจากการ

ด าเนนิงานทีช่ะลอตัวของโรงแรมในแหล่งทอ่งเทีย่วส าคัญ ส่วนใน

ต่างประเทศ รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมที่

บริษัทเป็นเจา้ของเองในต่างประเทศลดลงรอ้ยละ 3 จากช่วง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุส่วนใหญ่มาจากการแข็งค่าของ

สกุลเงนิบาท เมือ่เทยีบกับเงนิสกลุอืน่ๆ โดยเฉพาะสกลุเงนิบราซลิ

เลยีน เรอัล อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมผลกระทบจากการแปลงค่า

งบการเงนิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิทีบ่รษัิท

เป็นเจา้ของเองในต่างประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากช่วงเดยีวกัน

ของปีก่อน จากผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งในประเทศโปรตุเกส 

บราซลิ และทวปีแอฟรกิา โดยกลุม่โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง

ในประเทศโปรตุเกสมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกุลเงินยูโร

เตบิโตรอ้ยละ 8 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน จากผลการ

ด าเนนิงานทีด่ขีองโรงแรมในลสิบอน อัลการฟ์ ซนิตรา และลากอส 

ส่วนกลุ่มโรงแรมในประเทศบราซลิมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืใน

สกุลเงนิบราซลิเลยีน เรอัลเตบิโตอย่างโดดเด่นในอัตรารอ้ยละ 13 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากจ านวน

นักท่องเทีย่วจากประเทศโปรตเุกสทีเ่พิม่ขึน้อย่างแข็งแกร่ง รวมถงึ

ความสามารถในการขึ้นค่าหอ้งพักในสกุลเงินทอ้งถิ่นในอัตรา    

รอ้ยละ 7 ส่วนในแอฟรกิา กลุ่มโรงแรมเดมิทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง

มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิทอ้งถิน่เตบิโตในอัตรารอ้ย

ละ 28 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน จากความสามารถใน

การขึน้ค่าหอ้งพักเฉลี่ยและผลการด าเนินงานทีด่ีของโรงแรมใน

ประเทศนามเิบยีและแซมเบยี ทา้ยสดุ กลุม่โรงแรมเดมิทีบ่รษัิทเป็น

เจา้ของเองในประเทศมัลดฟีสม์รีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุล

เงนิบาทอยู่ในระดับทีใ่กลเ้คยีงกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยส่วน

ใหญ่เนื่องมาจากอัตราค่าหอ้งเฉลีย่ทีสู่งขึน้ จากความสามารถใน

การบรหิารจัดการรายไดท้ีม่ปีระสทิธภิาพของบรษัิท ซึง่ส่งผลใหม้ี

อัตราการเขา้พักลดลงเล็กนอ้ย ซึง่ส่งผลใหอ้ัตราการเขา้พักเฉลี่ย

ลดลงเล็กนอ้ย 

กลุม่โรงแรมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 

59 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ ใน    

ไตรมาส 1 ปี 2562 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งตอ่คนืในสกุลเงนิยูโรของ

กลุ่มโรงแรมเดมิที่บริษัทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารเพิม่ขึน้  

รอ้ยละ 4.2 ในไตรมาส 1 ปี 2562 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน การ

เตบิโตอย่างแข็งแกร่งของรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนืมสีาเหตุมา

จากจ านวนแขกเขา้พักทีเ่พิม่ขึน้และกลยุทธ์การก าหนดราคาที่มี

ประสทิธภิาพในตลาดหลัก กลุ่มโรงแรมในประเทศสเปนมผีลการ

ด าเนินงานที่โดดเด่น โดยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่ม

โรงแรมเดมิเตบิโตในอัตรากว่ารอ้ยละ 5 ในไตรมาส 1 ปี 2562 

เนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของกจิกรรมการประชมุ การจัดแสดงสนิคา้

และสัมมนา (MICE) และจ านวนนักทอ่งเทีย่ว รวมถงึความสามารถ

ในการขึน้อัตราค่าหอ้ง ทัง้นี้ หากรวมโรงแรมใหม่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

หอ้งต่อคนืในสกุลเงนิยูโรของโรงแรมทีเ่อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเป็น
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เจา้ของเองและเช่าบริหารทั ้งหมดเติบโตรอ้ยละ 3.8 จากช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ซึง่มสีัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 1 ปี 2562 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกุล

เงนิออสเตรเลยีลดลงรอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

จากแรงกดดันของอัตราค่าหอ้งเฉลี่ยทีล่ดลง โดยในเมอืงซดินีย์ 

เมลเบริน์ บรสิเบน และแอดเิลดเผชญิกับความทา้ทายจากภาวะการ

แข่งขันทีสู่งขึน้และอัตราค่าหอ้งทีต่ ่าลง ดังนี้ กลยุทธก์ารส่งเสรมิ

การขายจงึเป็นสิง่จ าเป็นในการรักษาอัตราการเขา้พัก ทัง้นี ้ดว้ยการ

อ่อนค่าของสกุลเงนิออสเตรเลยี ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อ

