
 

 

 

หนา้ 1 

ภาพรวมธุรกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 3 ปี 2562 และ 9 เดอืน

แรกปี 2562 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) รายงานรายไดต้ามงบการเงนิจ านวน 34,277 ลา้นบาท

และก าไรสุทธติามงบการเงนิจ านวน 4,560 ลา้นบาทในไตรมาส 3 

ปี 2562 เพิม่ขึน้กว่า 2 เท่าและ 4 เท่า ตามล าดับ จากชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกปี 2562 บรษัิทมรีายไดต้ามงบ

การเงินจ านวน 94,762 ลา้นบาท ในขณะที่มีก าไรสุทธิตามงบ

การเงนิจ านวน 6,929 ลา้นบาท เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 101 และ 

76 ตามล าดับ โดยการเพิม่ขึน้อยา่งโดดเดน่ดังกล่าวเป็นผลมาจาก

ก าไรส่วนเพิม่อย่างมนัียส าคัญจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปและก าไร

จากการขายโรงแรมทโิวล ี3 แห่งในประเทศโปรตุเกส ซึง่เป็นส่วน

หนึง่ของกลยุทธก์ารขายสนิทรัพยท์ีป่ระสบความส าเร็จของบรษัิท 

การลงทนุของ MINT ในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ และการขายและเช่า

กลับของโรงแรมทโิวล ี3 แหง่ในประเทศโปรตเุกส แสดงใหเ้ห็นถงึ

การปฏบัิตติามกลยุทธข์อง MINT ในเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่ไดแ้ก่ (i) 

การลงทุนในธุรกจิที่แข็งแกร่งและมีการเตบิโตอย่างต่อเนื่องใน

ราคาที่น่าดงึดูด และ (ii) ในขณะเดียวกันแสดงถงึการรับรูมู้ลค่า

สินทรัพย์ของ MINT ผ่านกลยุทธ์การขายสินทรัพย์ โดยใช ้

ประโยชน์จากสภาวะอัตราดอกเบีย้ทีต่ ่าและตลาดทีม่สีภาพคล่อง

สูงในทวีปยุโรป โดยการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในเวลาที่เหมาะสม

ดังกล่าว ส่งผลใหบ้รษัิทมผีลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งในไตรมาส

นี้ น าหนา้คู่แข่งท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีท่า้ทาย 

ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในประเทศ

ไทย การบรโิภคภายในประเทศทีช่ะลอตัว การแข็งค่าของสกลุเงนิ

บาท หรือความไม่แน่นอนจากทั่วโลก นอกจากนี้ สถานะทาง

การเงินของบรษัิทยังคงแข็งแกร่งขึน้อย่างต่อเนื่อง จากกลยุทธ์

ดา้นการจัดหาเงนิลงทนุและกลยทุธก์ารขายสนิทรัพย ์

ทั ้งนี้  บริษัทมีการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั ้งเดียวตาม

มาตรฐานการบัญชไีทยในไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2562 

ไตรมาส 2 ปี 2562 และไตรมาส 3 ปี 2562 ตามรายละเอียดใน

ตารางในหนา้ที ่3  

บริษัทรายงานรายไดจ้ากการด าเนินงาน (ไม่นับรวมรายการที่

เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว) จ านวน 29,497 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 

2562 เพิม่ขึน้ 2 เท่าจากไตรมาส 3 ปี 2561 ซึง่มีรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานจ านวน 15,889 ลา้นบาท ในขณะเดียวกัน ก าไรสุทธิ

จากการด าเนินงานเตบิโตอย่างแข็งแกร่งในอัตรารอ้ยละ 39 จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 1,417 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 

2562 ส าหรับช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการ

ด าเนนิงานจ านวน 89,739 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เกอืบ 2 เทา่จากรายได ้

จากการด าเนนิงานจ านวน 46,974 ลา้นบาท ในชว่ง 9 เดอืนแรกปี 

2561 ในขณะที ่ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานเตบิโตรอ้ยละ 9 จาก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ในชว่ง 9 เดอืนแรกปี 2562 ซึง่เป็นอัตราที่

ชา้กว่าการเติบโตของรายได ้โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากผล

ขาดทนุจากการด าเนนิงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ในไตรมาส 1 ปี 

2562 เนื่องจากเป็นไตรมาสนอกฤดูกาลเดนิทางทางธุรกจิในทวปี

ยุโรป ในขณะที่ในไตรมาส 1 ปี 2561 ไม่ไดม้ีการรวมงบการเงนิ

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รวมถงึผลกระทบเชงิลบจากการแปลง

คา่เงนิ 

ส าหรับผลการด าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2562 รายไดจ้ากการ

ด าเนนิงานของบรษัิทมกีารเตบิโตอย่างโดดเด่น โดยเพิม่ขึน้เกอืบ 

2 เท่าจากช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยการเตบิโตดังกล่าวเป็นผล

มาจากรายไดส้่วนเพิม่อย่างมีนัยส าคัญจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

รวมถึงรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจจัดจ าหน่ายสินคา้แฟชั่น จาก

แคมเปญสง่เสรมิการขายเชงิรกุและการขยายสาขา 

ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการด าเนินงาน

เพิม่ขึน้เกือบ 2 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเตบิโต

ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเตบิโตของธุรกจิของบรษัิททัง้ 3 ธุรกจิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

รายไดจ้ าแนกตามประเภทธุรกจิ  

หน่วย: ลา้นบาท 
  ไตรมาส 3 
 ปี 2562  

 ไตรมาส 3  
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 5,687 5,836 -3 17 

โรงแรมและอืน่ๆ 27,397 8,992 205 80 

จัดจ าหน่ายและผลติ 1,192 1,062 12 3 

รายไดร้วม 34,277 15,889 116 100 

จากผลการด าเนนิงาน*     

รา้นอาหาร 5,686 5,836 -3 19 

โรงแรมและอืน่ๆ 22,619 8,992 152 77 

จัดจ าหน่ายและผลติ 1,192 1,062 12 4 

รายไดร้วม 29,497 15,889 86 100 
* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

  

บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่12 พฤศจกิายน 2562 

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



 

 

 

หนา้ 2 

รายไดจ้ าแนกตามประเภทธุรกจิ  

หน่วย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรก 
ปี 2562 

9 เดอืนแรก 

ปี 2561 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 17,969 17,848 1 19 

โรงแรมและอืน่ๆ 73,230 26,042 181 77 

จัดจ าหน่ายและผลติ 3,563 3,205 11 4 

รายไดร้วม 94,762 47,095 101 100 

จากผลการด าเนนิงาน*     

รา้นอาหาร 17,919 17,728 1 20 

โรงแรมและอืน่ๆ 68,257 26,042 162 76 

จัดจ าหน่ายและผลติ 3,563 3,205 11 4 

รายไดร้วม 89,739 46,974 91 100 
* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บรษัิทมกี าไรกอ่นหักดอกเบีย้จ่าย ภาษี และ

ค่าเสือ่ม (EBITDA) จากการด าเนนิงานเตบิโตรอ้ยละ 62 จากชว่ง

เดียวกันของปีก่อน โดย EBITDA ของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ 

เพิ่มขึ้น 2 เท่า โดยมีสาเหตุมาจาก EBITDA ส่วนเพิ่มอย่างมี

นัยส าคัญจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และความสามารถในการท า

ก าไรที่เพิม่ขึน้ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ ซึง่ช่วยลดผลกระทบ

บางสว่นจากการชะลอตัวของ EBITDA จากการด าเนนิงานเดมิของ

บรษัิท อยา่งไรก็ตาม จากความสามารถในการท าก าไรของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ปทีต่ ่ากว่าความสามารถในการท าก าไรเดมิของบรษัิท 

ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงานลดลงจาก

รอ้ยละ 20.1 ในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 17.5 ในไตรมาส 3 

ปี 2562  

ในชว่ง 9 เดอืนแรกปี 2562 EBITDA จากการด าเนนิงานของบรษัิท

เตบิโตรอ้ยละ 64 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วน

ใหญ่มาจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อย่างไรก็

ตาม การเตบิโตของ EBITDA จากการด าเนนิงานอยู่ในอัตราทีช่า้

กว่าการเตบิโตของรายได ้เนื่องมาจากผลการด าเนนิงานเดมิของ

บรษัิท รวมถงึการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มี

ความสามารถในการท าก าไรทีต่ ่ากว่าความสามารถในการท าก าไร

เดิมของบริษัท ดัง นั้น  อัตราการท าก าไร  EBITDA จากการ

ด าเนนิงานลดลงอยูท่ีร่อ้ยละ 17.5 ในชว่ง 9 เดอืนแรกปี 2562 จาก

รอ้ยละ 20.3 ในชว่ง 9 เดอืนแรกปี 2561 

ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษแีละคา่เสือ่ม  (EBITDA) 

หน่วย: ลา้นบาท 
  ไตรมาส 3 
 ปี 2562  

 ไตรมาส 3  
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 492 911 -46 6 

โรงแรมและอืน่ๆ 7,763 2,213 251 93 

จัดจ าหน่ายและผลติ 56 67 -17 1 

รายไดร้วม 8,311 3,191 160 100 
EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

24.2 20.1    

 

จากผลการด าเนนิงาน*     

รา้นอาหาร 698 911 -23 14 

โรงแรมและอืน่ๆ 4,417 2,213 100 85 

จัดจ าหน่ายและผลติ 56 67 -17 1 

รายไดร้วม 5,171 3,191 62 100 
EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

17.5 20.1   

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษแีละคา่เสือ่ม  (EBITDA) 

หน่วย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรก 
ปี 2562 

9 เดอืนแรก 

ปี 2561 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ     

รา้นอาหาร 2,504 3,058 -18 14 

โรงแรมและอืน่ๆ 15,825 6,383 148 85 

จัดจ าหน่ายและผลติ 194 221 -12 1 

รายไดร้วม 18,523 9,663 92 100 
EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

19.5 20.5    

จากผลการด าเนนิงาน*     

รา้นอาหาร 2,680 2,938 -9 17 

โรงแรมและอืน่ๆ 12,785 6,383 100 82 

จัดจ าหน่ายและผลติ 201 221 -9 1 

รายไดร้วม 15,666 9,542 64 100 
EBITDA Margin 
(รอ้ยละ) 

17.5 20.3   

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บรษัิทมกี าไรสทุธจิากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 39 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

ก าไรส่วนเพิม่จากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และผลการด าเนนิงานของ

