
 

 

 

หนา้ 1 

ภาพรวมธุรกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 2 ปี 2562 และหกเดอืน

แรกปี 2562 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) รายงานรายไดจ้ากการด าเนนิงาน (ไม่นับรวมรายการที่

เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว) จ านวน 31,393 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 

2562 เพิม่ขึน้ 2 เทา่ จากไตรมาส 2 ปี 2561 ในขณะเดยีวกัน ก าไร

สุทธจิากการด าเนินงานเตบิโตอย่างแข็งแกร่งในอัตรารอ้ยละ 94 

จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น อยู่ที ่2,101 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 

2562 โดยผลการด าเนินงานทีโ่ดดเด่นดังกล่าวมสีาเหตุส่วนใหญ่

มาจากก าไรสว่นเพิม่จากเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ส าหรับชว่งครึง่ปีแรก

ของปี 2562 บรษัิทมรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 60,242 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้ 2 เท่าจากรายไดจ้ากการด าเนินงานจ านวน 31,085 

ลา้นบาท ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในชว่งครึง่ปี

แรกของปี 2562 ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานลดลงเล็กนอ้ยใน

อัตรารอ้ยละ 2 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุส่วนใหญ่

มาจากผลขาดทุนจากการด าเนนิงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปใน

ไตรมาส 1 ปี 2562 เนื่องจากเป็นไตรมาสนอกฤดูกาลเดนิทางทาง

ธุรกจิในทวปียุโรป ในขณะทีใ่นไตรมาส 1 ปี 2561 ไม่ไดม้กีารรวม

งบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ทัง้นี้ การขายและเช่ากลับ

โรงแรมทโิวล ี3 แห่งในประเทศโปรตุเกส ซึง่เสร็จสิน้ไปเมือ่เดอืน

กรกฎาคม ไดส้รา้งก าไรสุทธิใหก้ับบรษัิท ประมาณ 2,100 ลา้น

บาท โดยบรษัิทจะรับรูก้ าไรสทุธดิังกลา่วในไตรมาส 3 ปี 2562 

ทั ้งนี้  บริษัทมีการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั ้งเดียวตาม

มาตรฐานการบัญชไีทยในไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2562 

และไตรมาส 2 ปี 2562 ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที่ 4 หาก

รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครัง้เดียว บริษัทมีรายไดร้วมตามงบ

การเงนิจ านวน 31,455 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธติามงบการเงนิ

จ านวน 1,786 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 เพิ่มขึ้นในอัตรา  

รอ้ยละ 109 และ 48 ตามล าดับ ส าหรับชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562  

 

 

 

บริษัทมีรายไดต้ามงบการเงินเพิ่มขึ้นเกือบ  2 เท่าเป็นจ านวน

60,485 ลา้นบาท ในขณะทีก่ าไรสุทธติามงบการเงนิลดลงรอ้ยละ 

19 เป็นจ านวน 2,369 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

กอ่น 

การเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของบรษัิทในชว่งครึง่ปีแรกของ

ปี 2562 กับผลการด าเนนิงานในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 นัน้ไมม่ี

ความหมายและอาจท าใหค้วามเขา้ใจคลาดเคลื่อน เนื่องจาก 

บริษัทเริ่มรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปตัง้แต่เดือน

ตุลาคมปี 2561 ดังนั้น ในขณะที่ผลการด าเนินงานของบริษัท

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ไม่รวมงบการเงินของเอ็นเอช     

โฮเทล กรุ๊ป และชว่งไตรมาส 2 ปี 2562 มกีารรับรูเ้พยีงเงนิปันผล

รับจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป แต่ชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 รวมงบ

การเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปทัง้ 6 เดอืน จงึท าใหไ้ม่สามารถ

เปรียบเทียบโดยตรงได ้โดยความแตกต่างนี้จะยังคงมีอยู่ต่อไป

จนถงึไตรมาส 4 ปี 2562 ซึง่เป็นครัง้แรกทีผ่ลการด าเนนิงานของ 

บรษัิทจะสะทอ้นถงึผลการด าเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

ดังกล่าวในปีก่อนหนา้ เพือ่สะทอ้นถงึการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิของ

กลุม่บรษัิท จงึไดม้กีารปรับเทยีบผลการด าเนนิงานเสมอืนบรษัิทได ้

ลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 (Like-

for-like) ซึง่จากการปรับเทยีบดังกล่าว การเพิม่ขึน้ของรายไดข้อง

ทัง้บรษัิทเองและรายไดข้องเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ส่งผลใหร้ายได ้

รวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 ในขณะเดยีวกัน 

ผลก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

จ านวน 686 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น สามารถ

ชดเชยกับก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเดิมที่ลดลงของบริษัท 

จ านวน 362 ลา้นบาทในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 เมือ่เทยีบกับ

ช่วงเดยีวกันของปีก่อน ส่งผลให ้บรษัิทมกี าไรสุทธ ิLike-for-like 

จากการด าเนินงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 หรอืคดิเป็นจ านวน 324 ลา้น

บาทในชว่งเวลาดังกลา่ว 

 

 

 

 

บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่13 สงิหาคม  2562 

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



 

 

 

หนา้ 2 

 

บรษัิทมปีระสบการณ์ในการควบรวมกจิการมานานกวา่หนึง่ทศวรรษ 

ซึง่การลงทุนทีผ่่านมาไดส้รา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่บรษัิท โดย

การเขา้ลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ถอืเป็นหนึ่งในบทพสิูจน์ที่

ช่วยใหบ้รษัิทมีธุรกจิทีม่ีความหลากหลายทัง้ทางดา้นภูมศิาสตร์

และแบรนด ์โดยถงึแมว้่าการบรโิภคภายในประเทศจะอ่อนตัว และ

จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตทิี่เดนิทางเขา้มาในประเทศไทยจะ

ลดลง แต่บรษัิทสามารถสรา้งผลก าไรที่โดดเด่นไดจ้ากเอ็นเอช  

โฮเทล กรุ๊ป ทัง้นี้ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เป็นการลงทุนที่น่าดงึดูด 

ทัง้ในเชงิกลยุทธแ์ละในเชงิของผลตอบแทน โดยมสีนิทรัพยท์ีม่ ี

ความน่าสนใจสูงและช่วยสรา้งผลการด าเนินงานทีด่ใีหก้ับบรษัิท 

นอกจากนี ้การขายและเชา่กลับโรงแรมทโิวล ีดว้ยการมตีะกรา้เงนิ

ประกันค่าเช่าขั ้นต ่า (Minimum Rental Guarantee Basket) ยัง

เป็นอกีหนึง่บทพสิจูนข์องความส าเร็จในการขายสนิทรัพยเ์ชงิ     

 

กลยุทธข์องบรษัิท โดยการขายโรงแรมทโิวลดีังกล่าวไม่เพียงแต่

ช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) 

ของการเขา้ซือ้กลุ่มโรงแรมทโิวล ี14 แห่งของบรษัิทเมือ่ปี 2559 

แต่บรษัิทยังไดเ้งนิลงทุนทีใ่ชใ้นการเขา้ซือ้กลุ่มโรงแรมทโิวลใีนปี 

2559 คนืเกอืบทัง้จ านวน ดว้ยการขายโรงแรมเพยีงสามแห่งจาก 

14 แห่ง ในขณะที่ยังคงรักษา EBITDA ไดใ้นสัดส่วนที่มากกว่า 

รอ้ยละ 75 ของ EBITDA ของกลุ่มโรงแรม 14 แห่งดังกล่าว โดย

การขายและการเช่ากลับของโรงแรมดังกล่าวไดเ้สร็จสิน้แลว้เมือ่

ปลายเดอืนกรกฎาคมปี 2562 ทัง้นี้ เงนิสดทีไ่ดร้ับสุทธจิากราคา

ขาย 313 ลา้นยูโร ไดถู้กน าไปใชใ้นการช าระคนืเงนิกู ้ ในขณะที่

บรษัิทจะรับรูก้ าไรจากการขายสทุธจิ านวนประมาณ 62 ลา้นยูโรใน

ไตรมาส 3 ปี 2562 และก าไรจากการขายดังกล่าวจะช่วยท าให ้

บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 



 

 

 

หนา้ 3 

ส าหรับผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2562 รายไดจ้ากการ

ด าเนนิงานของบรษัิทมกีารเตบิโตทีโ่ดดเดน่ เพิม่ขึน้ 2 เทา่จากชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยการเตบิโตดังกล่าวเป็นผลมาจากรายได ้

ส่วนเพิม่อย่างมนัียส าคัญจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รวมถงึรายไดท้ี่

เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยของธุรกจิเดมิของบริษัททัง้ 3 ธุรกจิ ถงึแมจ้ะมี

ผลกระทบเชงิลบจากการแข็งคา่ของสกลุเงนิบาทเมือ่เทยีบกับสกลุ

เงนิอืน่ๆ  

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 บรษัิทมีรายไดจ้ากการด าเนินงาน

เพิม่ขึน้เกือบ 2 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเตบิโต

ดังกล่าวเป็นผลมาจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

รวมถงึรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิรา้นอาหารจากการขยายสาขา และ

การเตบิโตของรายไดข้องธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติจาก

แคมเปญส่งเสรมิการขาย ซึง่ช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัว

เล็กนอ้ยของรายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียู่เดมิ

ของบรษัิท ซึง่ผลประกอบการทีด่ขี ึน้อยว่งมากของธุรกจิโรงแรมถูก

หักลบดว้ยการชะลอตัวของธุรกจิโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการ

หอ้งชดุ และอนันตรา เวเคชัน่ คลับ 

รายไดจ้ าแนกตามประเภทธุรกจิ  

หน่วย: ลา้นบาท 
  ไตรมาส 2 
 ปี 2562  

 ไตรมาส 2  
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 5,865 5,927 -1 19 

โรงแรมและอืน่ๆ 24,471 8,121 201 78 

จัดจ าหน่ายและผลติ 1,120 1,014 10 4 

รายไดร้วม 31,455 15,061 109 100 

จากผลการด าเนนิงาน*     

รา้นอาหาร 5,865 5,806 1 19 

โรงแรมและอืน่ๆ 24,408 8,121 201 78 

จัดจ าหน่ายและผลติ 1,120 1,014 10 4 

รายไดร้วม 31,393 14,940 110 100 
* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

