
หนา้ 1 

ภาพรวมธุรกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2562 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) ประกาศรายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 33,646 ลา้น

บาทและก าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษี และค่าเสือ่ม (EBITDA) 

จากการด าเนินงานจ านวน 6,968 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 และ 10 ตามล าดับ จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

ซึง่เป็นผลมาจากทัง้สามธุรกจิของบรษัิท บรษัิทมกี าไรสุทธิจาก

การด าเนินงานจ านวน 2,909 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 

เพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 53 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการ

เตบิโตในอัตราทีเ่ร็วกว่าการเตบิโตของรายไดแ้ละ EBITDA เป็น

ผลส่วนใหญ่มาจากการลดลงของค่าเสือ่มราคาของธุรกจิโรงแรม

และการลดลงของตน้ทนุทางการเงนิ เนือ่งมาจากการบรหิารจัดการ

ฐานะทางการเงนิของบรษัิทอย่างมปีระสทิธภิาพ ในการลดระดับ

หนีส้นิและอัตราดอกเบีย้ 

ส าหรับปี 2562 รายไดจ้ากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญ

ในอัตรารอ้ยละ 57 จากปีก่อน จากการรวมงบการเงนิของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป และรายไดจ้ากการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ของทัง้สาม

ธุรกิจที่มีอยู่เดิมของบริษัท ส่วน EBITDA จากการด าเนินงาน

เตบิโตรอ้ยละ 42 จากปีก่อน ซึง่เป็นอัตราทีช่า้กว่าการเตบิโตของ

รายไดโ้ดยมสีาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากการรวมงบการเงนิของ 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มีความสามารถในการท าก าไรที่ต ่ากว่า

ความสามารถในการท าก าไรเดมิของบรษัิท จากโครงสรา้งธุรกจิ

แบบเช่าบรหิาร ประกอบกับความสามารถในการท าก าไรที่ลดลง

ของธุรกจิรา้นอาหารและไลฟ์สไตล ์ทา่มกลางการชะลอตัวของการ

บรโิภคภายในประเทศ ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานเตบิโตรอ้ยละ 

23 จากปีก่อน ซึง่เป็นอัตราที่ชา้กว่าการเติบโตของรายไดแ้ละ 

EBITDA จากการด าเนินงาน โดยมสีาเหตุส่วนใหญ่มาจากตน้ทุน

ทางการเงนิในปี 2562 ทีใ่ชใ้นการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปที่

เกิดขึ้นเต็มปี และอัตราภาษีที่สูงกว่าของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

รวมถงึผลกระทบจากการแปลงคา่เงนิ 

นอกเหนือจากการเพิม่ความแข็งแกร่งในผลการด าเนนิงาน บรษัิท

ใชก้ลยุทธ์การหมุนเวยีนสนิทรัพยใ์นไตรมาส 4 ปี 2562 ดว้ยการ

ขายโรงแรมร่วมทุนสามแห่งในประเทศมัลดฟีส ์ซึง่ไดแ้ก่ อนันตรา 

เวล,ิ อนันตรา ดหิก์ ูและ นาลาด ูไพรเวท ไอสแ์ลนด ์โดยเงนิสดรับ

ทีไ่ดจ้ากการขายไดถ้กูน าไปใชใ้นการช าระคนืเงนิกูท้ีม่อียูเ่ดมิ สว่น

ก าไรจากการขายสนิทรัพยจ์ะชว่ยเพิม่ฐานส่วนของผูถ้อืหุน้ ส่งผล

ใหบ้รษัิทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง ดว้ยอัตราส่วน

หนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงอยูท่ี ่1.3 เทา่ 

ณ สิน้ปี 2562 การท าธุรกรรมดังกล่าวช่วยให ้บรษัิทมีฐานะทาง

การเงินที่แข็งแกร่งขึน้ ในขณะที่ บรษัิทจะยังคงบรหิารโรงแรม

ดังกล่าวต่อไป เป็นผลใหโ้รงแรมยังของบรษัิท และจะยังคงไดร้ับ

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมตอ่ไป 

งบก าไรขาดทนุในไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2562 ถกูปรับปรงุตาม

มาตรฐานการบัญชฉีบับ IAS 29 ในเรือ่งของเงนิเฟ้อรุนแรง โดย

ตามเดมิเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปไดบั้นทกึรายการดังกล่าวไวใ้นงบ

ก าไรขาดทุน และไดม้กีารยา้ยไปบันทกึในส่วนของผูถ้อืหุน้เพยีง

อย่างเดยีวจ านวน 229 ลา้นบาท นอกจากนี้ ไดม้กีารปรับราคาซือ้

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปตามมาตรฐานการบัญชไีทย TFRS 3  ใน