อนันตรา เวเคชั่น คลับ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการท าก าไร

โดยรวมลดลง เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน จากแรงกดดัน

ต่อธุรกจิหลักอืน่ของบรษัิท ความสามารถในการท าก าไรของเอ็น

เอช โฮเทล กรุ๊ปที่ต ่ากว่าความสามารถในการท าก าไรเดิมของ

บรษัิท รวมถงึตน้ทุนทางการเงนิและภาษีเงนิไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการ

ลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ดังนัน้ อัตราการท าก าไรสุทธิจาก

การด าเนินงานลดลงจากรอ้ยละ 6.4 ในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็น

รอ้ยละ 4.8 ในไตรมาส 3 ปี 2562 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกปี 2562 บรษัิทมกี าไรสุทธจิากการด าเนินงาน

เตบิโตรอ้ยละ 9 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน เนื่องมาจากสาเหตุ

เดยีวกันกับในไตรมาส 3 ปี 2562 ส่วนการเตบิโตของ ก าไรสุทธิ

จากการด าเนนิงานอยูใ่นอัตราทีช่า้กวา่การเตบิโตของรายได ้โดยมี

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ปในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึง่เป็นไตรมาสนอกฤดูกาล

เดนิทางทางธุรกจิในทวปียโุรป นอกจากนี ้การลงทนุในเอ็นเอช โฮ

เทล กรุ๊ปยังส่งผลใหบ้รษัิทมตีน้ทุนทางการเงินและอัตราภาษีที่

สูงขึน้ รวมถงึผลกระทบจากการแปลงค่าเงนิ ดังนัน้ อัตราการท า

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานลดลงอยูท่ีร่อ้ยละ 4.6 ในชว่ง 9 เดอืน

แรกปี 2562 เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 8.1 ในชว่ง 9 เดอืนแรกปี 2561  



 

 

 

หนา้ 3 

ก าไรสทุธ ิ

หน่วย: ลา้นบาท 
  ไตรมาส 3 
 ปี 2562  

 ไตรมาส 3  
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ก าไรสทุธ ิ 4,560 1,020 347 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 13.3 6.4  

จากผลการด าเนนิงาน*    

ก าไรสทุธ ิ 1,417 1,020 39 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 4.8 6.4  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

 

ก าไรสทุธ ิ

หน่วย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรก 
ปี 2562 

9 เดอืนแรก 

ปี 2561 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามงบการเงนิ    

ก าไรสทุธ ิ 6,929 3,944 76 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 7.3 8.4   

จากผลการด าเนนิงาน*    

ก าไรสทุธ ิ 4,151 3,824 9 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 4.6 8.1  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว  

ชว่งเวลา 
จ านวน 

(ลา้นบาท)  
กลุม่ธรุกจิ 

รายการทีเ่กดิขึน้ 
เพยีงครัง้เดยีว 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 
121 ไมเนอร ์ฟู้ด ก าไรจากการลงทนุในเบนฮิานา 

ไตรมาส 1 

ปี 2562 

50 ไมเนอร ์ฟู้ด 
ก าไรจากการขายธรุกจิเบรดทอลค์ 
(ประเทศไทย) (รายได)้ 

132 กอ่นภาษี 
91 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

ก าไรจากการขายทรัพยส์นิของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได)้ 

-191 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จากสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

 -48 กอ่นภาษี 

 -38  หลงัภาษี 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด/
ไมเนอร ์
ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ้า่ยส ารองสทุธสิ าหรับ
ผลประโยชนพ์นักงาน ตาม
กฎหมายแรงงานฉบบัใหม่
(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
จ าแนกตามรายธรุกจิ) 

62 รายได ้

44 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

ก าไรจากการขายทรัพยส์นิของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได)้ 

-320 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จากสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 3 

ปี 2562 

 4,743 รายได ้

3,512 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์
ก าไรจากการขายโรงแรมทโิวล ี

35 รายได ้

-1 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
เพยีงครัง้เดยีวของเอ็นเอช โฮเทล 
กรุ๊ป 

 

ไตรมาส 3 

ปี 2562 

-46 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จากสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิาร) 

-322 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด 

คา่ใชจ้า่ยและคา่ใชจ้า่ยส ารองที่
เกีย่วขอ้งกบัคอรบ์นิ แอนด ์คงิ รบิส ์
แอนด ์รัมส ์และบางแบรนดใ์นกลุม่
ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศสงิคโปร ์
(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 3 ปี 2562 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

 เปิดรา้นอาหารสุทธจิ านวน 29 สาขา เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาส 2 ปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นรา้นเดอะ 

คอฟฟ่ี คลับ, เดอะ พซิซ่า คอมปะนี, รเิวอร์ไซด์ 

และแดรี ่ควนี 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

  เปิดใหบ้รกิารโรงแรมทัง้หมด 11 แหง่ 

- อนันตรา: Anantara Iko Mauritius Resort & 

Villas (โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบริหาร) 

ในประเทศมอรเิชยีส 

- เ อ็ น เอช :  NH Andorra la Vella (โ ร งแรม

ภายใตส้ัญญารับจา้งบริหาร) ในประเทศ

อันดอรร์า 

- เ อ็ น เ อ ช  ค อ ล เ ล ค ชั่ น : NH Collection 

München Bavaria (โรงแรมเช่าบริหาร) มี

หอ้งพักเพื่อใหบ้ริการจ านวน  173 หอ้งใน

ประ เทศเยอรมนี , NH Collection Antwerp 

Centre (โรงแรมเชา่บรหิาร) มหีอ้งพักเพือ่ให ้

บรกิารจ านวน 180 หอ้งในประเทศ เบลเยยีม 

แล ะ  NH Collection Roma Fori Imperiali 

(โรงแรมเช่าบรหิาร) มีหอ้งพักเพือ่ใหบ้รกิาร

จ านวน 42 หอ้งในประเทศอติาล ี

- อวานี: อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ  (โรงแรม

ภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร) ในประเทศไทย, 

AVANI Seminyak (โรงแรมภายใตส้ัญญา

รับจา้งบริหาร )  ในประเทศอินโดนี เซีย , 

AVANI Central Busan (โ ร ง แ ร ม ภ า ย ใ ต ้

สัญญารับจา้งบริหาร) ในประเทศเกาหลีใต ้

และ AVANI Melbourne Box Hill Residences 

(โรงแรมภายใตส้ัญญาบรหิารจัดการหอ้งชุด) 

ในประเทศออสเตรเลยี 

- โอ๊คส์: Oaks Beirut (โรงแรมภายใตส้ัญญา

รับจา้งบริหาร) ในประเทศเลบานอน และ 

Oaks Wellington (โรงแรมภายใต ส้ัญญา

บรหิารจัดการหอ้งชดุ) ในประเทศนวิซแีลนด ์ 



 

 

 

หนา้ 4 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,297 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,143 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,154 สาขา คดิ

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,511 สาขา 

คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 66 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 786 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 34 ในอีก 25 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป

เอเชยี โอเชยีเนยี ตะวันออกกลาง ยโุรป และประเทศแคนาดา  

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 3 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,143 4 35 

-  ประเทศไทย 913 -4 12 

-  ตา่งประเทศ 230 8 23 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,154 25 88 

-  ประเทศไทย 598 16 86 

-  ตา่งประเทศ 556 9 2 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,297 29 123 

 

รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 3 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซา่ คอมปะน ี 552 8 52 

สเวนเซน่ส ์ 321 -1 -1 

ซซิซเ์ลอร ์ 66 0 2 

แดรี ่ควนี 520 4 55 

เบอรเ์กอร ์คงิ 115 0 16 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 482 14 34 

ไทย เอ็กซเ์พรส 87 -1 -4 

รเิวอรไ์ซด ์ 81 6 17 

เบนฮิานา 19 -2 0 

อืน่ๆ* 54 1 -48** 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,297 29 123 

* อืน่ๆ คอื รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 51 
บริษัท ซีเล็ค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต  ้     

แบรนด ์“ภัทรา” 
** จ านวนรา้นอาหารที่ลดลงส่วนใหญ่เ ป็นผลมาจากการขายบริษัทร่วมทุน               

เบรดทอลค์ ประเทศไทย 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 3.7

เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากการขยาย

สาขาในอัตรารอ้ยละ 5.7 การเตบิโตของยอดขายโดยรวมทกุสาขา 

ของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยและจนีชว่ยลดผลกระทบ

เชงิลบจากการชะลอตัวของไมเนอร์ ฟู้ ดในประเทศออสเตรเลีย 

จากการปรับโครงสรา้งรา้นอาหารในเครือ  ท่ามกลางสภาวะ

เศรษฐกจิทีช่ะลอตัวและสภาพแวดลอ้มการด าเนินงานทีท่า้ทาย 

ส่วนยอดขายต่อรา้นเดมิ (Same-Store-Sales) ลดลงรอ้ยละ 3.7 

เมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการด าเนินงาน

ของทุกตลาดหลักยังคงไดร้ับแรงกดดันจากการชะลอตัวทาง

เศรษฐกจิและการแขง่ขันทีเ่พิม่ขึน้ 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยมยีอดขายโดยรวมทุกสาขา

เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 2.1 ในไตรมาส 3 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขา

อยา่งระมัดระวังและมรีะเบยีบวนัิยในอัตรารอ้ยละ 6.9 อยา่งไรก็ตาม 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 ยอดขายต่อรา้นเดมิยังคงเผชญิกับความ 

ทา้ทายและลดลงรอ้ยละ  5.0 จากช่วง เดียวกันของปีก่อน 

เนือ่งมาจากการบรโิภคภายในประเทศทีอ่อ่นตัว โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในต่างจังหวัดของประเทศไทย ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรง 

อยา่งไรก็ตาม แนวโนม้ของยอดขายตอ่รา้นเดมิดขีึน้เรือ่ยๆ ในแตล่ะ

ไตรมาส เมือ่เทยีบกับยอดขายต่อรา้นเดมิทีล่ดลงรอ้ยละ 6.0 และ 

5.6 ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2562 ตามล าดับ เบอรเ์กอร ์คงิ

มยีอดขายตอ่รา้นเดมิจากยอดขายตอ่รา้นเดมิในไตรมาส 3 ปี 2562 

อยู่ในระดับที่ใกลเ้คียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเริ่มมีการ