 

รายไดจ้ าแนกตามประเภทธุรกจิ  

หน่วย: ลา้นบาท 
ครึง่ปีแรก 
ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 12,282 12,012 2 20 

โรงแรมและอืน่ๆ 45,833 17,050 169 76 

จัดจ าหน่ายและผลติ 2,370 2,143 11 4 

รายไดร้วม 60,485 31,206 94 100 

จากผลการด าเนนิงาน*     

รา้นอาหาร 12,233 11,892 3 20 

โรงแรมและอืน่ๆ 45,639 17,050 168 76 

จัดจ าหน่ายและผลติ 2,370 2,143 11 4 

รายไดร้วม 60,242 31,085 94 100 
* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บรษัิทมกี าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและ

คา่เสือ่ม (EBITDA) จากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้มากกวา่ 2 เทา่ จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่ช่วยลดผลกระทบจากการ

ชะลอตัวของ EBITDA จากการด าเนินงานเดมิของบรษัิท โดยผล

การด าเนินงานทีแ่ข็งแกร่งของธุรกจิโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรม

ภายใตแ้บรนดท์ีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง ไดถู้กหักลบดว้ยผลกระทบ

เชงิลบจากการแปลงค่างบการเงนิ และผลการด าเนนิงานทีอ่อ่นตัว

ของธุรกจิโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ธุรกจิอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม ธุรกจิรา้นอาหาร และธุรกจิไลฟ์สไตล์ 

นอกจากนี้ ความสามารถในการท าก าไรที่สูงของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ ป ในช่วงฤดูก าล เดินทาง  และธุ รกิจ โ รงแรม  ส่ งผลให ้

ความสามารถในการท าก าไร EBITDA โดยรวมของบรษัิทเพิม่ขึน้ 

ดังนัน้ อัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนินงานเพิม่ขึน้จาก

รอ้ยละ 19.5 ในไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 19.8 ในไตรมาส 2 

ปี 2562  

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 EBITDA จากการด าเนินงานของ

บริษัทเติบโตในอัตรารอ้ยละ 65 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

อย่างไรก็ตาม การเตบิโตของ EBITDA อยู่ในอัตราที่ชา้กว่าการ

เตบิโตของรายได  ้เนื่องมาจากผลการด าเนินงานเดมิของบรษัิท 

รวมถึงการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป  ซึ่งมี

ความสามารถในการท าก าไรในไตรมาส 1 ทีต่ ่ากว่าความสามารถ

ในการท าก าไรเดมิของบรษัิท ดังนัน้ อัตราการท าก าไร EBITDA 

จากการด าเนนิงานลดลงอยู่ทีร่อ้ยละ 17.4 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 

2562 จากรอ้ยละ 20.4 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 

ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษแีละคา่เสือ่ม  (EBITDA) 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 859 1,024 -16 14 

โรงแรมและอืน่ๆ 5,036 1,926 162 85 

จัดจ าหน่ายและผลติ 55 83 -34 1 

รายไดร้วม 5,950 3,033 96 100 
EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 18.9 20.1    

จากผลการด าเนนิงาน*     

รา้นอาหาร 879 903 -3 14 

โรงแรมและอืน่ๆ 5,282 1,926 174 85 

จัดจ าหน่ายและผลติ 62 83 -26 1 

รายไดร้วม 6,223 2,912 114 100 
EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 19.8 19.5   

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที่ 4 
  



 

 

 

หนา้ 4 

ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษแีละคา่เสือ่ม  (EBITDA) 

หน่วย: ลา้นบาท 
ครึง่ปีแรก 
ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 2,012 2,147 -6 20 

โรงแรมและอืน่ๆ 8,061 4,170 93 79 

จัดจ าหน่ายและผลติ 139 155 -10 1 

รายไดร้วม 10,212 6,472 58 100 
EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

16.9 20.7    

จากผลการด าเนนิงาน*     

รา้นอาหาร 1,982 2,026 -2 19 

โรงแรมและอืน่ๆ 8,367 4,170 101 80 

จัดจ าหน่ายและผลติ 145 155 -6 1 

รายไดร้วม 10,495 6,351 65 100 
EBITDA Margin 
(รอ้ยละ) 

17.4 20.4   

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บรษัิทมกี าไรสทุธจิากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 94 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากก าไร

ส่วนเพิม่จากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และธุรกจิโรงแรมของบริษัท 

แมว้า่ความสามารถในการท าก าไรจะลดลงจากความสามารถในการ

ท าก าไรทีล่ดลงของธุรกจิโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

ธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม ธุรกจิรา้นอาหาร และธุรกจิ

ไลฟ์สไตล ์รวมถงึตน้ทุนทางการเงนิและภาษีเงนิไดท้ีเ่พิม่ขึน้จาก

การลงทุน ดังนัน้ อัตราการท าก าไรสุทธจิากการด าเนินงานลดลง

อยู่ทีร่อ้ยละ 6.7 ในไตรมาส 2 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับอัตราการท า

ก าไรสทุธริอ้ยละ 7.3 ในไตรมาส 2 ปี 2561 

ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 บรษัิทมกี าไรสุทธจิากการด าเนนิงาน

ลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องมาจากผลการด าเนินงานของธุรกิจที่มีอยู่เดิมของบริษัท 

รวมถงึผลขาดทุนจากการด าเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ใน

ไตรมาส 1 ปี 2562 ซึง่เป็นไตรมาสนอกฤดกูาลเดนิทาง นอกจากนี้ 

การลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยังส่งผลใหบ้รษัิทมตีน้ทุนทาง

การเงนิและอัตราภาษีทีสู่งขึน้ ดังนัน้ อัตราการท าก าไรสุทธิจาก

การด าเนนิงานลดลงอยู่ทีร่อ้ยละ 4.5 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 

เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 9.0 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561  

ก าไรสทุธ ิ

หน่วย: ลา้นบาท 
  ไตรมาส 2 
 ปี 2562  

 ไตรมาส 2  
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ก าไรสทุธ ิ 1,786 1,205 48 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 5.7 8.0   

จากผลการด าเนนิงาน*    

ก าไรสทุธ ิ 2,101 1,085 94 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 6.7 7.3  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

 

 

ก าไรสทุธ ิ

หน่วย: ลา้นบาท 
ครึง่ปีแรก 
ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ก าไรสทุธ ิ 2,369 2,925 -19 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 3.9 9.4   

จากผลการด าเนนิงาน*    

ก าไรสทุธ ิ 2,734 2,804 -2 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 4.5 9.0  
* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

 

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว  

ลา้นบาท 
จ านวนกอ่น
หกัภาษี  

จ านวนหลงั 
หกัภาษี  

รายการทีเ่กดิขึน้ 
เพยีงครัง้เดยีว 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 
121 121 ก าไรจากการลงทนุในเบนฮิานา 

ไตรมาส 1 

ปี 2562 

50 50 
ก าไรจากการขายธรุกจิเบรด

ทอลค์ (ประเทศไทย) (รายได)้ 

132     91 
ก าไรจากการขายทรัพยส์นิของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได)้ 

-191    -191 

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จากสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

-48 -38 

คา่ใชจ้า่ยส ารองสทุธสิ าหรับ
ผลประโยชนพ์นักงาน ตาม
กฎหมายแรงงานฉบบั
ใหม(่คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร จ าแนกตามรายธรุกจิ) 

62 44 
ก าไรจากการขายทรัพยส์นิของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได)้ 

-320 -320 

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จากสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

  



 

 

 

หนา้ 5 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 2 ปี 2562 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• เปิดรา้นอาหารสุทธจิ านวน 14 สาขา เมือ่เทยีบ

กับไตรมาส 1 ปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นรา้น

เบอรเ์กอร ์คงิและแดรี ่ควนี ในประเทศไทย และ

รเิวอรไ์ซด ์ในประเทศจนี 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

• เปิดใหบ้รกิารโรงแรมทัง้หมด 10 แหง่ 

- อนันตรา: อนันตรา วลิล่า ปาเดยีรน์า พาเลซ 

เบนาอาวสี ์มารเ์บลลา รสีอรท์ (โรงแรมเช่า

บริหาร ) ซึ่ง เ ป็นโรงแรมภายใตแ้บรนด์       

อนันตราแห่งแรกในประเทศสเปน มหีอ้งพัก

เพือ่ใหบ้รกิารจ านวน 132 หอ้ง 

- เอ็นเอช:  เอ็นเอช ไลป์ซกิ เซนทรมุ (โรงแรม

เช่าบริหาร) มีหอ้งพักเพื่อใหบ้ริการจ านวน 

197 หอ้งในประเทศเยอรมน,ี เอ็นเอช มนึเชนิ 

ดอยทเ์ชอร ์ไคเซอร ์(โรงแรมเช่าบรหิาร) มี

หอ้งพักเพื่อใหบ้ริการจ านวน 173 หอ้งใน

ประ เทศเยอรมนี  และ  NH Porto Jardim 

(โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบริหาร) ใน

ประเทศโปรตเุกส 

- เอ็นเอช คอลเลคชั่น: เอ็นเอช คอลเลคชั่น 

เม็กซโิก ซติี ้เซ็นโทร ฮสิโตรโิค (โรงแรมเชา่

บรหิาร) มีหอ้งพักเพื่อใหบ้รกิารจ านวน 105 

หอ้งในประเทศเม็กซโิก, เอ็นเอช คอลเลคชัน่ 

อา กอรูนา ฟีนีสเตร์ (โรงแรมเช่าบรหิาร) มี

หอ้งพักเพื่อใหบ้ริการจ านวน  92 หอ้งใน

ประเทศสเปน และ เอ็นเอช คอลเลคชั่น 

ซานเตยีโก คาซาคอสตานรีา (โรงแรมภายใต ้

สัญญารับจา้งบรหิาร)  ในประเทศชลิ ี

- อวานี: เอฟซซี ีอังกอร ์แมนเนจ บาย อวานี 

(โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบริหาร) ใน

ประเทศกัมพชูา และ อวาน ีเซมนิยัค (โรงแรม

ภายใตส้ัญญารับจา้งบริหาร)  ในประเทศ

อนิโดนเีซยี 

- เอเลวานา: ลอยซาบา โลโด แคมป์ (โรงแรม

ภายใตส้ัญญารับจา้งบริหาร) ในประเทศ

เคนยา 

องคก์ร 

• เบิกถอนเงินกูร้่วม (Syndicated Loan) ระยะ 

เวลา 5 ปีจ านวน 329 ลา้นยูโร เพื่อช าระคืน

เงนิกู ้Bridge Finance ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุน

ในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

• ประกาศเขา้ท าสัญญาเพื่อขายและเช่ากลับ 

(ผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) โรงแรมสามแห่งใน

เมอืงลสิบอน ประเทศโปรตเุกส 

 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,268 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,139 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,129 สาขา คดิ