คืนในสกุลเงินบาทลดลงรอ้ยละ 12  ในไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อ

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรม ( ไมร่วมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ )

มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 2 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของ

ธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 1 ปี 2562 โดยกลุ่มโรงแรมเดมิ

ทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืเพิม่ขึน้ในอัตรา

รอ้ยละ 3 ในไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน จากผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นของโรงแรมที่บริษัทรับจา้ง

บรหิารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โอมาน และเซเชลส ์ซึง่มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืทีเ่พิม่ขึน้อย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 1 ปี 

2562 ทัง้นี้ หากรวมโรงแรมในเครอืของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มี

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนือยู่ในระดับต ่ากว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อ

คนืเฉลีย่เดมิของบรษัิท ซึง่ยังอยูร่ะหวา่งการเตบิโต รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

หอ้งต่อคนืของโรงแรมทัง้หมดทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารลดลงในอัตรา

รอ้ยละ 31 ในไตรมาส 1 ปี 2562 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 1 ปี 2562 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื

ของกลุ่มโรงแรมเดิมทั ้งหมดลดลงในอัตรารอ้ยละ 6 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากผลการด าเนินงานที่อ่อนตัวของ

กลุ่มโรงแรมในประเทศไทยและกลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธิบรหิาร

จัดการหอ้งชุดและการแข็งค่าของสกุลเงินบาท โดยหากรวม

โรงแรมใหม่และโรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มรีายได ้

เฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนือยู่ในระดับต ่ากว่าของโรงแรมเดมิของบรษัิท 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 37 จาก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น  

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทนุ 

อตัราการเขา้พกั 
(รอ้ยละ)  

(System-wide) (Organic) 

 
ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ลงทนุเอง* 65 60 61 60 

รว่มทนุ 59 58 59 58 

รับจา้งบรหิาร*  64 68 69 68 

MLRs** 77 78 77 78 

เฉลีย่* 66 68 68 68 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 

82 83 82 83 

คา่หอ้งเฉลีย่ 
(บาท/คนื) 

(System-wide) (Organic) 

 
ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ลงทนุเอง* 3,748 7,314 6,785 7,314 

รว่มทนุ 9,869 10,352 9,869 10,352 

รับจา้งบรหิาร* 4,535 6,103 6,212 6,103 

MLRs** 4,124 4,621 4,124 4,621 

เฉลีย่* 4,021 6,157 5,793 6,157 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 

5,811 5,922 5,812 5,922 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง 
(บาท/คนื) 

(System-wide) (Organic) 

 
ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ลงทนุเอง* 2,444 4,400 4,138 4,400 

รว่มทนุ 5,842 6,013 5,842 6,013 

รับจา้งบรหิาร* 2,882 4,170 4,293 4,170 

MLRs** 3,188 3,624 3,188 3,624 

เฉลีย่*  2,655 4,204 3,968 4,204 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 

4,737 4,931 4,757 4,931 

* ตัวเลขในไตรมาส 1 ปี 2562 รวมโรงแรมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

** การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 1 ปี 2562 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเตบิโตกว่า 2 เท่า เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญ

จากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ สว่นรายไดจ้ากการ

รับจา้งบรหิารโรงแรมเพิม่ขึน้อย่างโดดเด่นในอัตรารอ้ยละ 14 ใน

ไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคืนของ

โรงแรมทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารเดมิในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

และมัลดีฟส์ และรายไดท้ี่เพิม่ขึน้จากการขยายจ านวนโรงแรมที่

บรษัิทรับจา้งบรหิาร (ไมร่วมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊) 

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 าเนินกจิการโรงแรมใน
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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 

อกีสว่นหนึง่ของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คอื โครงการพักผอ่นแบบปัน

ส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชือ่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ ณ 

สิ้นไตรมาส 1 ปี 2562 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

229 ยูนิต ทีส่มุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชยีงใหม่ ในประเทศไทย 

ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซแีลนด์ บาหลีในประเทศอนิโดนีเซีย 

และซานยา่ในประเทศจนี ดว้ยความส าเร็จในการขายและการตลาด 

ส่งผลใหอ้นันตรา เวเคชั่น คลับยังคงมจี านวนสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้ใน

อัตรารอ้ยละ 18 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่12,796 คน ณ 

สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ

โรงแรมลดลงรอ้ยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องมาจากรายไดจ้ากการขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายที่

เพิม่ขึน้ ไม่สามารถชดเชยกับการลดลงของรายไดจ้ากอนันตรา 

เวเคชั่น คลับไดเ้ต็มจ านวน โดยรายไดข้องอนันตรา เวเคชั่น คลับ

ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2562 เนื่องจากการขายใหก้ับลูกคา้ไดร้ับ

ผลกระทบระยะสัน้จากการขึน้ราคาต่อแตม้ตัง้แต่เดอืนธันวาคม ปี 

2562 ซึง่เป็นชว่งทีเ่ศรษฐกจิในประเทศจนีชะลอตัว 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