เติบโตในเดือนสิงหาคมและกันยายน จากทัง้จ านวนลูกคา้และ

คา่ใชจ้่ายเฉลีย่ตอ่ใบเสร็จทีเ่พิม่ขึน้ จากการเปิดตัวผลติภัณฑใ์หม่ๆ 

ทัง้เบอรเ์กอรม์ังสวริัตใินเดอืนสงิหาคม และเฟรนซฟ์รายสท์รัฟเฟิล

ในเดอืนกันยายน นอกจากนี้ ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ยังมสีาเหตุมาจาก

ความส าเร็จในการมุ่งเนน้ในบรกิารจัดส่งอาหาร ซึง่ในปัจจุบันมี

สัดส่วนมากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดท้ัง้หมดของเบอร์เกอร ์คงิ 

ในขณะทีซ่ซิซเ์ล่อรไ์ดเ้สรมิสรา้งความแข็งแกร่งของภาพลักษณ์

ของแบรนดใ์นฐานะรา้นอาหารเพือ่สขุภาพ ดว้ยการเปิดตัวน ้าผลไม ้

สกัดเย็นและ Taste The Future ซึง่เป็นเมนูทีท่ าจากพชื นอกจากนี ้

ซซิซเ์ล่อร์ประสบความส าเร็จในการออกแคมเปญการตลาดเพือ่

สง่เสรมิการขายในวันท างาน และเมนูสดุคุม้อิม่เวอ่รร์าคา 259 บาท 

ซึ่งช่วยเพิ่มจ านวนลูกคา้ ส่งผลใหย้อดขายต่อรา้นเดิมของ 

ซซิซเ์ล่อรม์แีนวโนม้ทีด่ขี ึน้อย่างมนัียส าคัญจากไตรมาสทีผ่่านมา 

นอกจากนี้ เมนูพิซซ่ากุง้ถล่มขอบและชุดอิ่มคุม้ใหม่ของเดอะ  

พซิซา่ คอมปะนียังชว่ยใหย้อดขายต่อรา้นเดมิมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้เมือ่

เทยีบกับไตรมาสก่อนเช่นกัน ทัง้นี้ เพือ่ทีจ่ะรับมอืกับการชะลอตัว

ของตลาดและเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของความสามารถในการ

แข่งขัน กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยจะยังคงมุ่งเนน้การ

บรกิารจัดส่งอาหาร การสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑใ์หม่ และการปรับปรุง

ประสบการณ์ของลกูคา้ รวมถงึการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงาน 

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขา

เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 9.3 ในไตรมาส 3 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปีกอ่น โดยการขยายสาขาอยา่งตอ่เนือ่งของรเิวอรไ์ซด ์



 

 

 

หนา้ 5 

ชว่ยลดผลกระทบจากยอดขายต่อรา้นเดมิทีล่ดลงเล็กนอ้ยในอัตรา

รอ้ยละ 1.9 ในไตรมาส 3 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน ทัง้นี้ ยอดขายต่อรา้นเดมิทีล่ดลงของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศจีน มีสาเหตุมาจากจ านวนลูกคา้ของริเวอร์ไซด์ในภาค

ตะวันออกที่ลดลง เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ใน

อนาคต กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนมีแผนจะเพิ่มจ านวน

ลกูคา้ดว้ยโปรแกรมความภักดขีองลกูคา้ตอ่แบรนด ์ซึง่ไดเ้ปิดตัวใน

เดือนสิงหาคม 2562 โดยนับตัง้แต่เปิดตัว โปรแกรมความภักดี

ดังกลา่วมฐีานขอ้มลูลกูคา้กวา่ 600,000 ราย ภายในเวลา 40 วัน 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมยีอดขายต่อรา้นเดมิ

ลดลงรอ้ยละ 1.9 ในไตรมาส 3 ปี 2562 โดยมสีาเหตุมาจากการ

ชะลอตัวของเศรษฐกจิภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่อ

รา้นเดิมมีแนวโนม้ที่ดีขึ้นตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2561 จากผลการ

ด าเนินงานทีแ่ข็งแกร่งของเดอะ คอฟฟ่ี คลับในต่างประเทศ และ

ยอดขายที่ดีของเมล็ดกาแฟ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากผลการ

ด าเนนิงานทีอ่่อนตัวของเดอะ คอฟฟ่ี คลับในประเทศออสเตรเลยี

จากการปรับโครงสรา้งรา้นอาหารในเครอืและการขยายสาขาอย่าง

ระมัดระวังทา่มกลางสภาพเศรษฐกจิทีอ่อ่นตัว สว่นยอดขายโดยรวม

ทุกสาขาลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 1.2 ในไตรมาส 3 ปี 2562 

ทัง้นี้ กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีจะยังคงมุ่งเนน้ใน

การเพิม่ยอดขายผ่านชอ่งทางบรกิารจัดส่งอาหาร โดยร่วมมอืกับผู ้

ใหบ้รกิารจัดส่งอาหารรายอืน่ เนื่องจากความสะดวกสบายเป็นสิง่

ส าคัญยิ่งขึ้นส าหรับผูบ้ริโภคในประเทศออสเตรเลีย รวมถึง

โปรแกรมความภักดขีองลูกคา้ผ่านชอ่งทางดจิทิัล เพือ่เพิม่จ านวน

ครัง้ในการใชบ้ริการและการใชจ้่ายของลูกคา้ นอกจากนี้ เดอะ  

คอฟฟ่ี คลับจะยังคงผลักดันการขยายธุรกจิในตลาดต่างประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีผูค้นหนาแน่น และดว้ยรา้นคา้

รูปแบบหยบิง่าย จ่ายเร็ว ซึง่จะช่วยลดระยะเวลาคืนทุนและเพิ่ม

ผลตอบแทนจากการลงทนุ 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาเตบิโต

รอ้ยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การเตบิโตของ

ยอดขายโดยรวมทุกสาขาของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย

และจีน ช่วยลดผลกระทบจากยอดขายโดยรวมทุกสาขาทีล่ดลง

ของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยี ทัง้นี้ ดว้ยสภาพ

เศรษฐกจิทีท่า้ทายในทุกตลาดหลักทีบ่รษัิทด าเนนิธุรกจิอยู่ ส่งผล

ใหย้อดขายต่อรา้นเดมิลดลงรอ้ยละ 3.8 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 

2562 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ไมเนอร ์

ฟู้ ดจะยังคงมุ่งเนน้การด าเนินงานเชิงรุก ผ่านกระบวนการการ

ปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อรักษาการเป็นแบรนด์ในใจของลูกคา้ 

ท่ามกลางสภาวะตลาดทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้

การยกระดับประสบการณ์ของลูกคา้และการสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑ์

ใหม่จะช่วยผลักดันผลการด าเนินงานในประเทศไทย ในขณะที่ 

ประสทิธภิาพการด าเนินงานทีสู่งขึน้และโปรแกรมความภักดีของ

ลูกคา้จะช่วยรักษาแนวโนม้เชงิบวกของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศจนีและออสเตรเลยีตอ่ไป 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 3 
ปี 2562 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

9 เดอืนแรก 
ปี 2562 

9 เดอืนแรก 
ปี 2561 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลีย่ Average Same-
Store-Sales Growth 

-3.7 -3.8 -3.8 -2.9 

อตัราเตบิโตของยอดขาย
รวมเฉลีย่ Average Total-
System-Sales  

3.7  0.7  4.3  -0.6 

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ เพือ่
ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากรายไดท้ี่ลดลงของกลุ่ม

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลีย จากการปรับโครงสรา้ง

รา้นอาหารในเครอือย่างตอ่เนือ่งและการขยายสาขาอย่างระมัดระวัง 

รวมถงึผลกระทบเชงิลบจากการแปลงค่าเงนิจากการแข็งค่าของ

สกุลเงนิบาทเมือ่เทยีบกับสกุลเงนิออสเตรเลยีและสกุลเงนิหยวน 

ส่วนรายรับจากการใหส้ทิธแิฟรนไชสล์ดลงรอ้ยละ 4 ในไตรมาส 3 

ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยการเตบิโตอย่าง

แข็งแกร่งของรายรับจากการใหส้ทิธแิฟรนไชสข์องรา้นอาหารใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่เดอะ พซิซ่า คอมปะนี ช่วยลด

ผลกระทบจากการลดลงของรายรับจากการใหส้ทิธแิฟรนไชส ์จาก

ผลการด าเนินงานที่อ่อนตัวของสาขาแฟรนไชส์ในประเทศ

ออสเตรเลยีและเวยีดนามไดเ้พยีงบางสว่น 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 EBITDA จากธุรกจิรา้นอาหารลดลงในอัตรา

รอ้ยละ 23 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ในขณะทีก่ลุม่ธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศจีนมี EBITDA จากการด าเนินงานที่เตบิโต

ต่อเนื่องในสกุลเงนิทอ้งถิน่ เนื่องมาจากการปรับปรุงประสทิธภิาพ

ในการด าเนนิงานและการจัดการตน้ทุนอย่างมรีะเบยีบวนัิย แต่กลุ่ม

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลยีม ีEBITDA ทีล่ดลง 

จากยอดขายต่อรา้นเดิมที่ลดลงท่ามกลางการบริโภคภายใน 

ประเทศทีอ่่อนตัว นอกจากนี้ กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย

ยังคงมกีารลงทนุอย่างตอ่เนือ่ง เพือ่ขยายธุรกจิดว้ยความระมัดระวัง

และเพือ่เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของระบบดจิทิัล ในขณะที ่กลุ่ม

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมีรายรับจากการใหส้ิทธ ิ

แฟรนไชส์ที่ลดลง ดังนั้น อัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนนิงานลดลงเป็นรอ้ยละ 12.3 ในไตรมาส 3 ปี 2562 เมือ่เทยีบ

กับรอ้ยละ 15.6 ในไตรมาส 3 ปี 2561 



 

 

 

หนา้ 6 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีรายไดร้วมจากการ

ด าเนินงานของธุรกจิรา้นอาหารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขาในประเทศ

ไทยและจีน รวมถงึการเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิของกลุ่ม

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีในชว่งครึง่ปีแรก ส่วน EBITDA จาก

การด าเนนิงานโดยรวมในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 ลดลงรอ้ย

ละ 9 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากสาเหตุทีไ่ดก้ล่าวไป

ขา้งตน้ในประเทศไทยและออสเตรเลยี ส่งผลให ้อัตราการท าก าไร 

EBITDA จากการด าเนนิงานลดลงจากรอ้ยละ 16.6 ในชว่ง 9 เดอืน

แรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 15.0 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3 
 ปี 2562 