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,499 สาขา 

คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 66 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 769 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 34 ในอีก 26 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป

เอเชยี โอเชยีเนยี ยโุรป และประเทศแคนาดา  

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 2 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,139 15 50 

-  ประเทศไทย 917 3 36 

-  ตา่งประเทศ 222 12 14 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,129 -1 88 

-  ประเทศไทย 582 11 83 

-  ตา่งประเทศ 547 -12 5 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,268 14 138 

 

รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 2 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซา่ คอมปะน ี 544 0 70 

สเวนเซน่ส ์ 322 2 0 

ซซิซเ์ลอร ์ 66 -1 1 

แดรี ่ควนี 516 4 57 

เบอรเ์กอร ์คงิ 115 4 20 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 468 2 25 

ไทย เอ็กซเ์พรส 88 -5 -3 

รเิวอรไ์ซด ์ 75 4 15 

เบนฮิานา 21 0 2 

อืน่ๆ* 53 4 -49** 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,268 14 138 

* อืน่ๆ คอื รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 51 
บริษัท ซีเล็ค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต  ้     
แบรนด ์“ภัทรา” 

** จ านวนรา้นอาหารที่ลดลงส่วนใหญ่เ ป็นผลมาจากการขายบริษัทร่วมทุน               
เบรดทอลค์ ประเทศไทย 

  



 

 

 

หนา้ 6 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 3.8

เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากการขยาย

สาขาในอัตรารอ้ยละ 6.5 ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยและจีน 

รวมถงึการขยายสาขาแฟรนไชสใ์นต่างประเทศ ส่วนยอดขายต่อ

รา้นเดมิ (Same-Store-Sales) ลดลงรอ้ยละ 3.6 เมือ่เทยีบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน ถงึแมว้่ากลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีจะมี

การเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสทีส่อง 

แต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลการด าเนินงานที่อ่อนตัวของตลาด

หลักอืน่ๆ ซึง่ยังคงไดรั้บแรงกดดันจากการชะลอตัวของการบรโิภค

และการแขง่ขันทีเ่พิม่ขึน้ 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทุกสาขา

เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 0.8 ในไตรมาส 2 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการขยายสาขาอย่างระมัดระวังใน

อัตรารอ้ยละ 9  ถงึแมย้อดขายตอ่รา้นเดมิจะมกีารชะลอตัว ทัง้นี ้ใน    

ไตรมาส 2 ปี 2562 ยอดขายต่อรา้นเดมิลดลงรอ้ยละ 5.6 จากชว่ง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีแนวโนม้ที่ดีขึน้เมื่อเทียบกับการลดลง 

รอ้ยละ 6.0 ในไตรมาส 1 ปี 2562 การบริโภคภายในประเทศ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตา่งจังหวัดของประเทศไทยยังคงออ่นตัว อกี

ทัง้ความล่าชา้ในการฟ้ืนตัวของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้

มาในประเทศไทย ยังคงสรา้งแรงกดดันต่อการเตบิโตของยอดขาย

ต่อรา้นเดมิของสาขารา้นอาหารทีต่ัง้อยู่ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว อย่างไร

ก็ตาม ยอดขายต่อรา้นเดิมมีแนวโนม้ที่ดีขึ้นในแต่ละเดือนใน      

ไตรมาสดังกลา่ว โดยมสีาเหตหุลักมาจากแคมเปญสง่เสรมิการขาย

และการสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑใ์หม่ทีป่ระสบความส าเร็จ โดยแบรนด์

ทีม่ยีอดขายต่อรา้นเดมิทีเ่ตบิโตขึน้ในเดอืนมถิุนายนคอืเบอรเ์กอร ์

คิง จากความส าเร็จในการเปิดตัวเมนูขา้วใหม่ในเดือนเมษายน 

นอกจากนี้ การเปิดตัวของแคมเปญการขาย ซึง่รวมถงึโปรโมชั่น

สลัดบาร ์139 บาท ในขณะทีม่กีารขึน้ราคาอาหารของซซิซเ์ล่อร์  

รวมถงึโปรโมชั่นพซิซา่ 149 บาทและแคมเปญพซิซ่าคุม้เซ็ตของ

เดอะ พซิซา่ คอมปะนี ชว่ยใหท้ัง้สองแบรนดดั์งกล่าวมยีอดขายตอ่

รา้นเดมิทีด่ขี ึน้ในแต่ละเดอืน ทัง้นี้ กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

ไทยจะยังคงสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพผ่าน

แพลตฟอรม์ดจิทิัล และมุ่งท าการตลาดทา่มกลางสภาพแวดลอ้มที่

มกีารแข่งขันสูง ยกตัวอย่างเช่น เบอรเ์กอร ์คงิ มุ่งมั่นในการเพิม่

จ านวนลูกคา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่สาขาในภาคใตข้องประเทศไทย 

โดยการออกเมนูใหม่ๆ เช่น เบอรเ์กอรม์ังสวริัตทิีห่ลากหลาย เพือ่

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วชาวอนิเดยี สว่นเดอะ พซิซา่ คอมปะนไีดเ้ปิดตัว

เมนูใหม่ล่าสุดคอื”พซิซ่ากุง้ถล่มขอบ” ในขณะทีซ่ซิซเ์ลอรไ์ดจั้ด

โปรโมชั่นซุปเปอรค์ุม้ เพือ่เพิม่จ านวนลูกคา้ในช่วงเวลาทีม่ลีูกคา้

น อ้ยและน า เสนออาหารในรูปแบบใหม่ เพื่ อ เพิ่ม ราคา ใน

ขณะเดียวกัน บริษัทจะยังคงขยายสาขาอย่างระมัดระวังและมี

ระเบยีบวนัิยตอ่ไป 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีมยีอดขาย

โดยรวมทุกสาขาเติบโตในอัตรารอ้ยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขา

อย่างรวดเร็วของรเิวอรไ์ซดใ์นอัตรารอ้ยละ 13.6 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปีกอ่น รวมถงึการเตบิโตอย่างตอ่เนือ่งของยอดขายต่อ

รา้นเดมิ โดยกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีมียอดขายต่อรา้น

เดมิทีเ่ป็นบวกเป็นไตรมาสทีส่องตดิตอ่กัน ซึง่เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 

1.1 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องมาจากกลยุทธท์ีหั่นมามุง่เนน้

การด าเนินงานในเมืองหลัก ซึง่ประชากรมีก าลังการใชจ้่ายที่สูง 

เช่น กรุงปักกิง่และเซีย่งไฮ ้รวมถงึการปรับราคาของรเิวอร์ไซด์

ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนมี

เป้าหมายที่จะเป็นผูน้ าในธุรกจิปลาย่างในเมืองหลัก นอกจากนี้      

รเิวอร์ไซด์ไดม้ีการเปิดตัวรา้นคา้ทัง้หมดสามแบบที่แตกต่างกัน 

เพือ่เจาะแตล่ะกลุม่เป้าหมาย ซึง่ไดแ้ก ่ฐานลกูคา้หลัก ลกูคา้ทีอ่ายุ

นอ้ยและมีฐานะ และลูกคา้ในเขตชานเมือง อีกทัง้ รเิวอร์ไซดจ์ะ

ยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารภายในรา้นโดยการ

เปิดตัวโครงการพรีเมี่ยม ซึง่รวมถงึการเปลี่ยนถาดปลาย่าง โต๊ะ

อาหาร และแผ่นใหค้วามรอ้น ซึง่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของ 

แบรนด์ ในขณะเดียวกันจะมุ่งเนน้สรา้งสรรค์ผลติภัณฑ์ใหม่จาก

ความสามารถของคนทอ้งถิน่ 

ดว้ยเศรษฐกจิและการบรโิภคภายในประเทศทีช่ะลอตัว ส่งผลให ้

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมียอดขายต่อรา้นเดมิ

ลดลงรอ้ยละ 2.3 ในไตรมาส 2 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลักมาจากผลการด าเนินงานทีช่ะลอตัว

ของเดอะ คอฟฟ่ี คลับ ในประเทศออสเตรเลยี อย่างไรก็ตาม การ

ด าเนินงานของเดอะ คอฟฟ่ี คลับในต่างประเทศ และ Nomad 

Coffee Group ซึง่เป็นธุรกจิขายส่งกาแฟทีบ่รษัิทไดเ้ขา้ซือ้กจิการ

ในปี 2557 ยังคงมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมุ่งเนน้ที่

ความสามารถในการท าก าไรของรา้นคา้มากกว่าการขยายสาขา 

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมีการเติบโตของ

ยอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลงรอ้ยละ 2.1 ในไตรมาส 2 ปี 2562  

เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน ทัง้นี้ กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศออสเตรเลยีจะยังคงมุ่งเนน้ในการผลักดันแบรนดใ์หเ้ป็นที่

โดนใจลูกคา้ ดว้ยการเปิดตัวภาพลักษณ์ของแบรนดใ์หม่ในเดอืน

มถิุนายนปี 2562 ซึง่รวมถงึการยกระดับบรกิารการจัดส่งอาหาร อกี

ทัง้ส่งเสรมิความแตกต่างผ่านช่องทางดจิทิัล และโปรแกรมสรา้ง

ความภักดขีองลกูคา้ 



 

 

 

หนา้ 7 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาเตบิโต   

รอ้ยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การเตบิโตของ

ยอดขายโดยรวมทุกสาขาของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย

และจนีชว่ยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหาร

ในประเทศออสเตรเลยีไดบ้างส่วน ส่วนยอดขายต่อรา้นเดมิลดลง

รอ้ยละ 3.8 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน จากสภาพเศรษฐกจิทีท่า้ทายในประเทศไทย

และออสเตรเลยี 

ส าหรับช่วงที่เหลือของปี 2562 ไมเนอร์ ฟู้ ดคาดว่ากลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหารในประเทศจีนจะเป็นแรงขับเคลือ่นหลักในการผลักดัน  