เรือ่งการรวมธุรกจิภายในระยะเวลาหนึ่งปีภายหลังจากการเขา้ซือ้

กิจการ โดยไดป้รับก าไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต ่ากว่ามูลค่า

ยตุธิรรมสทุธลิดลงจ านวน 708 ลา้นบาท 

นอกจากนี้ บรษัิทมกีารบันทกึรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวตาม

มาตรฐานการบัญชไีทยในปี 2561 และปี 2562 ตามรายละเอยีดใน

ตารางในหนา้ที่ 2-3 โดยหากนับรวมรายการที่เกดิขึน้เพียงครัง้

เดียว บรษัิทจะมีรายไดต้ามงบการเงินจ านวน 35,127 ลา้นบาท

และก าไรสุทธติามงบการเงนิจ านวน 3,768 ลา้นบาทในไตรมาส 4 

ปี 2562 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 และ 569 ตามล าดับ จากช่วงเดยีวกัน

ของปีก่อน ส่วนในปี 2562 บรษัิทมรีายไดต้ามงบการเงนิเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 65 จากปีก่อน เป็นจ านวน 129,889 ลา้นบาท ในขณะทีม่ี

ก าไรสุทธติามงบการเงนิเพิม่ขึน้สองเท่าเป็นจ านวน 10,698 ลา้น

บาท เมือ่เทยีบกับปีกอ่น 

รายการปรบัปรงุใหมใ่นไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2562 

 (ตามงบการเงนิ) 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 
ปี 2561 

ปี 2561 

ตามงบการเงนิปี 2561 

รายไดต้ามงบการเงนิ 32,233 79,328 

ก าไรสทุธติามงบการเงนิ 1,500 5,445 

ปรบัปรงุใหม ่

รายไดต้ามงบการเงนิ 31,525 78,620 

ก าไรสทุธติามงบการเงนิ 563 4,508 

บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน)วนัที� 27 กมุภาพนัธ ์2563

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



 

 

 

หนา้ 2 

รายการปรบัปรงุใหมใ่นไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2562 

(จากการด าเนนิงาน)* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4  

ปี 2561 

ปี 2561  

ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ    

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 31,525 78,499  

ก าไรสทุธติจากการด าเนนิงาน 2,133 5,957  

ปรบัปรงุใหม ่    

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 31,525 78,499  

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 1,904 5,728  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2-3 

ผลการด าเนนิงาน 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4  

ปี 2562 

ไตรมาส 4  

ปี 2561 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 35,127 31,525 11 

EBITDA รวม 7,760 4,971 56 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 22.1 15.8  

ก าไรสทุธริวม  3,768 563 569 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

10.7 1.8  

จากการด าเนนิงาน*    

รายไดร้วม 33,646 31,525 7 

EBITDA รวม 6,968 6,359 10 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 20.7 20.2  

ก าไรสทุธริวม  2,909 1,904 53 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

8.6 6.0  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2-3 

 

ผลการด าเนนิงาน 

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2562 ปี 2561 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 129,889 78,620 65 

EBITDA รวม 26,283 14,634 80 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 20.2 18.6  

ก าไรสทุธริวม  10,698 4,508 137 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

8.2 5.7  

จากการด าเนนิงาน*    

รายไดร้วม 123,385 78,499 57 

EBITDA รวม 22,634 15,901 42 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 18.3 20.3  

ก าไรสทุธริวม  7,061 5,728 23 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

5.7 7.3  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2-3 

 

 

สดัสว่นผลการด าเนนิงาน* 

ปี 2562 (รอ้ยละ)  สดัสว่นรายได้

จากการ
ด าเนนิงาน 

 สดัสว่น 

EBITDA จาก
การด าเนนิงาน 

 สดัสว่นก าไร

จากการ
ด าเนนิงาน 

 โรงแรมและอืน่ๆ 76 83 82 

 รา้นอาหาร 20 16 17 

 จัดจ าหน่ายและผลติ 4 1 1 

 รวม  100 100 100 

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2-3 

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว  

ชว่งเวลา 
จ านวน 

(ลา้นบาท)  
กลุม่ธรุกจิ 

รายการทีเ่กดิขึน้ 
เพยีงครัง้เดยีว 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 
121 ไมเนอร ์ฟู้ด ก าไรจากการลงทนุในเบนฮิานา 