ไตรมาส 3  
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 5,287 5,422 -2 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 400 415 -4 

รวมรายได ้ 5,686 5,836 -3 

EBITDA 698 911 -23 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 12.3 15.6   

หนว่ย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรก 
ปี 2562 

9 เดอืนแรก 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการ
ด าเนนิงาน** 

16,686 16,509 1 

รายรบัจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 1,233 1,219 1 

รวมรายได ้ 17,919 17,728 1 

EBITDA 2,680 2,938 -9 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 15.0 16.6   

*   ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 บรษัิทมโีรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 373 

แห่ง และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีร่ับจา้งบรหิารอกี 156  แห่ง

ใน 55 ประเทศ มจี านวนหอ้งพักทัง้สิน้ 76,967 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองจ านวน 55,474 หอ้ง และหอ้งที่บริษัทรับจา้ง

บรหิารจ านวน 21,493 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, อวานี, โอ๊คส,์ 

ทโิวล,ี เอ็นเอช คอลเลคชัน่, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า        

คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักในประเทศไทย 

4,442 หอ้ง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพักในตา่งประเทศ 

72,525 หอ้ง  คิด เ ป็นสัดส่วนร อ้ยละ 94 ในอีก  54 ประ เทศ 

ครอบคลมุทั่วทวปีเอเชยี โอเชยีเนยี ยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 3 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 55,474 186 441 

-  ประเทศไทย 2,716 0 0 

-  ตา่งประเทศ 52,758 186 441 

รับจา้งบรหิาร 21,493 1,096 -3,736 

-  ประเทศไทย 1,726 382 170 

-  ตา่งประเทศ 19,767 714 -3,906 

รวมหอ้งพกั 76,967 1,282 -3,295 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่รษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมทีบ่รษัิทลงทุนเอง เชา่บรหิาร และ

รว่มลงทนุ 

 
หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทนุ 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 3 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 19,230 89 254 

เชา่บรหิาร 34,218 97 221 

รว่มทนุ 2,026 0 -34 

รับจา้งบรหิาร 14,450 1,042 -4,161 

MLR* 7,043 54 425 

รวมหอ้งพกั 76,967 1,282 -3,295 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

จากการขายและเช่ากลับของโรงแรมทิโวลี 3 แห่งในประเทศ

โปรตุเกส ซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และ

เพื่อที่จะใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานของบริษัท 

โรงแรมทัง้ 3 แห่งดังกล่าวจงึไดถู้กจัดกลุ่มใหม่ โดยยา้ยจากกลุ่ม

โรงแรมที่บริษัทเป็นเจา้ของเองและเช่าบริหารในต่างประเทศ

ภายใตไ้มเนอร ์โฮเทลส ์ไปอยู่ภายใตก้ลุ่มโรงแรมเอ็นเอช โฮเทล 

กรุป๊  

กลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง (ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

และโรงแรมทโิวล ี3 แห่งภายใตส้ัญญาการขายและเชา่กลับ) ซึง่มี

สัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 23 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของ

ธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 3 ปี 2562 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้ง

ต่ อ คืน  (Revenue per Available Room – RevPar) ข อ งกลุ่ ม

โรงแรมเดมิ (Organic) ลดลงรอ้ยละ 6 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

ในสกุลเงนิบาท ดว้ยอัตราแลกเปลีย่นคงที ่รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งตอ่

คนืของกลุ่มโรงแรมเดมิจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 จากชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน เนื่องมาจากการด าเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงแรมใน

ต่างประเทศ ส่วนโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมี

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 5 จาก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากผลการด าเนนิงานทีอ่อ่นตัวของโรงแรม

ทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในตา่งจังหวัด ในขณะที ่กลุม่โรงแรมเดมิที่

บรษัิทเป็นเจา้ของเองในกรงุเทพฯ มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของ

กลุ่มโรงแรมเดมิอยู่ในระดับที่ใกลเ้คียงกับปีก่อนในไตรมาส 3 ปี 

2562 จากราคาค่าหอ้งพักทีสู่งขึน้ โดยโรงแรมอวานี รเิวอรไ์ซด์ 

กรุงเทพฯ และเซ็นต ์รจีสิ กรุงเทพฯ มกีารเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่

ต่อหอ้งต่อคนืในช่วงอัตรารอ้ยละ 5 ถงึ 10 ในไตรมาส 3 ปี 2562 

ในขณะที่ผลการด าเนินงานของโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของใน
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แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญ ซึง่ไม่รวมกรุงเทพฯ ยังคงอยู่ภายใตแ้รง

กดดัน ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิที่

บริษัทเป็นเจา้ของเองในต่างจังหวัดลดลงรอ้ยละ 10 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน จากทัง้อัตราการเขา้พักและราคาค่าหอ้งพัก

เฉลีย่ทีล่ดลง ส่วนในต่างประเทศเมือ่แปลงเป็นสกุลเงนิบาท ผล

การด าเนินงานไดถู้กทอนลงจากการแข็งค่าของสกุลเงนิบาทเมือ่

เทยีบกับสกุลเงนิอืน่ๆ อย่างไรก็ตาม ทุกตลาดหลักของบรษัิทใน

ตา่งประเทศมรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกลุเงนิทอ้งถิน่ทีเ่ตบิโต

ขึน้ โดยรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื ณ อัตราแลกเปลีย่นคงที ่ของ

กลุ่มโรงแรมเดมิทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในต่างประเทศเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มโรงแรมที่บรษัิทเป็น

เจา้ของเองในประเทศโปรตุเกส (ไม่รวมโรงแรมทิโวลี 3 แห่ง

ภายใตส้ัญญาการขายและเชา่กลับ) และบราซลิมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

หอ้งตอ่คนืเตบิโตรอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่

เป็นผลส่วนใหญ่มาจากราคาค่าหอ้งพักทีสู่งขึน้ ในขณะเดยีวกัน 

จากความสามารถในการบรหิารจัดการราคาค่าหอ้งพักไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพของบรษัิท ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของ

โรงแรมในประเทศมัลดฟีส ์และแอฟรกิาเตบิโตรอ้ยละ 9 และ 32 

จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ตามล าดับ  

กลุม่โรงแรมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 

65 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ ใน 

ไตรมาส 3 ปี 2562 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรม

เดมิทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 ใน

สกุลเงินยูโร จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากราคาค่า

หอ้งพักที่สูงขึน้ โดยรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในทุกตลาดหลัก

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ยกเวน้ยุโรป

กลางและละตินอเมริกา กลุ่มโรงแรมในประเทศสเปนมีผลการ

ด าเนินงานทีแ่ข็งแกร่งทีสุ่ด โดยมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของ

กลุ่มโรงแรมเดมิเตบิโตรอ้ยละ 10.3 ในไตรมาส 3 ปี 2562 จาก

ความส าเร็จในการขึ้นราคาค่าหอ้งพัก ตามการเพิ่มขึ้นของการ

ประชมุและการจัดกจิกรรมทัง้ในเมอืงมาดรดิและบารเ์ซโลน่า ส่วน

โรงแรมในยุโรปกลางไดร้ับแรงกดดันจากการจัดประชมุทีล่ดลงใน

ประเทศเยอรมัน และจ านวนโรงแรมใหมท่ีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในเมอืงแฟรงค์เฟิรต์ ในขณะที ่ละตนิอเมรกิาไดร้ับผลกระทบ

จากอัตราแลกเปลี่ยน และเงนิเฟ้อรุนแรงในประเทศอารเ์จนตนิา 

ตามมาตรฐานบัญช ีIAS29 ทัง้นี้ หากรวมโรงแรมใหม ่รายไดเ้ฉลีย่

ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกลุเงนิยโูรของโรงแรมทีเ่อ็นเอช โฮเทล กรุป๊เป็น

เจา้ของเองและเชา่บรหิารทัง้หมดเตบิโตรอ้ยละ 3.7 ในไตรมาส 3 

ปี 2562 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

เมื่อรวมโรงแรมใหม่และโรงแรมในเครือเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกลุเงนิบาทของโรงแรมทีบ่รษัิทเป็น

เจา้ของเองและเช่าบรหิารทัง้หมด (System-Wide) ลดลงรอ้ยละ 

39 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการที่รายได ้

เฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของโรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อยู่ใน

ระดับต ่ากว่าของโรงแรมเดมิของบรษัิทมาก และการแข็งค่าของ

สกลุเงนิบาท 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ซึง่มสีัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 3 ปี 2562 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกุล

เงนิออสเตรเลยีลดลงรอ้ยละ 5 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากทัง้

อัตราการเขา้พักและราคาค่าหอ้งพักทีล่ดลง สภาพแวดลอ้มในการ

ด าเนนิงานในประเทศออสเตรเลยียังคงเผชญิกับความทา้ทายอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมสีาเหตุมาจากจ านวนแขกเขา้พักทีล่ดลง เนื่องจาก

สภาพเศรษฐกจิที่ชะลอตัวและจ านวนโรงแรมใหม่ที่เพิม่ขึน้ ซึง่

สะทอ้นใหเ้ ห็นถึงการแข่งขันที่สู งขึ้นของราคาค่าหอ้งพัก 

นอกจากนี้ รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคืนยังไดร้ับผลกระทบจากการ

แข็งคา่ของสกลุเงนิบาทเมือ่เทยีบกับสกลุเงนิออสเตรเลยี สง่ผลให ้

ในไตรมาส 3 ปี 2562 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิบาท

ลดลงรอ้ยละ 17 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรม (ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) 

มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 1 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของ

ธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 3 ปี 2562 ดว้ยอัตราแลกเปลีย่น

ทีค่งที ่กลุ่มโรงแรมเดมิทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารมรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง

ต่อคนืลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 1 ในไตรมาส 3 ปี 2562 เมือ่

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลการด าเนินงานที่ดีของ

โรงแรมทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารในขอนแกน่ เชยีงใหม ่โอมาน กาตาร ์

และลาว ชว่ยลดผลกระทบจากผลการด าเนนิงานทีอ่่อนตัวในสมุย 

อนิโดนีเซยี และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ไดบ้างส่วน ทัง้นี้ หากรวม

ผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงนิบาท และการรวมโรงแรมใน

เครอืของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนือยู่ใน

ระดับต ่ากว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืเฉลีย่เดมิของบรษัิท รายได ้

เฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของโรงแรมทัง้หมดทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารลดลง

รอ้ยละ 16 ในไตรมาส 3 ปี 2562 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 3 ปี 2562 หากไม่รวมผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื

ของกลุ่มโรงแรมเดมิทัง้หมดลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 2 จาก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งของกลุม่

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในต่างประเทศ ชว่ยลดผลกระทบ

จากผลการด าเนินงานที่อ่อนตัวของกลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็น

เจา้ของเองในต่างจังหวัดและกลุ่มโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหาร

จัดการหอ้งชดุไดเ้พยีงแคบ่างสว่น ทัง้นี ้หากรวมผลกระทบจากการ

แปลงค่าเงนิ จากการแข็งค่าของสกลุเงนิบาท รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้ง
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ต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมทั ้งหมดลดลงรอ้ยละ 11 จากช่วง

เดยีวกันของปีก่อน โดยหากรวมโรงแรมใหม่และโรงแรมในเครือ

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกุลเงนิบาท

ของโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 27 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

โดยมสีาเหตุส่วนใหญ่มาจากการทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของ

โรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ อยูใ่นระดับต ่ากวา่ของโรงแรม

เดมิของบรษัิท และการแข็งคา่ของสกลุเงนิบาท 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุล

เงินบาทของกลุ่มโรงแรมเดมิทัง้หมดของบรษัิทลดลงรอ้ยละ 5 

จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน จากผลการด าเนินงานทีช่ะลอตัวของ

กลุม่โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในต่างจังหวัดและกลุม่โรงแรม

ภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด รวมถงึการแข็งค่าของสกุลเงิน

บาท ทัง้นี ้หากรวมโรงแรมใหม่และโรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ป รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคืนของโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 

25 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทนุ 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 3 
ปี 2562 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

9 เดอืนแรก 

 ปี 2562 

9 เดอืนแรก 

 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

74 74 71 66 

รว่มทนุ 47 53 52 53 

รับจา้งบรหิาร* 65 63 64 63 

MLR** 80 82 77 79 

เฉลีย่ 72 72 70 69 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน

ประเทศไทย 
75 78 76 78 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมใน
ประเทศไทย*** 64 65 N/A N/A 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 3 

ปี 2562 

ไตรมาส 3 

ปี 2561 
9 เดอืนแรก 
 ปี 2562 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

3,763 6,152 3,881 6,295 

รว่มทนุ 6,261 6,660 8,066 8,065 

รับจา้งบรหิาร* 4,420 5,459 4,505 5,664 

MLR** 3,601 4,240 3,781 4,285 

เฉลีย่ 3,869 5,293 4,018 5,472 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 4,353 4,506 4,896 4,962 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมใน

ประเทศไทย*** 1,615 1,674 N/A N/A 

(System-Wide)                    รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2562 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

9 เดอืนแรก 

 ปี 2562 

9 เดอืนแรก 

 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

2,773 4,533 2,760 4,164 

รว่มทนุ 2,973 3,501 4,166 4,238 

รับจา้งบรหิาร* 2,865 3,413 2,897 3,575 

MLR** 2,895 3,480 2,917 3,384 

เฉลีย่ 2,803 3,823 2,826 3,761 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 3,244 3,519 3,731 3,851 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมใน
ประเทศไทย*** 1,035 1,095 N/A N/A 

(Organic)                              อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2562 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

9 เดอืนแรก 

 ปี 2562 

9 เดอืนแรก 

 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

71 74 66 66 

รว่มทนุ 47 53 52 53 

รับจา้งบรหิาร* 63 63 64 63 

MLR** 80 82 77 79 

เฉลีย่ 71 72 69 69 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 76 78 77 78 

 (Organic)                             คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 3 

ปี 2562 

ไตรมาส 3 

ปี 2561 
9 เดอืนแรก 
 ปี 2562 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

5,970 6,152 6,099 6,295 

รว่มทนุ 6,261 6,660 8,066 8,065 

รับจา้งบรหิาร* 5,082 5,459 5,650 5,664 

MLR** 3,601 4,240 3,781 4,285 

เฉลีย่ 4,803 5,293 5,175 5,472 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 4,401 4,506 4,916 4,962 

(Organic)                         รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2562 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

9 เดอืนแรก 

 ปี 2562 

9 เดอืนแรก 

 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

4,223 4,533 4,045 4,164 

รว่มทนุ 2,973 3,501 4,166 4,238 

รับจา้งบรหิาร* 3,183 3,413 3,619 3,575 

MLR** 2,895 3,480 2,917 3,384 

เฉลีย่ 3,390 3,823 3,549 3,761 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 3,326 3,519 3,770 3,851 

*    จ านวนหอ้งในไตรมาส 3 ปี 2562 รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์
*** ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 3 ปี 2562 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบริการที่เกี่ยวขอ้งเติบโตมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากรายไดท้ี่เพิม่ขึน้อย่างมี

นัยส าคัญจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ถงึแมว้่า

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในต่างประเทศมผีลการด าเนนิงาน

ทีด่ใีนสกุลเงนิทอ้งถิน่ แต่การแข็งค่าของสกุลเงนิบาทในไตรมาส 

ที่ 3 ส่งผลกระทบเชงิลบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มโรงแรม

ดังกล่าวเมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ส่วนรายไดจ้ากการ

รับจา้งบรหิารโรงแรม (ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) เพิม่ขึน้อย่าง

โดดเดน่ในอัตรารอ้ยละ 11 ในไตรมาส 3 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลักมาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จาก

การขยายจ านวนหอ้งโรงแรมทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิาร  

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 รายไดจ้ากการด าเนินงานของ

ธุรกจิโรงแรมและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ 3 เทา่ เมือ่เทยีบกับชว่ง



 

 

 

หนา้ 9 

เดยีวกันของปีก่อน ในขณะทีร่ายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรม 

(ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) เพิม่ขึน้อย่างแข็งแกร่งในอัตรารอ้ย

ละ 12 ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกัน

ของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากเหตุผลเดยีวกันกับในไตรมาส 3 ปี 

2562 

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 โครงการเซ็นต ์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 บริษัทได ้

ประกาศโครงการใหมเ่พิม่อกี 2 โครงการ ซึง่อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง 

ไดแ้ก่ โครงการอนันตราเดซารู ในประเทศมาเลเซยี และโครงการ

อนันตรา อูบุด ในประเทศอนิโดนเิซยี เพือ่ใหม้โีครงการทีอ่ยู่อาศัย

เพือ่ขายอยา่งตอ่เนือ่งในอนาคต 

อกีส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คอื โครงการพักผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชือ่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

238 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชยีงใหม่ในประเทศไทย 

ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซแีลนด์ บาหลีในประเทศอนิโดนีเซีย 

และซานยา่ในประเทศจนี ดว้ยความส าเร็จในการขายและการตลาด 

สง่ผลใหอ้นันตรา เวเคชัน่ คลับมจี านวนสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 18 

จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่13,884 คน ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 

2562 

รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมลดลงรอ้ยละ 10 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน รายได ้

จากอนันตรา เวเคชัน่ คลับเตบิโตอยา่งมนัียส าคัญ จากการขึน้ราคา

ต่อแตม้ตัง้แต่เดือนธันวาคมปี 2562 และการเพิม่ขึน้ของจ านวน

แตม้ขายทั ้งหมด เนื่องมาจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่ประสบ

ความส าเร็จของบริษัท อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอนันตรา 

เวเคชั่น คลับ ไม่สามารถชดเชยกับการลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิ

การขายโครงการที่อยู่อาศัยและธุรกิจศูนย์การคา้และบันเทิง 

เนื่องมาจากความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทึกการขาย

โครงการทีอ่ยู่อาศัย และสภาพแวดลอ้มของธุรกจิคา้ปลกีทีช่ะลอ

ตัว ตามล าดับ ไดเ้ต็มจ านวน ส าหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2562 รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมลดลงรอ้ย

ละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากเหตุผล

เดยีวกันกับในไตรมาส 3 ปี 2562 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

ในไตรมาส 3 ปี 2562 รายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกจิ

โรงแรมและอืน่ๆ เพิม่ขึน้เกอืบ 3 เท่า จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

จากรายไดส้ว่นเพิม่จากเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ และผลการด าเนนิงาน

ที่ฟ้ืนตัวของอนันตรา เวเคชั่น คลับ หากไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ป รายไดร้วมจากการด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 11 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ของโรงแรมที่

บรษัิทเป็นเจา้ของเองในตา่งประเทศและอนันตรา เวเคชัน่ คลับ ไม่

สามารถชดเชยผลการด าเนินงานที่ชะลอตัวของกลุ่มโรงแรมที่

บรษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทย กลุ่มโรงแรมภายใตส้ิทธิ

บรหิารจัดการหอ้งชุด ธุรกจิการขายโครงการที่อยู่อาศัย รวมถงึ

ผลกระทบเชงิลบจากการแปลงคา่เงนิ ไดเ้ต็มจ านวน 

EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ เพิม่ขึน้ 2 

เทา่ในไตรมาส 3 ปี 2562 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตุ

หลักมาจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ และผลการ

ด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งของอนันตรา เวเคชั่น คลับ หากไม่รวมเอ็น

เอช โฮเทล กรุ๊ป EBITDA จากการด าเนนิงานเดมิในไตรมาส 3 ปี 

2562 ลดลงรอ้ยละ 26 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดย

ความสามารถในการท าก าไรที่สูงขึน้ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ

ชว่ยลดแรงกดดันจากความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงของกลุ่ม
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โรงแรมในประเทศไทย กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้ง

ชดุ และความแตกต่างของชว่งเวลาในการบันทกึการขายโครงการ

ทีอ่ยู่อาศัย รวมถงึการแข็งค่าของสกุลเงนิบาท ไดเ้พยีงบางส่วน 

ดังนั้น อัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมและอืน่ๆ ลดลงจากรอ้ยละ 24.6 ในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็น

รอ้ยละ 19.5 ในไตรมาส 3 ปี 2562 จากเหตุผลขา้งตน้ รวมถึง

ความสามารถในการท าก าไรทีต่ ่ากวา่ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จาก

กลุม่โรงแรมภายใตส้ัญญาเชา่บรหิาร 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 รายไดร้วมจากการด าเนนิงานของ

ธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ เพิม่ขึน้มากกวา่ 2 เทา่ จากชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน เนื่องมาจากรายไดส้่วนเพิม่จากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป การ

เตบิโตของธุรกจิโรงแรมในต่างประเทศ และยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