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรา้นอาหารโดยรวมของบรษัิท จากการ

ขยายสาขาอยา่งตอ่เนือ่ง การปรับปรงุประสทิธภิาพ การประหยัดตอ่

ขนาด ดว้ยธุรกจิที่มีการขยายตัว จะช่วยส่งผลใหม้ียอดขายและ

ความสามารถในการท าก าไรที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ใน

ขณะเดยีวกัน ประเทศไทยคาดว่าจะปรับตัวดขีึน้จากนโยบายของ

รัฐบาลทีจ่ะสนับสนุนการบรโิภคภายในประเทศ 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2561 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2561 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลีย่ Average Same-
Store-Sales Growth 

(3.6) (3.1) (3.8) (2.5) 

อตัราเตบิโตของยอดขายรวม
เฉลีย่ Average Total-

System-Sales  
3.8  (0.7) 4.5  (1.2) 

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ เพือ่

ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี

ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของรายไดข้องกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศจีน ซึง่ช่วยลดผลกระทบจากรายไดท้ีล่ดลง

ของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลีย รวมถงึ

ผลกระทบเชงิลบจากการแปลงค่างบการเงนิจากการแข็งค่าของ

สกุลเงนิบาทเมือ่เทยีบกับสกุลเงนิออสเตรเลยี ส่วนรายรับจากการ

ใหส้ทิธแิฟรนไชสใ์นไตรมาส 2 ปี 2562 อยู่ในระดับทีใ่กลเ้คยีงกับ

ปีก่อน จากการเตบิโตอย่างแข็งแกร่งของรายรับจากการใหส้ทิธ ิ

แฟรนไชสข์องรา้นอาหารในประเทศไทย ถงึแมว้า่รายรับจากการให ้

สทิธแิฟรนไชสใ์นประเทศออสเตรเลยีและเวยีดนามจะลดลง จาก

ผลการด าเนินงานที่อ่อนตัว รวมถึงจากการปิดสาขาในประเทศ

ซาอดุอิาระเบยี 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 EBITDA จากการด าเนนิงานลดลงรอ้ยละ 3 

เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยการบรหิารจัดการตน้ทนุที่

มปีระสทิธภิาพ การปรับปรุงประสทิธภิาพของการด าเนนิงาน และ 

ความสามารถในการท าก าไรทีสู่งขึน้ จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของกลุ่ม

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีชว่ยละผลกระทบจากการลดลงของ 

EBITDA ของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยไดบ้างส่วน ทัง้นี้ 

ยอดขายต่อรา้นเดมิทีล่ดลงจากการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้

เพือ่สรา้งการเตบิโตของรายได ้และการเสรมิสรา้งความแข็งแกร่ง

ของระบบดจิทิัล ไดส้รา้งแรงกดดันใหก้ับความสามารถในการท า

ก าไรในประเทศไทย ดังนั้น อัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนนิงานลดลงเป็นรอ้ยละ 15.0 ในไตรมาส 2 ปี 2562 เมือ่เทยีบ

กับรอ้ยละ 15.6 ในไตรมาส 2 ปี 2561  

ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการด าเนินงาน

ของธุรกจิรา้นอาหารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขาในประเทศไทย การ

ขยายสาขาอย่างรวดเร็วของริเวอร์ไซด์ และการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องของยอดขายต่อรา้นเดมิในประเทศจนี ส่วน EBITDA จาก

การด าเนนิงานโดยรวมลดลงรอ้ยละ 2 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 

เมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความสามารถในการท า

ก าไรที่ลดลงของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย ส่งผลให ้

อัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนินงานลดลงจากรอ้ยละ 

17.0 ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 16.2 ในช่วงครึง่ปี

แรกของปี 2562 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 2 
 ปี 2562 

ไตรมาส 2  
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 5,463 5,406 1 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 402 400 0 

รวมรายได ้ 5,865 5,806 1 

EBITDA 879 903 -3 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 15.0 15.6   

หนว่ย: ลา้นบาท 
ครึง่ปีแรก  
ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการ
ด าเนนิงาน** 

11,399 11,087 3 

รายรบัจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 833 804 4 

รวมรายได ้ 12,233 11,892 3 

EBITDA 1,982 2,026 -2 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 16.2 17.0   

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  
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ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 บรษัิทมโีรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 442 

แห่ง และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีร่ับจา้งบรหิารอกี 136  แห่ง

ใน 54 ประเทศ มจี านวนหอ้งพักทัง้สิน้ 75,722 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองจ านวน 55,196 หอ้ง และหอ้งที่บริษัทรับจา้ง

บรหิารจ านวน 20,526 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, อวานี, โอ๊คส,์ 

ทโิวล,ี เอ็นเอช คอลเลคชัน่, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า        

คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักในประเทศไทย 

4,060 หอ้ง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 5 และเป็นหอ้งพักในตา่งประเทศ 

71,662 หอ้ง  คิด เ ป็นสัดส่วนร อ้ยละ 95 ในอีก  53 ประ เทศ 

ครอบคลมุทั่วทวปีเอเชยี โอเชยีเนยี ยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 2 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 55,196 192 46,073 

-  ประเทศไทย 2,716 0 0 

-  ตา่งประเทศ 52,480 192 46,073 

รับจา้งบรหิาร 20,526 242 9,264 

-  ประเทศไทย 1,344 -97 -351 

-  ตา่งประเทศ 19,182 339 9,615 

รวมหอ้งพกั 75,722 434 55,337 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่รษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมทีบ่รษัิทลงทุนเอง เชา่บรหิาร และ
รว่มลงทนุ 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทนุ 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 2 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 19,141 -11 12,078 

เชา่บรหิาร 34,121 295 34,121 

รว่มทนุ 2,026 0 -34 

รับจา้งบรหิาร 13,445 161 8,695 

MLR* 6,989 -11 477 

รวมหอ้งพกั 75,722 434 55,337 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

กลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง (ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป)

ซึง่มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 20 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงาน

ของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 2 ปี 2562 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่

หอ้งต่อคนื (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่ม

โรงแรมเดมิ (Organic) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลีย่

ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิอยู่ในระดับทีใ่กลเ้คยีงกับปีกอ่น 

โดยผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งของโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของ

เองในกรุงเทพฯ ชว่ยลดผลกระทบจากผลการด าเนนิงานทีอ่อ่นตัว

ของโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในต่างจังหวัด การเพิม่ขึน้ของ

ทัง้อัตราการเขา้พักและอัตราค่าหอ้งพัก เป็นผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อ

หอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมที่บริษัทเป็นเจา้ของเองใน

กรุงเทพฯ เติบโตรอ้ยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย       

อนันตรา รเิวอรไ์ซด ์กรงุเทพฯ และอนันตรา สยาม กรงุเทพฯ มกีาร

เตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในอัตรามากกว่ารอ้ยละ 10 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ในขณะทีร่ายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุ่ม

โรงแรมเดมิทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในต่างจังหวัดลดลงรอ้ยละ 7 

จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโรงแรมใน

แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญ เชน่ เมอืงภูเก็ต สมุย และเชยีงใหม่ ส่วน

โรงแรมในตา่งประเทศมผีลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ โดยมรีายได ้

เฉลีย่ต่อหอ้งตอ่คนืของกลุ่มโรงแรมเดมิทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองใน

ต่างประเทศเพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคัญในอัตรารอ้ยละ 10 จากช่วง

เดยีวกันของปีก่อน ในสกุลเงนิบาท แมว้่าสกุลเงนิบาทจะแข็งค่า 

เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ หากไม่รวมผลกระทบจากการอัตรา

แลกเปลี่ยน รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมที่

บรษัิทเป็นเจา้ของเองในต่างประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 จากช่วง

เดยีวกันของปีก่อน จากผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งในทุกตลาด

หลักของบรษัิท ซึง่รวมถงึโปรตุเกส บราซลิ มัลดฟีส ์และแอฟรกิา 

โดยกลุม่โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในโปรตเุกสและแอฟรกิามี

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกุลเงินบาทเตบิโตรอ้ยละ 8 เมื่อ

เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึง่เป็นผลส่วนใหญ่มาจากอัตรา

การเขา้พักทีสู่งขึน้ กลุ่มโรงแรมในประเทศบราซลิ นักท่องเทีย่ว

ชาวโปรตเุกส อเมรกิา และนักทอ่งเทีย่วในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผล

ใหอ้ัตราค่าหอ้งพักเพิม่ขึน้อย่างโดดเด่น เป็นผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ตอ่

หอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดมิเตบิโตอย่างมีนัยส าคัญในอัตรา 

รอ้ยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในสกุลเงินบาท ส่วนใน

ประเทศมัลดีฟส์ จากความสามารถในการบรหิารจัดการราคาค่า

หอ้งพักไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพของบรษัิท สง่ผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อ

หอ้งตอ่คนืเตบิโตรอ้ยละ 19 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

กลุม่โรงแรมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 

68 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ ใน    

ไตรมาส 2 ปี 2562 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรม

เดมิทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 ในสกลุ

เงนิยูโร จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยการเตบิโตอย่างแข็งแกรง่

ของรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืเป็นผลสว่นใหญ่มาจากค่าหอ้งพักที่

สูงขึ้นในทุกตลาดหลัก กลุ่มโรงแรมในประเทศสเปนมีผลการ

ด าเนินงานทีแ่ข็งแกร่งทีสุ่ด โดยมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของ

กลุ่มโรงแรมเดมิเตบิโตในอัตรามากกว่ารอ้ยละ 7 ในไตรมาส 2 ปี 

2562 จากความส าเร็จในการขึน้คา่หอ้งพัก ตามการเพิม่ขึน้ของการ

ประชมุและการจัดกจิกรรม ทัง้นี้ หากรวมโรงแรมใหม่ รายไดเ้ฉลีย่

ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกลุเงนิยโูรของโรงแรมทีเ่อ็นเอช โฮเทล กรุป๊เป็น
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เจา้ของเองและเชา่บรหิารทัง้หมดเตบิโตรอ้ยละ 6 ในไตรมาส 2 ปี 

2562 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

หากรวมโรงแรมใหม่และโรงแรมในเครือเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและ

เช่าบริหารทั ้งหมด (System-Wide) ลดลงรอ้ยละ 14 จากช่วง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากการทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้ง