ในไตรมาส 1 ปี 2562 รายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกจิ

โรงแรมและอืน่ๆ เพิม่ขึน้มากกวา่ 2 เทา่ จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

โดยมกีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญจากรายไดส้่วนเพิม่จากเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป และการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายโครงการทีอ่ยู่

อาศัย หากไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รายไดร้วมจากการ

ด าเนนิงานลดลงรอ้ยละ 3 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน รายไดข้อง

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองเตบิโตขึน้ เนื่องมาจากโรงแรมใน

ต่างประเทศ ในขณะที่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด

ไดรั้บแรงกดดันจากการแข่งขันทีส่งูขึน้ ส่งผลใหม้อีัตราค่าหอ้งพัก

ที่ลดลง และค่าเงินเหรียญออสเตรเลียที่อ่อนค่าลง นอกจากนี้ 

ส าหรับรายไดจ้ากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม การ

เพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายโครงการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ขาย ชว่ยลด

ผลกระทบจากการชะลอตัวของรายไดจ้ากอนันตรา เวเคชั่น คลับ

ไดบ้างสว่น 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมและอื่นๆ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

จาก EBITDA ส่วนพิม่ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อย่างไรก็ตาม การ

เตบิโตของ EBITDA จากการด าเนินงานอยู่ในอัตราทีช่า้กว่าการ

เตบิโตของรายได ้เนื่องมาจากก าไรส่วนเพิม่จากเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ป ไดร้ับผลกระทบจากการชะลอตัวของ EBITDA จากการ

ด าเนนิงานของธุรกจิเดมิ ซึง่ลดลงในอัตรารอ้ยละ 4 จากอัตราการ

ท าก าไรทีล่ดลงของกลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด

และอนันตรา เวเคชัน่ คลับ นอกจากนี ้ความสามารถในการท าก าไร

ทีต่ ่ากว่า จากลักษณะของกลุ่มโรงแรมแบบเชา่บรหิารของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป (เมื่อ เทียบกับกลุ่มโรงแรมที่บริษัทมีอยู่ เดิม) 

โดยเฉพาะในชว่งนอกฤดูกาลท่องเทีย่ว ส่งผลให ้EBITDA เตบิโต

อยู่ในอัตราทีช่า้กว่าการเตบิโตของรายได ้ดังนัน้ อัตราการท าก าไร 

EBITDA จากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ลดลงอยู่ที่

รอ้ยละ 14.5 ในไตรมาส 1 ปี 2562 จากในไตรมาส 1 ปี 2561 ซึง่

มอีัตราการท าก าไร EBITDA อยู่ทีร่อ้ยละ 25.1 อย่างไรก็ตาม เอ็น

เอช โฮเทล กรุ๊ปมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน (รายละเอียดในหัวขอ้ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

หนา้ 12)  

ส าหรับช่วงเวลาที่เหลือของปี 2562 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีความ

เชือ่มั่นในแนวโนม้ของผลการด าเนนิงานของทกุตลาดหลักทีบ่รษัิท

มกีารด าเนนิธุรกจิ โดยประเทศไทยจะไดร้ับประโยชนจ์ากแนวโนม้

การท่องเทีย่วทีฟ้ื่นตัว ซึง่จะมผีลใหอ้ัตราการเขา้พักเพิม่ขึน้ ซึง่จะ

ส่งผลใหอ้ัตราค่าหอ้งเฉลีย่ต่อคนืสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชว่ง



 

 

 

หนา้ 10 

ครึง่หลังของปี 2562 ส่วนในประเทศโปรตุเกสคาดว่าจะมีผลการ

ด าเนินงานทีด่ ีดว้ยแนวโนม้การท่องเทีย่วทีด่แีละหอ้งพักทีไ่ดร้ับ

การปรับปรุง ในขณะทีป่ระเทศอืน่ๆ ในทวปียุโรป ซึง่เป็นส่วนหนึ่ง

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป คาดว่าไม่เพยีงแต่จะเตบิโตอย่างมั่นคง

และสอดคลอ้งกับการเตบิโตของเศรษฐกจิ เนื่องจากลูกคา้ส่วน

ใหญ่ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเป็นกลุ่มนักธุรกจิภายในประเทศ อกี

ทัง้จะสามารถสรา้งประโยชน์ร่วมกันของทัง้สองบรษัิท จากการรวม

การด าเนินงานของบริษัทและเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเขา้ดว้ยกัน 

ประกอบกับความสามารถในการท าก าไรทีค่าดว่าจะดขีึน้ นอกจากนี ้

ไตรมาส 2 ปี 2562 จะเป็นชว่งฤดูกาลทอ่งเทีย่วของผูป้ระกอบการ

โรงแรมในทวีปยุโรป ดังนั้น รายไดแ้ละผลก าไรจากการรวมงบ

การเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจะเพิม่ขึน้อย่างชัดเจนยิง่ขึน้ใน