ของอนันตรา เวเคชัน่ คลับ หากไมร่วมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ รายได ้

รวมจากการด าเนินงานลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 4 จากช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น เนือ่งจากผลการด าเนนิงานของโรงแรมทีบ่รษัิท

เป็นเจา้ของเองในประเทศไทยและกลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิาร

จัดการหอ้งชุดยังอยู่ภายใตแ้รงกดดัน ในขณะที่มีความแตกต่าง

ของช่วงเวลาในการบันทึกการขายโครงการที่อยู่อาศัยและ

ผลกระทบเชิงลบจากการแปลงค่าเงิน ส่วน EBITDA จากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้น 2 เท่า ในช่วง 9 

เดอืนแรกของปี 2562 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน จากการรวมงบ

การเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ธุรกจิโรงแรมในตา่งประเทศ และ

อนันตรา เวเคชั่น หากไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป EBITDA จาก

การด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ลดลงรอ้ยละ 16 จากชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยภาพรวม อัตราการท าก าไร EBITDA จาก

การด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ลดลงอยู่ทีร่อ้ยละ 18.7 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562  เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 24.5 ในชว่ง 

9 เดอืนแรกของปี 2561 

ส าหรับชว่งครึง่ปีหลังของปี 2562 ไมเนอร ์โฮเทลสค์าดว่าผลการ

ด าเนนิงานจะมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ จากจ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตทิี่

เดนิทางเขา้มาในประเทศไทยทีอ่ยู่ในระหว่างการฟ้ืนตัว ซึง่เป็น

ประโยชนต์อ่โรงแรมของบรษัิทในประเทศไทย สว่นโรงแรมในทวปี

ยุโรป ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป คาดว่าผลการ

ด าเนนิงานจะเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้มคีวามสามารถในการท า

ก าไรที่สูงขึน้และการบรหิารจัดการตน้ทุนทีม่ีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ MINT และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจะยังคงท างานร่วมกัน

อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สรา้งประโยชนร์ว่มกันของทัง้สองบรษัิท ทา้ยสดุ 

ธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมคาดวา่จะมผีลการด าเนนิงาน

ทีด่ขี ึน้ จากการขายโครงการทีอ่ยูอ่าศัยและการฟ้ืนตัวของยอดขาย

ของอนันตรา เวเคชัน่ คลับ 

 

*ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 

**รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่   

ผลการด าเนนิงาน* 

 หน่วย: ลา้นบาท 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

(MINT กอ่น

เอ็นเอช) 

ไตรมาส 3 ปี 
2562 

(เอ็นเอช) 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

(รวม) 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

(MINT กอ่นเอ็น

เอช) 

ไตรมาส 3 ปี 
2561 

(เอ็นเอช) 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

(รวม) 

เปลีย่นแปลง 
รอ้ยละ (MINT 

กอ่นเอ็นเอช) 

เปลีย่นแปลง 
รอ้ยละ (รวม) 

ธรุกจิโรงแรมและ
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง** 

6,578 14,676 21,254 7,441 84 7,525 -12 182 

ธรุกจิรับจา้งบรหิาร
โรงแรม 

256  256 230  230 11 11 

ธรุกจิอืน่ๆ 1,108  1,108 1,236  1,236 -10 -10 

รวมรายได ้ 7,942 14,676 22,619 8,907 84 8,992 -11 152 

EBITDA 1,577 2,841 4,417 2,129 84 2,213 -26 100 

EBITDA 
Margin (รอ้ยละ) 

19.9 19.4 19.5 23.9 99.1 24.6   

หน่วย: ลา้นบาท 

9 เดอืนแรก 

ปี 2562 
(MINT กอ่น

เอ็นเอช) 

9 เดอืนแรก 

ปี 2562 
(เอ็นเอช) 

9 เดอืนแรก 

ปี 2562 
(รวม) 

9 เดอืนแรก 

ปี 2561 
(MINT กอ่นเอ็น

เอช) 

9 เดอืนแรก 

ปี 2561 
(เอ็นเอช) 

9 เดอืนแรก 

ปี 2561 
(รวม) 

เปลีย่นแปลง 

รอ้ยละ (MINT 
กอ่นเอ็นเอช) 

เปลีย่นแปลง 
รอ้ยละ (รวม) 

ธรุกจิโรงแรมและ
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง** 

19,793 43,808 63,601 20,739 443 21,182 -5 200 

ธรุกจิรับจา้งบรหิาร
โรงแรม 

1,018 
 

1,018 911  911 12 12 

ธรุกจิอืน่ๆ 3,639  3,639 3,949  3,949 -8 -8 

รวมรายได ้ 24,449 43,808 68,257 25,598 443 26,042 -4 162 

EBITDA 5,085 7,700 12,785 6,065 318 6,383 -16 100 

EBITDA 
Margin (รอ้ยละ) 20.8 17.6 18.7 23.7 71.6 24.5     
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ธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 บรษัิทมรีา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 486 แห่ง เพิม่ขึน้ 34 แห่งจาก 452 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 3 

ปี 2561 จากจ านวนรา้นคา้และจุดจ าหน่ายทั ้งหมด 486 แห่ง    

รอ้ยละ 84 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล่, บอสสนิี,่ 

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

และแรทลยี ์ในขณะทีร่อ้ยละ 16 เป็นของกลุ่มเครือ่งใชใ้นบา้นและ

ครัวเรอืน ภายใตแ้บรนดโ์จเซฟ โจเซฟ, สวลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิส ์

และโบเดิม้ 

จ านวนสาขาและจดุจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จดุจ าหนา่ย 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 410 -7 28 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้น
และครัวเรอืน 

76 -3 6 

รวม 486 -10 34 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 12 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่มี

ผลส่วนใหญ่มาจากการเตบิโตของธุรกจิจัดจ าหน่าย โดยรายได ้

จากธุรกจิจัดจ าหน่ายเตบิโตอย่างแข็งแกร่งในอัตรารอ้ยละ 19 เมือ่

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน จากแคมเปญส่งเสรมิการขายเชงิ

รุกและการขยายสาขา ในขณะทีร่ายไดจ้ากธุรกจิรับจา้งผลติลดลง

รอ้ยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากค า

สั่งซือ้ทีล่ดลงของลูกคา้ในกลุ่มธุรกจิสนิคา้อปุโภคบรโิภครายหลัก

ของบรษัิท ซึง่ยังคงมสีนิคา้คงเหลอือยู่ในระดับทีสู่ง จากก าลังซือ้

ทีล่ดลงและสภาพแวดลอ้มการคา้ปลกีทีช่ะลอตัว แคมเปญลดราคา

ของธุรกจิจัดจ าหน่าย และความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงของ

ธุรกจิรับจา้งผลติ จากการประหยัดต่อขนาดทีล่ดลง ส่งผลให ้ใน

ไตรมาส 3 ปี 2562  EBITDA ของธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

ลดลงรอ้ยละ 17 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน ดังนัน้ อัตรา

การท าก าไร EBITDA จึงลดลงจากรอ้ยละ 6.3 ในไตรมาส 3 ปี 

2561 เป็นรอ้ยละ 4.7 ในไตรมาส 3 ปี 2562 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและ

รับจา้งผลติเตบิโตรอ้ยละ 11 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน

ซึง่เป็นผลส่วนใหญม่าจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิจัดจ าหน่าย 

ในขณะที ่EBITDA ของธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติลดลงรอ้ย

ละ 9 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของสินคา้ที่มี

ความสามารถในการท าก าไรทีต่ ่า จากการลดราคาสนิคา้ของธุรกจิ

จัดจ าหน่ายและความสามารถในการท าก าไรที่ลดลงของธุรกจิ

รับจา้งผลติ ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBTIDA ลดลงจากรอ้ยละ 

6.9 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 5.7 ในช่วง 9 

เดอืนแรกของปี 2562 

รายไดข้องธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3 
ปี 2562 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 981 827 19 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 211 235 -10 

รวมรายได*้* 1,192 1,062 12 

EBITDA 56 67 -17 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 4.7 6.3   

หน่วย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรก 
 ปี 2562 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2561 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 2,845 2,495 14 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 718 710 1 

รวมรายได*้* 3,563 3,205 11 

EBITDA 201 221 -9 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 5.7 6.9  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 249,035 ลา้นบาท 

ลดลงจ านวน 18,665 ลา้นบาท จาก 267,700 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2561 การลดลงดังกล่าวมสีาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของ

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์จ านวน 13,069 ลา้นบาท ซึง่บางสว่นเป็น

ผลมาจากการขายโรงแรมทโิวล ี3 แห่งในประเทศโปรตุเกส และ 

(2) การลดลงของสนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนจ านวน 6,325 ลา้นบาท โดย

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงนิจาก

การแข็งคา่ของสกลุเงนิบาทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 

บรษัิทมหีนี้สนิรวม 166,270 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562  

ลดลงจ านวน 18,356 ลา้นบาท จาก 184,626  ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2561 โดยมสีาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงนิกูย้มืสุทธจิ านวน 

14,809 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการช าระคนืเงนิกูย้มื

และหุน้กู ้และผลกระทบจากการแปลงคา่เงนิ  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทลดลงจ านวน 309 ลา้นบาท จาก 

83,074 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2561 เป็น 82,765 ลา้นบาท ณ สิ้น   

ไตรมาส 3 ปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การจ่าย

ดอกเบี้ยของหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุนจ านวน 1,101  ลา้นบาท 

(2) เงินปันผลจ่ายจ านวน 1,848 ลา้นบาท (3) การปรับปรุงการ

แปลงคา่งบการเงนิจ านวน 2,982 ลา้นบาท และ (4) การลดลงของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยจ านวน 1,057 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมา

จากการแปลงค่าเงนิจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาท ซึง่มากว่า

การเพิม่ขึน้จากก าไรสุทธซิ ึง่มจี านวน 6,929 ลา้นบาทในชว่งเวลา

ดังกลา่ว 
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ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกีระแส

เงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงานจ านวน 10,431 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จ านวน 7,761 ลา้นบาท จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผลมาจาก (1) ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายทีสู่งขึน้จ านวน 

3,433 ลา้นบาท และ (2) การเพิ่มขึ้นสุทธิจากการแปลงค่างบ

การเงนิจ านวน 7,946 ลา้นบาท  

บรษัิทมกีระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมการลงทุนจ านวน 289 ลา้น