ต่อคนืของโรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อยู่ในระดับต ่ากว่า

ของโรงแรมเดมิของบรษัิทมาก 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ซึง่มสีัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 2 ปี 2562 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกุล

เงนิบาทลดลงรอ้ยละ 12 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จาก

การแข็งค่าของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินออสเตรเลีย 

รวมถงึการลดลงของทัง้อัตราการเขา้พักและอัตราค่าหอ้งพักใน

สกุลเงนิทอ้งถิน่ โดยตลาดในประเทศออสเตรเลยียังคงเผชญิกับ

จ านวนแขกเขา้พักทีล่ดลง จากภาวะทางเศรษฐกจิทีช่ะลอตัวและ

จ านวนโรงแรมใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ส่งผลใหม้กีารแข่งขันทีสู่งขึน้และ

อัตราค่าหอ้งพักที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2 ปี 2562 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิออสเตรเลยีลดลงรอ้ยละ 4 

จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึง่เป็นอัตราทีน่อ้ยกว่าการลดลงของ

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในอัตรารอ้ยละ 12 ในสกลุเงนิบาท 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรม (ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) 

มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 1 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของ

ธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 2 ปี 2562 โดยกลุ่มโรงแรมเดมิ

ทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืเพิม่ขึน้ในอัตรา

รอ้ยละ 8 ในไตรมาส 2 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดยีวกันของปี

ก่อน จากผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นของโรงแรมที่บริษัทรับจา้ง

บริหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน กาตาร์ และ

เซเชลส ์ซึง่มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืทีเ่พิม่ขึน้อย่างแข็งแกร่งใน

ไตรมาส 2 ปี 2562 ทัง้นี้ หากรวมโรงแรมในเครือของเอ็นเอช      

โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนอยู่ในระดับต ่ากว่า

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืเฉลีย่เดมิของบรษัิท รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้ง

ต่อคนืของโรงแรมทัง้หมดทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารลดลงรอ้ยละ 13 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 2 ปี 2562 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื

ของกลุ่มโรงแรมเดมิทัง้หมดเตบิโตเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 1 จาก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งของกลุม่

โรงแรมในกรงุเทพฯ และ ตา่งประเทศ รวมถงึโรงแรมภายใตส้ัญญา

รับจา้งบรหิาร ชว่ยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของกลุม่โรงแรมที่

บริษัทเป็นเจา้ของเองในต่างจังหวัดของประเทศไทยและกลุ่ม

โรงแรมภายใตส้ทิธิบรหิารจัดการหอ้งชุด รวมถงึการแข็งค่าของ

สกุลเงนิบาท หากไม่รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่น รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรมเดมิทัง้หมด

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยหากรวมโรงแรม

ใหม่และโรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้ง

ต่อคนืในสกุลเงนิบาทของโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 9 จากชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุสว่นใหญ่มาจากการทีร่ายไดเ้ฉลีย่

ต่อหอ้งต่อคนืของโรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อยู่ในระดับ

ต ่ากวา่ของโรงแรมเดมิของบรษัิท 

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่ม

โรงแรมเดมิทัง้หมดของบรษัิทลดลงรอ้ยละ 3 จากชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน ในสกุลเงนิบาท จากผลการด าเนนิงานทีช่ะลอตัวของกลุ่ม

โรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองในต่างจังหวัดและกลุ่มโรงแรม

ภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด รวมถงึการแข็งค่าของสกุลเงิน

บาท ทัง้นี ้หากรวมโรงแรมใหม่และโรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ป รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคืนของโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 

24 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทนุ 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 2 

ปี 2562 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 

ครึง่ปีแรก 

 ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 

 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

74 64 70 62 

รว่มทนุ 48 47 54 53 

รับจา้งบรหิาร 60 59 62 63 

MLR* 74 76 75 77 

เฉลีย่ 72 66 69 67 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 73 72 77 77 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2561 

ครึง่ปีแรก 

 ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 

 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

4,109 5,556 3,942 6,383 

รว่มทนุ 7,676 6,987 8,876 8,805 

รับจา้งบรหิาร 4,561 5,375 4,548 5,766 

MLR* 3,627 3,999 3,879 4,310 

เฉลีย่ 4,168 4,983 4,098 5,572 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 4,432 4,337 5,169 5,186 

(System-Wide)                    รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 2 

ปี 2562 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 
ครึง่ปีแรก 
 ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

3,053 3,568 2,752 3,973 

รว่มทนุ 3,715 3,301 4,772 4,626 

รับจา้งบรหิาร 2,744 3,144 2,812 3,656 

MLR* 2,673 3,052 2,928 3,334 

เฉลีย่ 2,985 3,270 2,822 3,729 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 3,216 3,102 3,984 4,011 
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(Organic)                              อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 
ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2561 

ครึง่ปีแรก 

 ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 

 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

68 64 64 62 

รว่มทนุ 48 47 54 53 

รับจา้งบรหิาร 60 59 65 63 

MLR* 74 76 75 77 

เฉลีย่ 67 66 68 67 

(Organic)                             คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2561 

ครึง่ปีแรก 
 ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

5,611 5,556 6,166 6,383 

รว่มทนุ 7,676 6,987 8,876 8,805 

รับจา้งบรหิาร 5,613 5,375 5,935 5,766 

MLR* 3,627 3,999 3,879 4,310 

เฉลีย่ 4,936 4,983 5,369 5,572 

(Organic)                         รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 2 

ปี 2562 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 
ครึง่ปีแรก 
 ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

3,788 3,568 3,962 3,973 

รว่มทนุ 3,715 3,301 4,772 4,626 

รับจา้งบรหิาร 3,391 3,144 3,846 3,656 

MLR* 2,673 3,052 2,928 3,334 

เฉลีย่ 3,291 3,270 3,628 3,729 

 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 2 ปี 2562 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบริการที่เกี่ยวขอ้งเติบโตมากกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากรายไดท้ี่เพิม่ขึน้อย่างมี

นัยส าคัญจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รวมถงึ

การเติบโตของธุรกิจโรงแรมเดิมของบริษัทในกรุงเทพฯ และ

ต่างประเทศ ส่วนรายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรม (ไม่รวมเอ็น

เอช โฮเทล กรุ๊ป) เพิม่ขึน้อย่างโดดเด่นในอัตรารอ้ยละ 10 ในไตร

มาส 2 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุ

หลักมาจากการเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของโรงแรมที่

บรษัิทรับจา้งบรหิารเดมิในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โอมาน 

กาตาร ์และเซเชลส ์รวมถงึรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการขยายจ านวน

หอ้งโรงแรมทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิาร  

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิ

โรงแรมและบริการที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของ  

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ส่วนรายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรม (ไม่

รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊) เพิม่ขึน้อยา่งแข็งแกรง่ในอัตรารอ้ยละ 12 

ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของโรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิารและ

จากการขยายจ 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 าเนินกจิการโรงแรมใน

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 และโครงการที่ 3 คือ โครงการลายัน    

เรสซเิดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต มบีา้นพักตากอากาศจ านวน 

15 หลัง ตั ้งอยู่ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต  รีสอร์ท 

นอกจากนี้ บรษัิทไดเ้ขา้ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการทีอ่ยู่อาศัยเพือ่

ขายอกี 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอนันตรา เชยีงใหม่ เซอรว์สิ 

สวีท ตั ้งอยู่ตรงขา้มกับโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท 

ประกอบดว้ยคอมโดมเินียมจ านวน 44 ยูนิต โครงการ  อวาดนิา 

ฮลิส ์บาย อนันตรา ซึง่ตัง้อยู่ตดิกับโครงการลายัน เรสซเิดนเซส 

บาย อนันตรา ในภูเก็ต ประกอบดว้ยวลิล่าหรูเพือ่ขายจ านวน 16 

หลัง ทา้ยสุด โครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต ประเทศ

โมซัมบกิ ประกอบดว้ยหอ้งพักคอนโดมเินียมทัง้หมด 187 หอ้ง 

ในขณะที่ห อ้งพักส่วนใหญ่ถูกปล่อยให เ้ช่า  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 สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

229 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชยีงใหม่ในประเทศไทย 

ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซแีลนด์ บาหลีในประเทศอนิโดนีเซีย 
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และซานยา่ในประเทศจนี ดว้ยความส าเร็จในการขายและการตลาด 

ส่งผลใหอ้นันตรา เวเคชั่น คลับยังคงมจี านวนสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้ใน

อัตรารอ้ยละ 17 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่13,296 คน ณ 

สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 

รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมลดลงรอ้ยละ 10 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องมาจากความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทึกการขาย

โครงการที่อยู่อาศัย ผลการด าเนินงานที่ชะลอตัวของธุรกิจ

ศูนยก์ารคา้และบันเทงิ รวมถงึรายไดท้ีล่ดลงของอนันตรา เวเคชั่น 

คลับ โดยรายไดข้องอนันตรา เวเคชั่น คลับลดลงเนื่องมาจากการ

ขึน้ราคาตอ่แตม้ตัง้แตเ่ดอืนธันวาคมปี 2562 ซึง่เป็นชว่งทีเ่ศรษฐกจิ

ในประเทศจนีชะลอตัว รวมถงึการเพิม่ขึน้ของสัดส่วนของแพ็กเกจ

ที่เล็กลงและมูลค่าเฉลี่ยทีล่ดลงของสมาชกิใหม่จากประเทศจีน 

ส าหรับในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 รายไดจ้ากธุรกิจอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมลดลงรอ้ยละ 7 จากช่วงเดยีวกันของปี

ก่อน เนื่องจากรายไดจ้ากการขายโครงการทีอ่ยู่อาศัยเพือ่ขายที่

เพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่สามารถชดเชยการลดลงของ

รายไดจ้ากอนันตรา เวเคชัน่ คลับ และธุรกจิศนูยก์ารคา้และบันเทงิ

ไดเ้ต็มจ านวน 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

ในไตรมาส 2 ปี 2562 รายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกจิ

โรงแรมและอืน่ๆ เพิม่ขึน้ 3 เท่า จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน จาก

รายไดส้่วนเพิม่จากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และผลการด าเนนิงานทีด่ี

ของธุรกจิโรงแรมเดมิของบรษัิท หากไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