ไตรมาสดังกล่าว ส่วนธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิโรงแรมจะ

ยังคงมกีารเตบิโต จากแผนพัฒนาโครงการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ขายใหม่

และการฟ้ืนตัวของยอดขายของอนันตรา เวเคชั่น คลับ คาดว่าการ

ขึน้ราคาต่อแตม้คาดว่าจะมผีลกระทบต่อการขายใหก้ับลูกคา้และ

ส่งผลต่อการชะลอตัวของยอดขายของงอนันตรา เวเคชั่น คลับ 

เพยีงชัว่คราวเทา่นัน้ 

 

 

ผลการด าเนนิงาน* 

 หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 1 ปี 2562  

(MINT กอ่นเอ็นเอช) 

 ไตรมาส 1 
ปี 2562  

(เอ็นเอช) 

ไตรมาส 1 ปี 
2562  
(รวม) 

 ไตรมาส 1 
ปี 2561  

  

 เปลีย่นแปลง 
รอ้ยละ (MINT 
กอ่นเอ็นเอช) 

เปลีย่นแปลง  
รอ้ยละ (รวม) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

6,886 12,536 19,422 7,114 -3 173 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 440 
 

440 387 14 14 

ธรุกจิอืน่ๆ 1,368 
 

1,368 1,428 -4 -4 

รวมรายได ้ 8,694 12,536 21,230 8,929 -3 138 

EBITDA 2,146 939 3,085 2,245 -4 37 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 24.7 7.5 14.5 25.1     
* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่

 

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562 บรษัิทมรีา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 486 แห่ง เพิม่ขึน้ 70 แห่งจาก 416 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 1 

ปี 2561 จากจ านวนรา้นคา้และจุดจ าหน่ายทั ้งหมด 486 แห่ง    

รอ้ยละ 84 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล่, บอสสนิี,่ 

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

เพโดร, แรทลยี ์และเซฟ มาย แบค ในขณะทีร่อ้ยละ 16 เป็นของ

กลุ่มเครือ่งใชใ้นบา้นและครัวเรอืน ภายใตแ้บรนดโ์จเซฟ โจเซฟ,       

สวลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิส ์และโบเดิม้ 

จ านวนสาขาและจดุจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จดุจ าหนา่ย 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 410 1 37 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้น
และครัวเรอืน 

76 -5 33 

รวม 486 -4 70 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 11 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดย

รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายเตบิโตอย่างแข็งแกร่งในอัตรารอ้ยละ 

10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากผลการ

ด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ของกลุ่มแบรนดท์ีบ่รษัิทมอียู่เดมิภายใตธุ้รกจิจัด

จ าหน่าย ทั ้งกลุ่มสินคา้แฟชั่นและกลุ่มเครื่องใชใ้นบา้นและ

ครัวเรอืน รวมถงึยอดขายทีเ่พิม่ขึน้จากแบรนดใ์หม่ ซึง่ไดแ้ก่เซฟ 

มาย แบคและโบเดิม้ ส่วนธุรกจิรับจา้งผลติมผีลการด าเนนิงานทีด่ี

ขึน้ โดยรายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 13 จากความตอ้งการที่สูงขึน้จาก

ลูกคา้รายเก่า และรายไดส้่วนเพิม่จากลูกคา้รายใหม่ ในไตรมาส 1 

ปี 2562 EBITDA ของธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติลดลงใน

อัตรารอ้ยละ 17 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน จากรายไดท้ี่

เพิม่ขึน้ และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและค่าเชา่ทีล่ดลง ดังนัน้ 

อัตราการท าก าไร EBITDA เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 6.3 ในไตรมาส 1 ปี 

2562 เป็นรอ้ยละ 6.7 ในไตรมาส 1 ปี 2561  

รายไดข้องธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 955 868 10 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 296 262 13 

รวมรายได*้ 1,251 1,130 11 

EBITDA 84 72 17 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 6.7 6.3  

* รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

 

 



 

 

 

หนา้ 11 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562  บรษัิทมีสนิทรัพย์รวม 264,997 ลา้น

บาท ลดลงเล็กนอ้ยจ านวน 2,703 ลา้นบาท จาก 267,700 ลา้น

บาท ณ สิน้ปี 2561 การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) 

การลดลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 2,482 ลา้นบาท 

โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงนิ

จากการแข็งค่าของเงนิบาทระหว่างไตรมาส และ (2) การลดลง

ของสนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนจ านวน 1,993 ลา้นบาท โดยสาเหตุส่วน

ใหญม่าจากผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงนิ 

บรษัิทมหีนี้สนิรวม 183,051  ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562  

ลดลงจ านวน 1,576 ลา้นบาท จาก 184,626  ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2561 โดยมสีาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของเงนิกูย้มืจ านวน 

917 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากผลกระทบจากการแปลงค่างบ

การเงนิ และ (2) การลดลงของหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี

จ านวน  867 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทลดลงจ านวน 1,124 ลา้นบาทจาก 