บาท โดยมสีาเหตุหลักมาจากการลงทุนตามปกตขิองธุรกจิโรงแรม 

รา้นอาหาร และอืน่ๆ จ านวน 9,867 ลา้นบาท ซึง่ถูกลดทอนดว้ย

การขายสนิทรัพยภ์ายใตก้ารขายและการเช่ากลับบางส่วนจ านวน 

9,545 ลา้นบาท 

บรษัิทมเีงนิสดจ่ายสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 10,699  ลา้น

บาท ส่วนใหญ่มาจาก (1) เงนิปันผลจ่ายใหก้ับผูถ้อืหุน้และสว่นได ้

เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 2,024 ลา้นบาท (2) การจ่าย

ดอกเบี้ยของหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุนจ านวน 1,101  ลา้นบาท 

และ (3) เงินสดจ่ายสุทธิจากการออกหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมจ านวน 

7,577 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บรษัิทลดลงจ านวน 558 ลา้นบาท ส าหรับช่วง 9 เดอืนแรกของปี 

2562 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมีอัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 57.5 ในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 45.0 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 

โดยมสีาเหตุมาจากความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงของธุรกจิ

โรงแรม ซึง่สว่นใหญม่าจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ป ซึง่มีอัตราการท าก าไรที่ต ่ากว่าบรษัิท ส่วนอัตราก าไรสุทธิ

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 ลดลงเป็นรอ้ยละ 4.6 จากรอ้ยละ 

8.1 ในช่วง  9 เดือนแรกของปี   2561 โดยมีสาเหตุมาจาก

ความสามารถในการท าก าไรที่ลดลงของทัง้ 3 ธุรกจิของบรษัิท 

รวมทัง้ตน้ทุนทางการเงนิและอัตราภาษีทีส่งูขึน้จากการเขา้ซือ้เอ็น

เอช โฮเทล กรุป๊  

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ปรับเทยีบเต็มปีลดลงจากรอ้ยละ 8.9 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 6.7 ในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2562  ซึง่มสีาเหตุมาจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จาก

การออกหุน้กูท้ ีม่ลัีกษณะคลา้ยทุนเพือ่ใชใ้นการลงทุนในเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป ในขณะที่ก าไรส่วนเพิม่จากการรวมงบการเงินของ 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ถูกลดทอนลงดว้ยผลการด าเนินงานทีช่ะลอ

ตัวของธุรกจิทีม่อียู่เดมิของบรษัิท เชน่เดยีวกัน อัตราผลตอบแทน

ต่อสนิทรัพยป์รับเทยีบเต็มปีลดลงจากรอ้ยละ 3.7 ในชว่ง 9 เดอืน

แรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 2.1 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ของบรษัิทลดลงจาก 59 วันในชว่ง 9 เดอืน

แรกของปี 2561 เป็น 45 วันในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 ซึง่

สว่นใหญเ่ป็นผลมาจากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

สว่นอัตราสว่นคา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูตอ่ยอดลกูหนีก้ารคา้ลดลงจาก

รอ้ยละ 6.0 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 5.0 ในชว่ง 

9 เดอืนแรกของปี 2562 โดยมสีาเหตุมาจากธุรกจิโรงแรม สนิคา้

คงเหลอืของบรษัิทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดบิ สนิคา้ระหว่าง

ผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัดจ าหน่าย

และรับจา้งผลติ โดยอายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอืลดลงจาก 51 วัน

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 เป็น 25 วันในชว่ง 9 เดอืนแรกของ

ปี 2562 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช  

โฮเทล กรุ๊ป ซึง่เป็นบรษัิททีด่ าเนินธุรกจิโรงแรมเพยีงอย่างเดยีว 

ส่งผลใหเ้อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีสินคา้คงเหลือนอ้ยกว่าธุรกิจที่

บรษัิทมอียูเ่ดมิ ซึง่ด าเนนิธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัดจ าหน่ายดว้ย 

ส่วนอายุเฉลีย่ของเจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้จาก 41 วันในชว่ง 9 เดอืน

แรกของปี 2561 เป็น 75 วันในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 ซึง่

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากธุรกจิโรงแรม จากการรวมงบการเงนิของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

อัตราส่วนสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้อยู่ที ่1.0 

เท่า ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 จาก 0.9 เท่า ณ สิน้ปี 2561 โดยมี

สาเหตุมาจากการลดลงของเงนิกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี และหุน้กูส้่วน

ที่ถ ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี อัตราส่วนหนี้ส ินส่วนที่มีภาระ

ดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจาก 1.53 เท่า ณ สิน้ปี 2561 

เป็น 1.35 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 โดยมสีาเหตุมาจากการ

ช าระคนืเงนิกูด้ว้ยเงนิสดรับจากการขายและเชา่กลับโรงแรมทโิวล ี

ส่วนอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิม่ขึน้จาก 3.0 

เท่าในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2561 เป็น 4.9 เท่าในช่วง 9 เดอืน

แรกของปี 2562 เนือ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดจากการ

ด าเนนิงาน แมว้่าตน้ทุนทางการเงนิจะเพิม่ขึน้จากการลงทนุในเอ็น

เอช โฮเทล กรุป๊ 

อตัราสว่นทางการเงนิ 

ความสามารถในการท าก าไร (9 เดอืน) 30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 61 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 45.0 57.5 

อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 7.3 8.4 

อตัราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน*  
(รอ้ยละ) 

4.6 8.1 

ความมปีระสทิธภิาพ 30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 61 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้** (รอ้ยละ) 6.7 8.9 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์* (รอ้ยละ) 2.1 3.7 
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ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่** (วนั) 45 59 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื** (วนั) 25 51 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้** (วนั) 75 41 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 61 
สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 1.0 0.9 

ภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 61 
อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.4 1.5 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.2 1.4 

 30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 61 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เทา่)  

4.9 3.0 

*  ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่3 
** ปรับเทยีบเต็มปี 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยังคงมีผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งใน 

ไตรมาส 3 ปี  2562 โดยมรีายไดร้วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 หากไม่รวม

ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญช ีIAS29 และโรงแรมทโิวล ีรายได ้

รวมจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.8 ซึง่สว่นใหญเ่ป็นผลมาจากการด าเนนิงาน

ทีเ่ป็นเลศิของโรงแรมในกลุ่มประเทศสเปน และการเตบิโตอย่าง

แข็งแกร่งของโรงแรมในกลุ่มประเทศเบเนลักซแ์ละอติาล ีซึง่ชว่ย

ลดผลกระทบจากผลการด าเนนิงานทีช่ะลอตัวในประเทศเยอรมนี 

จากการทีม่กีารจัดกจิกรรมทีล่ดลง 

ในไตรมาส 3 ปี  2562 EBITDA จากการด าเนนิงานเตบิโตรอ้ยละ 

11 อยูท่ี ่78 ลา้นยโูร จากการเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ของรายได ้ซึง่

รวมผลการด าเนนิงานของโรงแรมทโิวลี และการควบคุมค่าใชจ้่าย

ทีม่ปีระสทิธภิาพ ส่งผลใหม้คีวามสามารถในการท าก าไรทีเ่พิม่ขึน้ 

ดังนั้น อัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนินงานเพิม่สูงขึน้

จากรอ้ยละ 17.4 ในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 17.9 ใน 

ไตรมาส 3 ปี 2562 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปรายงานก าไรสุทธิจากการด าเนินงานใน     

ไตรมาส 3  ปี  2562 เพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 30 

จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่28 ลา้นยูโร โดยมสีาเหตุหลักมา

จากผลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ การรวมการด าเนินงานของโรงแรม 

ทโิวล ีและผลกระทบทีล่ดลงจากมาตรฐานการบัญช ีIAS29 ดังนัน้ 

อัตราการท าก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานเพิม่สงูขึน้จากรอ้ยละ 5.3 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 6.4 ในปีในไตรมาส 3 ปี 2562 

ทัง้นี้ เนื่องจากการลดลงของก าไรสุทธจิากการขายสนิทรัพยใ์น 

ไตรมาส 3 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน ส่งผลให ้

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีก าไรสุทธิตามงบการเงินในไตรมาส 3 ปี 

2562 ลดลงรอ้ยละ 3  

ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมรีายได ้

รวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้

ของรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของโรงแรมทัง้หมดรอ้ยละ 4.9 ใน

สกลุเงนิยโูร จากผลการด าเนนิงานทีด่ขีองโรงแรมในทกุตลาดหลัก

และโรงแรมใหม่ การเติบโตของรายไดแ้ละการควบคุมตน้ทุน 

ส่งผลใหเ้อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป มกีารเตบิโตของ EBITDA จากการ

ด าเนนิงานอย่างต่อเนื่องในอัตรารอ้ยละ 13 จากชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน ส่งผลให ้ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานเตบิโตรอ้ยละ 57 จาก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น อยูท่ี ่70 ลา้นยโูร ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 

2562  จากการลดลงของตน้ทุนทางการเงนิอย่างมนัียส าคัญจาก

การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนก าหนดในเดอืนมถิุนายนปี 2561 

และการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนดในปี 2566 บางส่วนเมื่อ 

ไตรมาส 4 ปี 2561  

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปประสบความส าเร็จในการรายงานผลการ

ด าเนินงานที่ดีตามแผนที่วางไวใ้นช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562  

ดว้ยจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ในทุกตลาดหลัก ความสามารถ

ในการขึน้อัตราค่าหอ้งเฉลีย่และความสามารถในการท าก าไรจาก

สนิทรัพยท์ีม่คีุณภาพ รวมถงึทมีผูบ้รหิารทีเ่ป็นเลศิ ช่วยยนืยันถงึ

แนวโนม้ทางธุรกจิทีด่ใีนอนาคต ดังนัน้ เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ยนืยัน

เป้าหมาย EBITDA จากการด าเนินงานจ านวน 285 ลา้นยูโร และ

ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานจ านวนประมาณ 100 ลา้นยูโร (ไม่นับ

รวมมาตรฐานการบัญช ีIFRS 16 และ IAS 29) ส าหรับปี 2562 

 ผลการด าเนนิงาน*  

หน่วย: ลา้นยโูร ไตรมาส 3 
ปี 2562 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

 

รายได ้ 436 404 8  

EBITDA จากการด าเนนิงาน 78 70 11  

EBITDA Margin จากการ
ด าเนนิงาน 

17.9 17.4 1  

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 28 22 30  

อตัราการท าก าไรสทุธจิากการ
ด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 