รายไดร้วมจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน การเพิม่ขึน้ของรายไดข้องโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของ

เองในกรุงเทพฯ และต่างประเทศ รวมถงึรายไดจ้ากการรับจา้ง

บรหิารโรงแรมทีแ่ข็งแกร่ง ชว่ยลดผลกระทบของการชะลอตัวของ

รายไดจ้ากกลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุและรายได ้

จากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม โดยโรงแรมภายใตส้ทิธิ

บรหิารจัดการหอ้งชดุยังคงไดร้ับแรงกดดันจากจ านวนแขกเขา้พักที่

ลดลงจากภาวะทางเศรษฐกจิทีช่ะลอตัว อัตราค่าหอ้งพักที่ลดลง

จากการแขง่ขันทีส่งูขึน้ และการออ่นคา่ของสกลุเงนิออสเตรเลยี 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมและอืน่ๆ เพิม่ขึน้เกอืบ 3 เท่า จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

จากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และผลการ

ด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งของกลุ่มโรงแรมเดมิของบรษัิท หากไม่รวม

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ EBITDA จากการด าเนนิงานเดมิในไตรมาส 2 

ปี 2562 ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลการ

ด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งของกลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทมอียู่เดมิ ทัง้ทีเ่ป็น

เจา้ของเองและทีรั่บจา้งบรหิาร ช่วยชดเชยการลดลงของผลการ

ด าเนนิงานทีอ่่อนตัวลงของกลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการ

หอ้งชุด และธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิโรงแรมไดบ้างส่วน 

เชน่เดยีวกัน ความสามารถในการท าก าไรทีส่งูขึน้ของกลุ่มโรงแรม

ที่บรษัิทมีอยู่เดมิ และความสามารถในการท าก าไรของเอ็นเอช   

โฮเทล กรุ๊ปทีสู่งกว่าของบรษัิทในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ช่วยลด

ผลกระทบบางส่วนจากความสามารถในการท าก าไรที่ลดลงของ

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธิบรหิารจัดการหอ้งชุด และธุรกจิอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม ดังนัน้ อัตราการท าก าไร EBITDA จาก

การด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ลดลงอยู่ทีร่อ้ยละ 21.6 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 จากรอ้ยละ 23.7 ในไตรมาส 2 ปี 2561  

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 รายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ เพิม่ขึน้มากกวา่ 2 เทา่ จากชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน เนื่องมาจากรายไดส้่วนเพิ่มจากการรวมงบการเงินของ    

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากกลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิท

มอียู่เดมิ การรับจา้งบรหิารโรงแรม และจากการขายโครงการทีอ่ยู่

อาศัยโครงการใหม ่อยา่งไรก็ตาม หากไมร่วมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

รายไดร้วมจากการด าเนนิงานลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 1 จาก

ชว่งเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจากแรงกดดันของผลการด าเนินงาน

ของกลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด และอนันตรา 

เวเคชั่น คลับ ส่วน EBITDA จากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และอื่นๆ เพิม่ขึน้ 2 เท่า ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 จากช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น จากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

และกลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทมอียู่เดมิ หากไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

ผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งของกลุ่มโรงแรมที่บรษัิทมีอยู่เดมิ 

ชว่ยใหก้ารลดลงของ EBITDA นอ้ยลง จากความสามารถในการท า

ก าไรที่ลดลงของกลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธิบรหิารจัดการหอ้งชุด 

โครงการทีอ่ยู่อาศัยเพือ่ขาย และ    อนันตรา เวเคชั่น คลับ ทัง้นี้ 

จากผลการด าเนินงานที่ชะลอตัวของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้ง และการรวมงบการเงนิของ    เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มี

ความสามารถในการท าก าไรทีต่ ่ากว่า ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร 

EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆลดลงจาก

รอ้ยละ 24.5 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 18.3 ในชว่ง

ครึง่ปีแรกของปี 2562  

ส าหรับช่วงครึง่ปีหลังของปี 2562 ไมเนอร ์โฮเทลสค์าดว่าธุรกจิ

โรงแรมเดมิของบรษัิทในประเทศไทยจะยังคงมผีลการด าเนนิงานที่

ดขี ึน้ จากจ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีฟ้ื่นตัว และความพยายาม

ของบริษัทในการท าใหแ้บรนด์และโรงแรมของบริษัทเป็นที่

น่าสนใจของลูกคา้ ในขณะที่แนวโนม้ของทุกตลาดหลักใน

ต่างประเทศที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดี 

ประเทศมัลดีฟส์คาดว่าจะมผีลการด าเนินงานทีแ่ข็งแกร่ง โดยมี

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขึน้ค่าหอ้งพักเฉลีย่จากจ านวนแขกเขา้
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พักทีเ่พิม่ขึน้ และการมุ่งท าการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายอยา่ง

ต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มโรงแรมทิโวลีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จาก

แนวโนม้การท่องเที่ยวที่ดีและโรงแรมที่ไดร้ับการปรับปรุงใหม่ 

ในขณะทีค่วามสามารถในการท าก าไรคาดวา่จะสงูขึน้อย่างตอ่เนื่อง 

จากการรวมการด าเนนิงานเขา้กับเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ สว่นโรงแรม

ในทวปียุโรป ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป คาดว่าผล

การด าเนนิงานจะเตบิโตมากกวา่การเตบิโตของเศรษฐกจิ เนือ่งจาก

ท าเลทีต่ัง้ของโรงแรมทีด่ ีรวมทัง้มคีวามสามารถในการท าก าไรที่

สูงขึน้และการบรหิารจัดการตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ทา้ยสุด 

ธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมคาดวา่จะมผีลการด าเนนิงาน

ทีด่ขี ึน้ จากการขายโครงการทีอ่ยู่อาศัยโครงการใหม่ และการฟ้ืน

ตัวของยอดขายของอนันตรา เวเคชัน่ คลับ 

 

*ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 
**รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 บรษัิทมรีา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 496 แห่ง เพิม่ขึน้ 67 แห่งจาก 429 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 2 

ปี 2561 จากจ านวนรา้นคา้และจุดจ าหน่ายทั ้งหมด 496 แห่ง    

รอ้ยละ 84 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล่, บอสสนิี,่ 

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

แรทลีย์ และเซฟ มาย แบค ในขณะที่รอ้ยละ 16 เป็นของกลุ่ม

เครื่องใชใ้นบา้นและครัวเรือน ภายใตแ้บรนด์โจเซฟ โจเซฟ,       

สวลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิส ์และโบเดิม้ 

จ านวนสาขาและจดุจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จดุจ าหนา่ย 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 417 7 44 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้น
และครัวเรอืน 

79 3 23 

รวม 496 10 67 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน ซึง่

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากธุรกจิจัดจ าหน่าย โดยรายไดจ้ากธุรกจิจัด

จ าหน่ายเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ในอัตรารอ้ยละ 14 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน จากแคมเปญส่งเสรมิการขายเชงิรุก ในขณะที่

รายไดจ้ากธุรกจิรับจา้งผลติลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 1 จาก

ช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากจ านวนค าสั่งซือ้ของ

ลูกคา้นอ้ยกว่าที่ไดค้าดการณ์ไว ้ท่ามกลางแรกกดดันจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความตอ้งการในประเทศที่ลดลง ใน      

ไตรมาส 2 ปี 2562 EBITDA ของธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

ลดลงรอ้ยละ 26 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากสัดสว่นที่

เพิม่ขึน้ของสนิคา้ที่มีความสามารถในการท าก าไรที่ต ่ากว่าของ

ธุรกจิจัดจ าหน่ายจากการขายสนิคา้ลดราคา และการประหยัดต่อ

ขนาดที่ลดลงของธุรกิจรับจา้งผลิต ดังนั้น อัตราการท าก าไร 

ผลการด าเนนิงาน* 

 หน่วย: ลา้นบาท 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

(MINT กอ่น
เอ็นเอช) 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

(เอ็นเอช) 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 
(รวม) 

ไตรมาส 2 
ปี 2561 

(MINT กอ่น
เอ็นเอช) 

ไตรมาส 2 
ปี 2561 

(เอ็นเอช) 

ไตรมาส 2 
ปี 2561 
(รวม) 

เปลีย่นแปลง 
รอ้ยละ 

(MINT กอ่น
เอ็นเอช) 

เปลีย่นแปลง 
รอ้ยละ 
(รวม) 

ธรุกจิโรงแรมและ
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง** 

6,329 16,596 22,924 6,184 359 6,543 2 250 

ธรุกจิรับจา้งบรหิาร
โรงแรม 

322  322 293  293 10 10 

ธรุกจิอืน่ๆ 1,162  1,162 1,284  1,284 -10 -10 

รวมรายได ้ 7,812 16,596 24,408 7,762 359 8,121 1 201 

EBITDA 1,363 3,920 5,282 1,692 234 1,926 -19 174 

EBITDA Margin 
(รอ้ยละ) 

17.4 23.6 21.6 21.8 65.2 23.7   

หน่วย: ลา้นบาท 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2562 

(MINT กอ่น
เอ็นเอช) 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2562 

(เอ็นเอช) 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2562 
(รวม) 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2561 

(MINT กอ่น
เอ็นเอช) 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2561 

(เอ็นเอช) 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2561 
(รวม) 

เปลีย่นแปลง 
รอ้ยละ 

(MINT กอ่น
เอ็นเอช) 

เปลีย่นแปลง 
รอ้ยละ 
(รวม) 

ธรุกจิโรงแรมและ
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง** 

13,215 29,132 42,347 13,298 359 13,657 -1 210 

ธรุกจิรับจา้งบรหิาร
โรงแรม 

762 
 

762 681  681 12 12 

ธรุกจิอืน่ๆ 2,530  2,530 2,713  2,713 -7 -7 

รวมรายได ้ 16,507 29,132 45,639 16,691 359 17,050 -1 168 

EBITDA 3,509 4,859 8,367 3,936 234 4,170 -11 101 

EBITDA Margin 
(รอ้ยละ) 21.3 16.7 18.3 23.6 65.2 24.5     
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EBITDA ลดลงจากรอ้ยละ 8.2 ในไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 

5.5 ในไตรมาส 2 ปี 2562 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 รายไดจ้ากธุรกิจจัดจ าหน่ายและ

รับจา้งผลติเตบิโตรอ้ยละ 11 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน

ซึง่เป็นผลมาจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิจัดจ าหน่าย และการ

เติบโตของธุ รกิจรับจ า้งผลิต ในขณะที่ EBITDA ของธุ รกิจ          

จัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติลดลงรอ้ยละ 6 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 

2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจาก

ความสามารถในการท าก าไรที่ลดลงของทัง้สองธุรกจิ ส่งผลให ้

อัตราการท าก าไร EBTIDA ลดลงจากรอ้ยละ 7.2 ในชว่งครึง่ปีแรก

ของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 6.2 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 

รายไดข้องธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 909 800 14 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 211 213 -1 

รวมรายได*้* 1,120 1,014 10 

EBITDA 62 83 -26 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 5.5 8.2  

หน่วย: ลา้นบาท 
ครึง่ปีแรก  

ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 

ปี 2561 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 1,864 1,668 12 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 507 475 7 

รวมรายได*้* 2,370 2,143 11 

EBITDA 145 155 -6 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 6.2 7.2  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 260,552 ลา้นบาท 

ลดลงจ านวน 7,148 ลา้นบาท จาก 267,700 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 

2561 การลดลงดังกล่าวมสีาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของ

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 3,397 ลา้นบาท และ (2) การ

ลดลงของสนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนจ านวน 3,867 ลา้นบาท โดยสาเหตุ

ส่วนใหญ่มาจากผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการแข็ง

คา่ของสกลุเงนิบาทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 

บรษัิทมหีนี้สนิรวม 180,193 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562  

ลดลงจ านวน 4,433 ลา้นบาท จาก 184,626  ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2561 โดยมสีาเหตหุลักมาจากการลดลงของเงนิกูย้มืจ านวน 2,259 

ลา้นบาท สว่นใหญม่าจากผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงนิ  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทลดลงจ านวน 2,715 ลา้นบาท จาก 

83,074 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2561 เป็น 80,359 ลา้นบาท ณ สิ้น   

ไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การจ่าย

ดอกเบีย้ของหุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทุนจ านวน 659 ลา้นบาท (2) 

เงนิปันผลจ่ายจ านวน 1,848 ลา้นบาท และ (3) การปรับปรุงการ

แปลงค่างบการเงนิจ านวน 1,827 ลา้นบาท ซึง่มากว่าการเพิม่ขึน้

จากก าไรสทุธใินชว่งเวลาดังกลา่วจ านวน 1,786 ลา้นบาท 

ส าหรับครึง่ปีแรกของปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกีระแสเงนิสด

จากกจิกรรมการด าเนนิงานจ านวน 6,156 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 

4,133 ลา้นบาท จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่สว่นใหญเ่ป็นผลมา

จาก (1) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่สูงขึน้จ านวน 2,324  

ลา้นบาท และ (2) การเพิม่ขึน้สุทธิจากการแปลงค่างบการเงิน

จ านวน 1,516 ลา้นบาท 

บรษัิทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกจิกรรมการลงทุนจ านวน 6,557 

ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนตามปกตขิองธุรกจิ

โรงแรม รา้นอาหาร และอืน่ๆ จ านวน 6,918 ลา้นบาท  

บรษัิทมเีงนิสดรับสุทธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 25 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่มาจาก (1) เงนิปันผลจ่ายใหก้ับผูถ้อืหุน้และส่วนไดเ้สยีที่

ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 2,008 ลา้นบาท และ (2) การจ่าย

ดอกเบีย้ของหุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทุนจ านวน 659 ลา้นบาท ซึง่

มากกว่าเงินสดที่ไดร้ับจากการออกหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาว

จ านวน 2,641 ลา้นบาท เล็กนอ้ย 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บริษัทลดลงจ านวน 426 ลา้นบาท ส าหรับช่วงครึ่งปีแรกของปี 

2562 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมอีัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 57.2 ในช่วงครึง่ปีแรก

ของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 45.4 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 โดยมี

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความสามารถในการท าก าไรที่ลดลงของ

ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิโรงแรม และธุรกจิ    

จัดจ าหน่าย ส่วนอัตราก าไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 

ลดลงเป็นรอ้ยละ 4.5 จากรอ้ยละ 9.0 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 

โดยมสีาเหตุส่วนใหญ่มาจากความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลง

ของธุรกจิโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ธุรกจิอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม ธุรกจิรา้นอาหาร และธุรกจิจัดจ าหน่าย

และรับจา้งผลติ รวมทัง้ตน้ทุนทางการเงนิและอัตราภาษีที่สูงขึน้

จากเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊  

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ปรับเทียบเต็มปีลดลงจากรอ้ยละ 

11.2 ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 6.7 ในช่วงครึง่ปี

แรกของปี 2562 ซึง่มสีาเหตุมาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จาก

การออกหุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทุนเพื่อใชใ้นการลงทุนในเอ็นเอช 
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โฮเทล กรุ๊ป ในขณะที่ก าไรสุทธิจากธุรกิจโรงแรมภายใตส้ิทธิ

บริหารจัดการหอ้งชุด การขายโครงการที่อยู่อาศัย อนันตรา 

เวเคชัน่ คลับ ธุรกจิรา้นอาหาร และธุรกจิไลฟ์สไตลถ์กูกดดันในชว่ง

ที่ผ่านมา เช่นเดียวกัน อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ปรับเทยีบ

เต็มปีลดลงจากรอ้ยละ 4.2 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็นรอ้ย

ละ 2.1 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ของบรษัิทลดลงจาก 59 วันในชว่งครึง่ปีแรก

ของปี 2561 เป็น 46 วันในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ส่วน

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้การคา้ลดลงจาก 

รอ้ยละ 6.4 ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 4.2 ในช่วง

ครึง่ปีแรกของปี 2562 โดยมสีาเหตมุาจากธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร 

และธุรกิจจัดจ าหน่าย ซึ่งมีรายไดท้ี่มีคุณภาพมากขึ้น สินคา้

คงเหลอืของบรษัิทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดบิ สนิคา้ระหว่าง

ผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัดจ าหน่าย

และรับจา้งผลติ โดยอายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอืลดลงจาก 54 วัน

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็น 25 วันในช่วงครึง่ปีแรกของปี 

2562 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ป ซึง่เป็นบรษัิททีด่ าเนนิธุรกจิโรงแรมเพยีงอย่างเดยีว ส่งผลให ้

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีสนิคา้คงเหลือนอ้ยกว่าธุรกจิที่บรษัิทมอียู่

เดมิ ซึง่ด าเนนิธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัดจ าหน่ายดว้ย อายเุฉลีย่

ของเจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้จาก 42 วันในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 

เป็น 75 วันในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 ซึง่ส่วนใหญ่มาจากธุรกจิ

โรงแรม จากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

อัตราส่วนสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนลดลงเล็กนอ้ยอยู่

ที ่0.8 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 จาก 0.9 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 

2 ปี 2561 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบันการเงนิและและเงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี อัตราส่วนหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู ้

ถือหุน้เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยอยู่ที ่1.55 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 

จาก 1.53 เท่า ณ สิน้ปี 2561 โดยมสีาเหตุมาจากการลดลงของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้จากการปรับปรุงการแปลงค่างบการเงินและ

ดอกเบี้ยจ่ายของหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุน ส่วนอัตราส่วน

ความสามารถในการช าระดอกเบีย้เพิม่ขึน้จาก 2.7 เทา่ในชว่งครึง่ปี

แรกของปี 2561 เป็น 4.4 เท่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562

เนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน แมว้่า

ตน้ทนุทางการเงนิจะเพิม่ขึน้จากการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

 

 

 

 

อตัราสว่นทางการเงนิ 

ความสามารถในการท าก าไร 30 ม.ิย. 62 30 ม.ิย. 61 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 45.4 57.2 

อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 3.9 9.4 

อตัราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน*  
(รอ้ยละ) 

4.5 9.0 

ความมปีระสทิธภิาพ 30 ม.ิย. 62 30 ม.ิย. 61 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้** (รอ้ยละ) 6.7 11.2 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์* (รอ้ยละ) 2.1 4.2 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่** (วนั) 46 59 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื** (วนั) 25 54 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้** (วนั) 75 42 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 30 ม.ิย. 62 31 ธ.ค. 61 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 0.8 0.9 

ภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 30 ม.ิย. 62 31 ธ.ค. 61 
อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.6 1.5 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.4 1.4 

 30 ม.ิย. 62 30 ม.ิย. 61 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เทา่)  

4.4 2.7 

*  ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่4 

** ปรับเทยีบเต็มปี 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมผีลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งในไตรมาส 2 

ปี  2562 โดยมรีายไดร้วมตามงบการเงนิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 รายได ้

เฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่า

บริหารทัง้หมดในสกุลเงินยูโรเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 6 ในไตรมาส 2 ปี 

2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากผลการด าเนนิงานที่

แข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศสเปนและอิตาลี โดยการ

ด าเนินงานในประเทศสเปนไดร้ับประโยชน์จากการฟ้ืนตัวอย่าง

ต่อเนื่องของโรงแรมในเมอืงบารเ์ซโลนา และผลการด าเนนิงานที่

แข็งแกร่งของโรงแรมในเมอืงมาดรดิ จากการเพิม่ขึน้ของการจัด

ประชมุ กจิกรรม และแชมเป้ียนสล์กีรอบชงิชนะเลศิ ในขณะเดยีวกัน 

การด าเนนิงานทีด่ใีนประเทศอติาลเีป็นผลมาจากงานแสดงสนิคา้ที่

เพิม่ขึน้ในเมอืงมลิานและโรม 

ในไตรมาส 2 ปี  2562 EBITDA จากการด าเนนิงานเตบิโตรอ้ยละ 

10 อยู่ที ่110 ลา้นยูโร จากการเตบิโตของรายไดอ้ย่างแข็งแกร่ง 

การควบคมุคา่ใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ และผลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ 

สง่ผลใหม้คีวามสามารถในการท าก าไรทีเ่พิม่ขึน้ ดังนัน้อัตราการท า

ก าไร EBITDA จากการด าเนินงานเพิม่สูงขึน้จากรอ้ยละ 22.3 ใน

ไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 23.4 ในไตรมาส 2 ปี 2562 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปรายงานก าไรสุทธิจากการด าเนินงานใน     