83,074 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 เป็น 81,946 ลา้นบาท ณ สิน้ไตร

มาส 1 ปี 2562 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การจ่ายดอกเบีย้

ของหุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทุนจ านวน 435 ลา้นบาท และ (2) การ

ปรับปรุงการแปลงค่างบการเงนิจ านวน 737 ลา้นบาท ซึง่มากว่า

การเพิม่ขึน้จากก าไรสุทธิประจ าไตรมาส 1 ปี 2562 จ านวน 583 

ลา้นบาท 

ส าหรับ 3 เดือนแรกของปี 2562 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีกระแส   

เงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงานจ านวน 3,148 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จ านวน 1,478 ลา้นบาท จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผลมาจาก (1) ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายทีส่งูขึน้จ านวน 

1,161 ลา้นบาท และ (2) การเพิ่มขึ้นสุทธิจากการแปลงค่างบ

การเงนิจ านวน 1,152 ลา้นบาท 

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกจิกรรมการลงทุนจ านวน 3,425 

ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลงทุนตามปกติของ

ธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร และอืน่ๆ จ านวน 3,779 ลา้นบาท  

บรษัิทมีเงินสดรับสุทธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 1,628 ลา้น

บาท สว่นใหญม่าจาก เงนิสดทีไ่ดร้ับจากการออกหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มื

ระยะยาวจ านวน 33,564 ลา้นบาท สุทธดิว้ยเงนิสดจ่ายเพือ่ช าระ

คนืเงนิกูส้ทุธจิ านวน 31,498 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสุทธิของ

บรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 8,813 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562   

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมอีัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 57.7 ในไตรมาส 1 ปี 

2561 เป็นรอ้ยละ 43.9 ในไตรมาส 1 ปี 2562  โดยมสีาเหตุส่วน

ใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนหอ้งพักและสปาและค่าเสื่อม

ราคาส่วนที่บันทึกอยู่ในตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและ

บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

ส่วนอัตราก าไรสุทธใินไตรมาส 1 ปี 2562 ลดลงเป็นรอ้ยละ 2.2 

จากรอ้ยละ 10.6 ในไตรมาส 1 ปี 2561 โดยมสีาเหตุส่วนใหญ่มา

จากความสามารถในการท าก าไรที่ลดลงของธุรกิจโรงแรม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่จากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊

ในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหาร

จัดการหอ้งชดุ อนันตรา เวเคชัน่ คลับ และธุรกจิรา้นอาหาร รวมทัง้

ตน้ทนุทางการเงนิและอัตราภาษีทีส่งูขึน้จากเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊  

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ปรับเทียบเต็มปีลดลงจากรอ้ยละ 

13.6 ในไตรมาส 1 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 2.8 ในไตรมาส 1 ปี 2562 

ซึง่ส่วนหนึง่มาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหุน้กูท้ีม่ ี

ลักษณะคลา้ยทุนเพื่อใชใ้นการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

ในขณะที่ก าไรสุทธิลดลงจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช       

โฮเทล กรุ๊ป ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว  ส่งผลใหอ้ัตรา

ผลตอบแทนต่อสนิทรัพยป์รับเทยีบเต็มปีลดลงจากรอ้ยละ 5.8 ใน

ไตรมาส 1 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 0.9 ในไตรมาส 1 ปี 2562 อยา่งไร

ก็ตาม บรษัิทคาดวา่อัตราสว่นดังกลา่วจะเพิม่ขึน้ในไตรมาสตอ่ๆ ไป 

เมือ่เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊เขา้สูฤ่ดกูาลทอ่งเทีย่วในไตรมาส 2 ซึง่จะ

สรา้งผลก าไรใหก้ับบรษัิทตอ่ไป 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ของบรษัิทลดลงจาก 53 วันในไตรมาส 1 ปี 

2561 เป็น 47 วันในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึง่สว่นใหญเ่ป็นผลมาจาก

การรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ส่วนอัตราส่วนค่าเผือ่

หนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้การคา้ลดลงจากรอ้ยละ 7.3 ใน     

ไตรมาส 1 ปี 2561  เป็นรอ้ยละ 5.6 ในไตรมาส 1 ปี 2562  โดย

ส่วนใหญ่เนื่องมาจากธุรกจิรา้นอาหาร และธุรกจิจัดจ าหน่าย สนิคา้

คงเหลอืของบรษัิทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดบิ สนิคา้ระหว่าง

ผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัดจ าหน่าย

และรับจา้งผลติ โดยอายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอืลดลงจาก 52 วัน

ในไตรมาส 1 ปี 2561 เป็น 25 วันในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่วนใหญ่

เนือ่งมาจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่มสีนิคา้

คงเหลอืนอ้ยกว่าธุรกจิเดมิของบรษัิท อายุเฉลีย่ของเจา้หนี้การคา้

เพิม่ขึน้จาก 42 วันในไตรมาส 1 ปี 2561 เป็น 79 วันในไตรมาส 1 

ปี 2562 ซึง่ส่วนใหญ่มาจากธุรกจิโรงแรม จากการรวมงบการเงนิ

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

อัตราส่วนสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนอยู่ที ่0.9 เท่า ณ 

สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562 ซึง่อยู่ในระดับทีใ่กลเ้คยีงกับ ณ สิน้ปี 2561 
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ส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้อยู่ที่ 1.5 เท่า ณ สิ้น    

ไตรมาส 1 ปี 2562 ซึง่อยู่ในระดับที่ใกลเ้คียงกับ ณ สิน้ปี 2561 

ส่วนอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยลดลงจาก 5.3 

เท่าไตรมาส 1 ปี 2561 เป็น 4.1 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2562 

เนือ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุทางการเงนิจากการลงทนุในเอ็น

เอช โฮเทล กรุ๊ป ในขณะที ่EBITDA อยู่ในระดับทีต่ ่ากว่าในช่วง

นอกฤดกูาลทอ่งเทีย่ว 

อตัราสว่นทางการเงนิ 

ความสามารถในการท าก าไร 31 ม.ีค. 62 31 ม.ีค. 61 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 43.9 57.7 

อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 2.0 10.6 

อตัราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน*  
(รอ้ยละ) 

2.2 10.6 

ความมปีระสทิธภิาพ 31 ม.ีค. 62 31 ม.ีค. 61 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้** (รอ้ยละ) 2.8 13.6 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์* (รอ้ยละ) 0.9 5.8 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่** (วนั) 47 53 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื** (วนั) 25 52 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้** (วนั) 79 42 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 31 ม.ีค. 62 31 ธ.ค. 61 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 0.9 0.9 
ภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 31 ม.ีค. 62 31 ธ.ค. 61 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 

1.5 1.5 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 

1.4 1.4 

 31 ม.ีค. 62 31 ม.ีค. 61 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เทา่)  

4.4 5.3 

*  ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

** ปรับเทยีบเต็มปี 

 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊มผีลประกอบการทีด่ขี ึน้ในไตรมาส 1 ปี  2562 

โดยมรีายไดร้วมตามงบการเงนิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 รายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคนืของโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารเดมิ

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.2 ในไตรมาส 1 ปี 2562 จากผลการด าเนนิงานที่

แข็งแกร่งของประเทศสเปนและทวีปยุโรปกลาง โดยการ

ด าเนินงานในประเทศสเปนไดร้ับประโยชน์จากการฟ้ืนตัวอย่าง

แข็งแกร่งของโรงแรมในเมอืงบารเ์ซโลนาและผลการด าเนนิงานที่

แข็งแกร่งของโรงแรมในเมืองมาดริด ในขณะเดียวกัน การ

ด าเนินงานทีด่ใีนทวปียุโรปกลางเป็นผลมาจากงานแสดงสนิคา้ที่

เพิม่ขึน้ในระหวา่งไตรมาสในเมอืงมวินคิและออสเตรยี 

ในไตรมาส 1 ปี  2562 EBITDA จากการด าเนนิงานเตบิโตในอัตรา

รอ้ยละ 33 อยูท่ี ่21 ลา้นยโูร จากการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีแ่ข็งแกรง่

และการควบคมุค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้คา่จา้งและค่าใชจ้่าย

ในการด าเนินงาน ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนินงานเพิม่สูงขึน้จากรอ้ยละ 4.6 ในไตรมาส 1 ปี 2561 เป็น

รอ้ยละ 5.9 ในไตรมาส 1 ปี  2562 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปรายงานผลขาดทุนสุทธจิากการด าเนนิงานใน

ไตรมาส 1 ปี  2562 เนื่องจากไตรมาส 1 เป็นช่วงนอกฤดูกาล

ทอ่งเทีย่วของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ อยา่งไรก็ตาม ผลขาดทนุลดลง

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยสาเหตุหลักมาจากผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นและตน้ทุนทางการเงินที่ลดลงหลังจากการ      

ไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นก าหนดในเดอืนมถินุายน ปี 2561 และ

การไถ่ถอนหุน้กูก้ าหนดช าระปี 2566 ก่อนก าหนดบางส่วน ในไตร

มาส 4 ปี 2561 ดังนัน้อัตราการท าก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานเพิม่

สงูขึน้ จากรอ้ยละ -6.7 ในไตรมาส 1 ปี  2561 เป็นรอ้ยละ -4.1 ใน      

ไตรมาส 1 ปี  2562 ทัง้นี ้เนือ่งจากในไตรมาส 1 ปี  2562 เอ็นเอช      

โฮเทล กรุ๊ปมกี าไรทีเ่กดิขึน้เพียงครัง้เดียวจากการขายสนิทรัพย์

ลดลง สง่ผลใหบ้รษัิทมกี าไรสทุธติามงบการเงนิลดลงเมือ่เทยีบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาส 1 ปี  2562 เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น 

ส าหรับปี 2562 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมคีวามมั่นใจในแนว้โนม้ของ