6.4 5.3 1  

ก าไรสทุธ ิ 28 29 -3  

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 6.5 7.2 -1  

หน่วย: ลา้นยโูร 9 เดอืนแรก 
ปี 2562 

9 เดอืนแรก 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายได ้ 1,257 1,190 6 

EBITDA จากการด าเนนิงาน 209 185 13 

EBITDA Margin จากการ
ด าเนนิงาน 

16.6 15.6 1 

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 70 45 57 

อตัราการท าก าไรสทุธจิากการ
ด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 

5.6 3.7 2 

ก าไรสทุธ ิ 74 93 -21 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 5.9 7.9 -2 

*ไมนั่บรวมมาตรฐานการบัญช ีIFRS 16 ซ ึง่มผีลวนัที ่1 มกราคม 2562 ในทวปียโุรป 
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แนวโนม้ในอนาคต 

ท่ามกลางภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทุก

ธุรกจิจงึตอ้งเผชญิกับความทา้ทายมากมาย และมสีิง่หนึง่ทีส่ าคัญ

ทีสุ่ดคอืการปรับกระบวนการท างานเขา้สู่ระบบดจิทิัล ซึง่มบีทบาท

ที่ส าคัญมากขึน้เรื่อยๆ บรษัิทจึงมุ่งเนน้ในการสรา้งแพลตฟอร์ม 

ดจิทิัลทีแ่ข็งแกรง่ส าหรับทัง้ไมเนอร ์โฮเทลสแ์ละไมเนอร ์ฟู้ด โดย

มีเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศในการด าเนินงานทางดา้นดิจิทัล 

นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่าความว่องไวและความสามารถในการ

ปรับตัวเ ป็นกุญแจส า คัญในการคงอยู่ ในใจของลูกค า้ และ

ความกา้วหนา้ของธุรกจิในอนาคต ซึง่จะน าบรษัิทไปสู่การเตบิโต

อยา่งย่ังยนืในระยะยาว 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

การปรับกระบวนการท างานเขา้สูร่ะบบดจิทิัลสง่ผลใหธุ้รกจิโรงแรม

เปลี่ยนไปจากเดมิ ตัง้แต่การด าเนินงานไปจนถงึจุดเชือ่มต่อกับ

ลูกคา้ ไมเนอร์ โฮเทลส์มีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ

องคก์ร โดยไดล้งทุนในทรัพยากรบุคคล เทคโนโลย ีและขัน้ตอน

การปฏบัิตงิาน ซึง่มเีป้าหมายเพือ่ยกนะดับกระบวนการทัง้หมด เพือ่

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ของบรษัิท ผ่านการตลาดแบบ

เฉพาะบุคคล (Personalization) มากขึน้และมีอุปสรรคที่นอ้ยลง 

โดยประเด็นส าคัญของการปรับกระบวนการท างานเขา้สู่ระบบ

ดจิทิัลของไมเนอร ์โฮเทลสม์ดัีงตอ่ไปนี ้

 กลยุทธ์ทางการตลาดแบบดจิทิัล: การปรับกระบวนการ

ท างานเขา้สูร่ะบบดจิทิัลเปิดแนวทางใหมใ่หก้ับบรษัิทใน

การบรหิารจัดการลูกคา้ โดยช่วยใหไ้มเนอร ์โฮเทลสม์ี

ขอ้มูลเชิงลึกเพิ่มขึ้น ในรูปแบบของพฤติกรรมของ

ผูบ้รโิภค และใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ยกตัวอย่างเช่น การปรับกระบวนการท างานเขา้สู่ระบบ

ดิจิทัลท าใหไ้มเนอร์ โฮเทลส์ทราบว่าชาวไทยและ

อนิเดยีชอบเสพเนื้อหาในรูปแบบของวดิโีอ และดว้ยเหตุ

นี้เว็บไซตเ์ผยแพร่วดิโีอจงึเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่

ส าคัญ ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์จะไดผ้ลมากกว่า

ส าหรับชาวยโุรป 

 แพลตฟอร์มการจองหอ้งพัก: การปรับกระบวนการ

ท างานเขา้สูร่ะบบดจิทิัลชว่ยใหไ้มเนอร ์โฮเทลสส์ามารถ

ใหบ้รกิารลูกคา้ไดด้ียิง่ขึน้ โดยช่วยใหข้ัน้ตอนการจอง

หอ้งพักเป็นไปอย่าง่ายดายและโปร่งใสยิ่งขึ้น และมี

อุปสรรคในการใชง้านที่นอ้ยลง นอกจากนี้ การปรับ

กระบวนการท างานเขา้สู่ระบบดิจิทัลยังช่วยใหบ้รษัิท

สามารถตดิตาม รายงาน และมคีวามเขา้ใจความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดม้ากขึน้ ส่งผลใหบ้รษัิทเขา้ใจพฤติกรรม

ของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้และตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภคไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ 

 เว็บไซตข์องบรษัิท: ไมเนอร ์ โฮเทลสม์กีารลงทนุใน

เว็บไซตข์องแบรนดใ์นชว่ง 2-3 ปีทีผ่า่นมาในหลาก 

หลายดา้น ตัง้แตร่ะบบการจัดการบรหิารเนือ้หาทีเ่ป็นเลศิ 

การแปล วดิโีอ และเครือ่งมอืทีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู ใน

รปูแบบการวเิคราะหข์อ้มลูการตลาดแบบระบแุหลง่ทีม่า 

(Data Driven Attribution Models) เพือ่ตดิตาม

พฤตกิรรมของลกูคา้โดยไมล่ะเมดิความเป็นสว่นตัวของ

ลกูคา้ 

ไมเนอร ์ฟู้ ด 

บริการจัดส่งอาหารมีบทบาทส าคัญมากขึ้น เรื่อยๆ ใน

อตุสาหกรรมรา้นอาหาร บางคนอาจเห็นวา่บรกิารจัดสง่อาหาร

ท าใหพ้ฤติกรรมของผู บ้ริโภคเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน 

(Industry Disruption) อย่างไรก็ตาม การจัดส่งอาหารเป็น

อีกช่องทางหนึ่งที่สรา้งผลก าไรใหก้ับไมเนอร์ ฟู้ ด ทั ้งนี้   

ไมเนอร์ ฟู้ ดเป็นผูบุ้กเบกิการส่งพซิซ่ามาอย่างยาวนาน ใน

ปัจจุบัน ไมเนอร ์ฟู้ดไดข้ยายบรกิารจัดสง่อาหารไปยังแบรนด์

อืน่ๆ ซึง่ช่วยขยายฐานลูกคา้ ยกตัวอย่างเช่น แบรนดข์องไม

เนอรฟ์ู้ดบางแบรนดม์กีลุ่มลูกคา้หลักเป็นครอบครัว ในขณะที่

บรกิารจัดส่งอาหารชว่ยเพิม่ลูกคา้ ซึง่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ดว้ย 

อย่างไรก็ตาม ไมเนอร ์ฟู้ดตระหนักว่าบรกิารจัดส่งอาหารเป็น

เพียงส่วนหนึ่งของการปรับกระบวนการท างานเขา้สู่ระบบ

ดจิทิัลเทา่นัน้ 

ไมเนอร ์ฟู้ดอยู่ในชว่งเริม่ตน้ของกระบวนการการปรับเปลี่ยน

องคก์ร โดยมจีุดมุ่งหมายเพือ่การเป็นผูน้ าระดับโลกในธุรกจิ

อาหารผา่นชอ่งทางดจิทิัลดว้ย 3 กลยทุธด์ังตอ่ไปนี ้

 ความภักด:ี ไมเนอร ์ฟู้ ดอยู่ในระหว่างการเร่งสรา้ง

ความภักดขีองลูกคา้ จากการใชข้อ้มูลทีไ่ดจ้ากการ

วิเคราะห์และท าความเขา้ใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ในรา้นอาหารของลูกคา้ของทัง้กลุ่ม 

ดว้ยเครื่องมือ วัดความส าเ ร็จของกลยุทธ์ทาง

การตลาดผ่านช่องทางดจิทิัลและแพลตฟอรม์การ

ตดิตามผลเพื่อประเมนิความส าเร็จในแคมเปญที่

บรษัิทไดล้งทนุ 

 วัฒนธรรม: ไมเนอร ์ฟู้ ดอยู่ในระหว่างการสรา้งทมี

ดจิทิัลทีเ่ป็นเลศิ โดยการพัฒนาโครงการความเป็น

ผูน้ าแบบดจิทิัล ไมเนอร ์ฟู้ดจะมุง่เนน้ไปทีก่ารสรา้ง

ทรัพยากรบุคคลที่เชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยี

ดจิทิัล โดยรว่มมอืกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชว่ย



 

 

 

หนา้ 15 

ให อ้งค์ก รมีความคิดแบบดิจิทั ล  นอกจากนี้  

วัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นสิง่ทีไ่มเนอร์ ฟู้ ดใหค้วาม 

ส าคัญเป็นอันดับตน้ๆ ในการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่

เปิดกวา้งและร่วมมอืกันระหว่างแผนกต่างๆ เพือ่ให ้

เกิดเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดใหม่ๆ เพื่อการ

เตบิโต 

 การเติบโต: ไมเนอร์ ฟู้ ดอยู่ในระหว่างการสรา้ง

แพลตฟอรม์นวัตกรรมเพือ่รองรับการเตบิโตใหม่ๆ 

ปัจจุบัน บรกิารจัดส่งอาหารเป็นช่องทางทีเ่ตบิโต

เร็วที่สุดของไมเนอร์ ฟู้ ด โดยไมเนอร์ ฟู้ ดอยู่ใน

ระหว่างการสรา้งการเติบโตของแพลตฟอร์ม 

1112Delivery เพื่อที่จะขยายการด าเนินงานและ

เพิม่ความแข็งแกร่งใหเ้ป็นแพลตฟอร์มการจัดส่ง

อาหารในประเทศไทย 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของแพลตฟอร์มดิจิทัลและ

ความคดิรเิริม่เพือ่สรา้งการเตบิโตของธุรกจิในระยะยาว โดย

กลยุทธท์างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นสว่นหนึง่ของแผน

5 ปีของบรษัิทมาโดยตลอด และในปัจจุบันไดม้กีารปรับใชใ้น

ทกุหน่วยธุรกจิเพือ่เรง่ศักยภาพในการเตบิโต 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..…………….. 

นายชยัพัฒน ์ไพฑรูย ์

รองประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิสว่นกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