ไตรมาส 2 ปี  2562 เพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคัญในอัตรารอ้ยละ 23 
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จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่57 ลา้นยูโร โดยมสีาเหตุมาจาก

ผลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้และการลดลงของตน้ทนุทางการเงนิอย่าง

มนัียส าคัญจากการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนก าหนดในเดือน

มถิุนายนปี 2561 และการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนดบางส่วนของปี 

2566 ในไตรมาส 4 ปี  2561 ดังนัน้ อัตราการท าก าไรสุทธจิากการ

ด าเนินงานเพิม่สูงขึน้จากรอ้ยละ 9.6 ในไตรมาส 2 ปี 2561 เป็น

รอ้ยละ 12.3 ในปีในไตรมาส 2 ปี 2562 ทัง้นี้ เนื่องจากการลดลง

ของการตัดจ าหน่ายเงนิลงทุนในการปรับปรุงโรงแรมในไตรมาส 2 

ปี 2562 สง่ผลใหเ้อ็นเอช โฮเทล กรุป๊มกี าไรสทุธติามงบการเงนิใน

ไตรมาส 2 ปี 2562 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 35 ซึง่เป็นอัตราทีเ่ร็วกว่าอัตรา

การเพิม่ขึน้ของก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 

ส าหรับครึง่ปีแรกของปี 2562 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีรายไดร้วม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของ

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของโรงแรมทัง้หมดรอ้ยละ 6 ในสกลุเงนิ

ยโูร จากผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ของโรงแรมในประเทศสเปน 

ประเทศในทวปียโุรปกลาง และอติาล ีในขณะที ่EBITDA และก าไร

สุทธิจากการด าเนินงานเตบิโตในอัตราที่เร็วกว่าการเตบิโตของ

รายไดจ้ากเหตผุลเดยีวกันกับในไตรมาส 2 ปี  2562 โดยก าไรสทุธิ

จากการด าเนนิงานเตบิโตอย่างมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 83 จาก

ช่วงเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่42 ลา้นยูโร ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 

2562 จากการด าเนินงานที่มีประสทิธิภาพมากขึน้และการลดลง

ของตน้ทนุทางการเงนิ 

ส าหรับปี 2562 เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ยนืยันเป้าหมาย EBITDA จาก

การด าเนินงานจ านวน 285 ลา้นยูโร และก าไรสุทธิจากการ

ด าเนินงานจ านวน 100 ลา้นยูโร (ไม่นับรวมมาตรฐานการบัญชี 

IFRS 16 และ IAS 29) โดยการด าเนนิงานในช่วงครึง่ปีแรกของปี 

2562 เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป มคีวาม

มั่นใจในแนว้โนม้ทางธุรกจิทีด่ ีดว้ยจ านวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ใน

ทุกตลาดหลัก รวมถงึคุณภาพของสนิทรัพยท์ีด่ ีซ ึง่จะชว่ยผลักดัน

อัตราคา่หอ้งเฉลีย่และอัตราการท าก าไรใหส้งูขึน้  

ผลการด าเนนิงาน*  

หน่วย: ลา้นยโูร ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

 

รายได ้ 469 445 5 
 

EBITDA จากการด าเนนิงาน 110 99 10  

EBITDA Margin จากการ
ด าเนนิงาน 

23.4 22.3 1  

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 57 46 23  

อตัราการท าก าไรสทุธจิากการ
ด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 

12.0 10.3 2  

ก าไรสทุธ ิ 58 43 35  

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 12.3 9.6 3  

 

 

หน่วย: ลา้นยโูร ครึง่ปีแรก 
ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายได ้ 822 785 5 

EBITDA จากการด าเนนิงาน 131 115 14 

EBITDA Margin จากการ
ด าเนนิงาน 

15.9 14.6 1 

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 42 23 83 

อตัราการท าก าไรสทุธจิากการ
ด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 

5.1 2.9 2 

ก าไรสทุธ ิ 46 64 -29 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 5.6 8.2 -3 

*ไมนั่บรวมมาตรฐานการบัญช ีIFRS 16 ซ ึง่มผีลวนัที ่1 มกราคม 2562 ในทวปียโุรป 

แนวโนม้ในอนาคต 

หลังจากการเขา้ลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อัตราส่วนหนี้สนิทีม่ี

ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทในไตรมาส 2 ปี 2562 

เพิม่ขึน้อยู่ที ่1.55 เท่า ซึง่ยังคงต ่ากว่าเงือ่นไขในการกูย้มืเงนิของ

บรษัิทซึง่อยู่ที ่1.75 เท่า อย่างไรก็ตามบรษัิทยังคงเป้าหมายทีจ่ะ

ลดอัตราส่วนหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืใหอ้ยู่ที ่

1.3 เท่า ตามนโยบายภายในของบรษัิทภายในสิน้ปี 2562 บรษัิท

มุ่งมั่นอย่างเต็มทีใ่นการบรหิารจัดการโครงสรา้งเงนิทุน รวมทัง้มี

แผนในการจัดหาเงินทุนและแผนการปรับโครงสรา้งเงินกูท้ี่เป็น

รูปธรรม เพื่อเพิม่คุณภาพของทัง้หนี้สนิและส่วนของผูถ้ือหุน้ให ้

สงูสดุ และลดตน้ทนุทางการเงนิในเวลาเดยีวกัน ทัง้นี ้บรษัิทมแีผน

ทีจ่ะเสรมิความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงนิภายหลังการเขา้ซือ้    

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ดังตอ่ไปนี ้ 

• การออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลัีกษณะคลา้ยทุนในปี 2561: 

บริษัทประสบความส าเ ร็จในออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มี

ลักษณะคลา้ยทุนสองชดุ ซึง่มจี านวน 15,000 ลา้นบาท 

และ 300 ลา้นเหรยีญสหรัฐ  

• การปรับมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ปในปี 2561: ความส าเร็จในการปรับมูลค่ายุติธรรม

ดังกลา่ว ชว่ยเพิม่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจ านวน 708 

ลา้นบาท 

• การออกหุน้กูส้กุลเงินยูโรในปี  2561: บริษัทประสบ

ความส าเร็จในการออกหุน้กูจ้ านวน 80 ลา้นยูโร ซึง่มี

ระยะเวลา 15 ปี และเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน 139 ลา้น  

ยูโร ซึง่มีระยะเวลา 5 ปี เพื่อใชใ้นการจ่ายคืน Bridge 

Finance ทีใ่ชใ้นการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

• การออกหุน้กูส้กุลเงนิบาทในไตรมาส 1 ปี 2562: บรษัิท 

ประสบความส าเร็จในการออกหุน้กูส้กุลเงนิบาทจ านวน 

33,000 ลา้นบาท ในเดือนมีนาคมปี 2562 โดยมีอายุ

ตัง้แต ่2 ปีถงึ 15 ปี และไดน้ าเงนิทีไ่ดร้ับจ านวน 24 ลา้น
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บาทไปช าระคนืเงนิกู ้Bridge Loan ซึง่ใชใ้นการลงทนุใน

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

• เบิก เงินกู ร้่ วม  (Syndicated Loan) ในไตรมาส 2 ปี  

2562: บรษัิทไดเ้บกิเงนิกูร้ว่ม ระยะเวลา 5 ปีจ านวน 329 

ลา้นยูโร ในเดือนเมษายนปี 2562 เพื่อน าไปช าระคืน

เงนิกู ้Bridge Loan ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในเอ็นเอช

โฮเทล กรุป๊ 

• การขายและเชา่กลับโรงแรมทโิวลใีนไตรมาส 3 ปี 2562: 

ในเดือนมถิุนายนปี 2562 บรษัิทประกาศเขา้ท าสัญญา

เพื่อขายและเช่ากลับ (ผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) 

โรงแรมสามแห่งในเมืองลสิบอน ประเทศโปรตุเกสซึง่

การขายและการเชา่กลับของโรงแรมดังกล่าวไดเ้สร็จสิน้

แลว้เมือ่ปลายเดอืนกรกฎาคมปี 2562 โดยบรษัิทไดน้ า

เงินสดสุทธิที่ไดร้ับจากราคาขายจ านวน 313 ลา้นยูโร 

ไปช าระคนืเงนิกู ้ในขณะทีก่ าไรจากการขายสุทธจิ านวน 

62 ลา้นยโูรจะชว่ยเพิม่ฐานสว่นของผูถ้อืหุน้ในไตรมาส 3 

ปี 2562 โดยกลยทุธก์ารขายโรงแรมดังกล่าวไมเ่พยีงแต่

ช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 

Return) จากการทีบ่รษัิทเขา้ซือ้กลุ่มโรงแรมทโิวล ี14 

แห่งเมื่อปี 2559 แต่ก็ยังเนน้ย ้าถงึผลของกลยุทธ์การ

ควบรวมกจิการของบรษัิท เนื่องจากบรษัิทสามารถขาย

สนิทรัพยดั์งกล่าวไดใ้นราคาทีน่่าดงึดูด ในขณะทียั่งคง

เ ป็น เจ า้ของแบรนด์ทิโ วลีและ เ ป็นผู ค้ วบคุมการ

ด าเนินงานอย่างเต็มรูปแบบของกลุ่มโรงแรมทโิวลีใน

ประเทศโปรตเุกสและบราซลิตอ่ไป 

โดยภาพรวม ประมาณรอ้ยละ 80 ของ Bridge Finance (จ านวน

เงนิลงทุนทัง้หมดทีใ่ชใ้นการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) ไดร้ับ

การช าระคนืเป็นทีเ่รยีบรอ้ย โดยการเปลีย่น Bridge Finance เป็น

หุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาว และอกีรอ้ยละ 10 จะไดรั้บการช าระคนื

ดว้ยเงินสดที่ไดรั้บจากการขายและเช่ากลับโรงแรมทโิวลี ทัง้นี้ 

จากแผนการดังกล่าวขา้งตน้และก าไรสทุธปีิ 2562 จะชว่ยเพิม่ส่วน

ของผูถ้ือหุน้ ทั ้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าอัตราส่วนหนี้ส ินต่อส่วนของ       

ผูถ้อืหุน้จะลดลง อยู่ที ่1.3 เท่า ซึง่เป็นนโยบายภายในของบรษัิท 

ภายในสิน้ปี 2562 
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นายชยัพัฒน ์ไพฑรูย ์

รองประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิสว่นกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