ธุรกจิ ดว้ยจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ในทุกตลาดหลัก คุณภาพ

สนิทรัพยท์ีด่ขี ึน้ ซ ึง่จะชว่ยผลักดันอัตราค่าหอ้งโดยเฉลีย่ใหสู้งขึน้ 

และฐานะทางการเงนิใหแ้ข็งแกร่ง ดังนัน้ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจงึ

ยังคงยนืยันเป้าหมาย EBITDA จากการด าเนนิงานจ านวน 285 ลา้น

ยูโร และผลก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานจ านวน 100 ลา้นยูโร (ไม่

นับรวมมาตรฐานการบัญช ีIFRS 16 และ IAS 29)  ในปี 2562 

ผลการด าเนนิงาน  

หน่วย: ลา้นยโูร ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

 

รายได ้ 353 340 4  

EBITDA จากการด าเนนิงาน 21 16 33  

EBITDA Margin จากการ
ด าเนนิงาน 

5.9 4.6   

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน -15 -23 37  

อตัราการท าก าไรสทุธจิากการ
ด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 

-4.1 -6.7   

ก าไรสทุธ ิ -12 22 -155  

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) -3.4 6.4   

 

แนวโนม้ในอนาคต 

ความส าเร็จในการเขา้ซือ้เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ไดเ้ปลีย่นแปลง 

MINT ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมระดับโลกอยา่งแทจ้รงิ 

ดว้ยเครอืขา่ยโรงแรมทัง้ครอบคลุมทั่วทวปีเอเชยี ออสเตรเลยี 

ตะวันออกกลาง แอฟรกิา ยโุรป และอเมรกิา ดว้ยกลุม่แบรนดท์ีเ่ป็น
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ทีย่อมรับ ฐานการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ระดับสากล การปฏบัิตงิาน

ทีเ่ป็นเลศิ และทรัพยากรมนุษยท์ีโ่ดดเดน่ทีส่ะสมมา 50 ปี ท าให ้

บรษัิทมคีวามพรอ้มในการสรา้งความเจรญิเตบิโตเพือ่อนาคต

ขา้งหนา้ และมคีวามพรอ้มในการปรับตัวในทกุๆ ดา้น เพือ่รองรับ

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วในยคุปัจจุบัน 

เก็บเกีย่วผลประโยชนจ์ากเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

ปี 2561 นับเป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงครัง้ส าคัญของบรษัิท โดย

บรษัิทไดก้า้วสู่การเป็นบรษัิทระดับโลกอย่างแทจ้รงิเป็นทีส่ าเร็จ 

ในขณะทีปี่ 2562 จะเป็นปีแห่งการรวมการปฏิบัตกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง

เขา้ดว้ยกันและสรา้งประโยชน์ร่วมกันใหก้ับทัง้สองบรษัิท การรับรู ้

ผลขาดทนุจากการด าเนนิงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ในไตรมาส 

1 ปี 2562 นัน้เกดิจากการทีไ่ตรมาส 1 เป็นนอกฤดูกาลท่องเทีย่ว

ของโรงแรมในยุโรป อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนจากการด าเนนิงาน

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊นัน้ไดล้ดลงเมือ่เทีย่บกับชว่งเดยีวกันในปี

ทีแ่ลว้เนื่องจากการเตบิโตของรายได ้อัตราการท าก าไรทีสู่งขึน้

จากการควบคมุคา่ใชจ้่าย และคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ทีล่ดลง ในอนาคต 

ผลก าไรจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปรวมทัง้กลุ่มโรงแรมทโิวล ีจะชว่ย

ผลักดันการเติบโตของผลก าไรใหก้ับกลุ่มธุรกิจโรงแรมอย่าง

ชัดเจนขึ้นตั ้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นตน้ไปเนื่องจากการ

ด าเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจะเขา้สู่ฤดูกาลท่องเทีย่วใน

ไตรมาส 2 และกลุ่มโรงแรมทิโวลีจะเขา้สู่ฤดูกาลท่องเที่ยวใน    

ไตรมาส 3 ทัง้นี ้ผลประกอบการของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊จะเตบิโต

ตอ่เนือ่งดว้ยจ านวนโรงแรมทีเ่กดิขึน้ในตลาดยโุรปทีส่ าคัญและจาก

ความสามารถในการท าก าไรทีสู่งขึน้ ดว้ยกลยุทธก์ารก าหนดราคา

ทีม่ปีระสทิธภิาพและการควบคุมค่าใชจ้่าย ดังนัน้ บรษัิทจงึมคีวาม

มั่นใจในผลประกอบการของปี 2562 จากการลงทุนในเอ็นเอช     

โฮเทล กรุป๊ 

บรษัิท และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยังคงร่วมมอืในการสรา้งประโยชน์

ร่วมกันใหก้ับทัง้สองบรษัิทอย่างต่อเนื่องเพือ่เพิม่มูลค่าใหก้ับผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีในระยะยาวทุกฝ่าย ในขณะทีบ่รษัิทยังคงบรหิารจัดการ

โครงสรา้งเงนิทุนเพือ่ลดอัตราส่วนหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อ

สว่นของผูถ้อืใหเ้ทา่กับ 1.3 เทา่ ตามนโยบายของบรษัิทภายในสิน้

ปี 2562 ดว้ย การรวมงบการเงินทัง้ปีของ  เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

พรอ้มโอกาสในการขายและเชา่กลับบางส่วนภายใตแ้บรนดท์โิวลี 

จะชว่ยใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเพิม่สงูขึน้ 

สรา้งความแข็งแกร่งของระบบปฏบิตังิานของกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหาร  

ท่ามกลางการชะลอตัวของการบรโิภคภายในประเทศ บรษัิทยังคง

เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของฐานการปฏิบัตงิานของกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารอย่างต่อเนื่อง เพือ่ใหม้ั่นใจว่าแบรนดอ์าหารของบรษัิท

ยังคงเป็นตัวแทนของลูกคา้ บรษัิทมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างมี

วนัิยในทุกดา้นของการด าเนนิงาน เชน่นวัตกรรมผลติภัณฑ ์บรกิาร 

และรปูแบบรา้นอาหารเพือ่อยูเ่หนอืคูแ่ขง่ 

 ไมเนอร์ ฟู้ ดไดมุ้่งเนน้ไปที่แพลตฟอร์มการจัดส่งเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขันของบรษัิททา่มกลางแนวโนม้ทีเ่พิม่ขึน้

ในของการใหบ้ริการจัดส่งอาหาร โดยเปิดตัวแพลตฟอร์ม 

1112Delivery ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้  นับตั ้งแต่การเ ปิดตั ว

แอปพลิเคชั่น 1112Delivery ในกรุงเทพ แอปพลิเคชั่นนี้ไดถู้ก

ดาวน์โหลดมากกว่า 180,000 ครัง้และขึน้เป็นอันดับ 1 ใน Apple 

App Store และ Google Play Store  

กลุ่มแบรนดท์ัง้หมดของไมเนอร์ ฟู้ มกีารขยายขอบเขตการจัดส่ง

เพื่อ ใหลู้กค า้สามารถเข า้ถึงผลิตภัณฑ์ทั ้งหมดไดง้่ าย ขึ้น 

ตัวอยา่งเชน่ เดอะ พซิซา่ คอมปะนกี าลังขยายเขตการคา้การจัดส่ง

อาหารในตลาดต่างจังหวัด ในขณะทีเ่บอรเ์กอร ์คงิขยายเครอืข่าย

การจัดสง่ในเมอืงรองเชน่กัน  

บริษัทไดน้ าเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช ้และมีการใชก้าร

วิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อผลักดันยอดขายให ้

เพิม่ขึน้ในขณะที่เครื่องมือดจิิทัลไดล้ดขัน้ตอนการสั่งซือ้ใหง้่าย

ยิง่ขึน้แก่ลูกคา้ ไมเนอร์ ฟู้ ดยังใชฐ้านขอ้มูลจากระบบตอบแทน

ลูกคา้สมาชิกของบริษัทเพื่อท าความเขา้ใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ในรา้นอาหารของลูกคา้เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการ

ท างานของธุรกจิใหด้ยีิง่ขึน้  

อีกทัง้ไมเนอร์ ฟู้ ดยังมองหาโอกาสในการสรา้งมูลค่าเพิ่มของ

กระบวนการด าเนนิงานร่วมมอืกับคู่คา้ผูผ้ลติ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

และผลก าไรในระยะยาว การร่วมเป็นพันธมติรกับคู่คา้ผูผ้ลติไดท้ า

ใหเ้กดินวัตกรรมของผลติภัณฑใ์หม่ๆ  และมกีารพัฒนาเครอืขา่ยการ

ผลิตและการจัดซื้อใหด้ียิ่งขึ้น บริษัทยังใหค้วามส าคัญกับการ

พัฒนาความย่ังยนืรว่มกับคูค่า้ผูผ้ลติ  

ไมเนอร ์ฟู้ ดมั่นใจว่าความพยายามในการเพิม่ประสบการณ์ทีด่ขี ึน้

ใหแ้ก่ลูกคา้และและการพัฒนาเอกลักษณ์ของแบรนดท์ีแ่ข็งแกร่ง

ผ่านแคมเปญการตลาดจะท าใหบ้ริษัทมีความสามารถในการ

แขง่ขันทีส่งูขึน้ เมือ่การบรโิภคภายในประเทศไทยเริม่ดขีึน้ในครึง่ปี

หลัง ความพยายามทั ้งหมดของ MINT จะท าใหธุ้รกิจของเรา

กา้วหนา้ไปอกีขัน้และจะท าใหผ้ลการด าเนนิงานเป็นไปในทศิทางที่

ดขี ึน้ในปี 2562 

 

 

…………………………………………..…………….. 

นายชยัพัฒน ์ไพฑรูย ์

รองประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิสว่นกลาง 