ไตรมาส 4  

ปี 2561 

708 บนัทกึใน 

ไตรมาส 4 

ปี 2561  

 0 หลงัปรังปรงุใหม ่

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

ก าไรจากการซือ้ธรุกจิในราคาต า่
กวา่มลูคา่ยตุธิรรมสทุธขิองการ
ลงทนุใน  เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
(รายไดอ้ืน่) 

-800 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากการเปลีย่นสถานะ
เงนิลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-96 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

คา่ใชจ้า่ยการดอ้ยคา่ของ
สนิทรัพยข์องโรงแรมโอค๊ส ์ 
แกรนด ์แกลดสโตน (คา่ใชจ้า่ยใน

การขายและบรหิาร) 

-280 กอ่นภาษี 

-232 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

คา่ใชจ้า่ยการดอ้ยคา่ของเงนิ
ลงทนุในราน ี(คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

-126 ไมเนอร ์ฟู้ด 
คา่ใชจ้า่ยการดอ้ยคา่ของแกรบบ ์
(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-87 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จากสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 1 

ปี 2562 

50 ไมเนอร ์ฟู้ด 
ก าไรจากการขายธรุกจิเบรดทอล ์
(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
กฎหมายแรงงานฉบบั
ใหม(่คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร จ าแนกตามรายธรุกจิ) 

62 รายได ้

44 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

ก าไรจากการขายทรัพยส์นิของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได)้ 

-320 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จากสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 



 

 

 

หนา้ 3 

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 

-46 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จากสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิาร) 

-322 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด 

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

ไตรมาส 4 

ปี 2562 

1,350 รายได ้
935 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

ก าไรจากการขายสนิทรัพยใ์น
ประเทศมลัดฟีส ์

131 รายได ้
55 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

 

-131 ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จากสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิาร) 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 4 ปี 2562 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• เขา้ซือ้รา้นบอนชอนในประเทศไทย 

• เปิดรา้นอาหารสุทธจิ านวน 80 สาขา เมือ่เทยีบกับ

ไต รม าส  3 ปี  2562 โดยส่ ว น ใหญ่ เ ป็ น ร ้าน 

บอนชอน, เดอะ พซิซา่ คอมปะนี, รเิวอรไ์ซด ์และ

เบอรเ์กอร ์คงิ 

• เปิดรา้นอาหารในประเทศเม็กซโิกเป็นครั ้งแรก 

ผ่านการขยายรา้นอาหารแฟรนไชสภ์ายใตแ้บรนด์

เบนฮิานา 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

•  ขายโรงแรมที่ร่วมลงทุนสามแห่งในประเทศ 

มัลดีฟส์ ซึง่ไดแ้ก่ อนันตรา เวลิ, อนันตรา ดิห์กู 

และ นาลาดู ไพรเวท ไอสแ์ลนด ์ในขณะทีท่ัง้สาม

แหง่ยังคงอยูภ่ายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 

• เปิดใหบ้รกิารโรงแรมทัง้หมดหา้แหง่ 

- อนันตรา: Anantara Desaru Coast (โรงแรม

ทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง) ในประเทศมาเลเซยี

แล ะ  Anantara Tozeur (โ ร งแ รมภ าย ใต ้

สัญญารับจา้งบรหิาร) ในประเทศตนูเิซยี 

- เอ็นเอช:  NH Cancun (โรงแรมเช่าบริหาร) 

ในประเทศเม็กซโิก 

- นาว: nhow London (โรงแรมภายใตส้ัญญา

รับจา้งบรหิาร) ในประเทศสหราชอาณาจักร 

- อวานี : Avani Ibn Battuta Dubai (โรงแรม

ภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร) ในประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมเิรตส ์

องคก์ร 

• เข า้ท าสัญญาเบิก เงินกู จ้ ากสถาบันการเงิน 

(Bilateral Loan) ซึ่งมีอายุ 7 ปี เป็นจ านวน 74 

ลา้นยูโร เพือ่น าไปช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ส่วนที่

เหลือที่น าไปใชใ้นการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล 

กรุป๊ 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2562 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,377 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,198 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,179 สาขา คดิ

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,578 สาขา 

คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 66 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 799 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 34 ในอีก 25 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป

เอเชยี โอเชยีเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศแคนาดา และ

ประเทศเม็กซโิก 

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 4 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,198 55 39 

-  ประเทศไทย 962 49 13 

-  ตา่งประเทศ 236 6 26 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,179 25 68 

-  ประเทศไทย 616 18 65 

-  ตา่งประเทศ 563 7 3 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,377 80 107 

 
รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 4 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซา่ คอมปะน ี 570 18 42 

สเวนเซน่ส ์ 322 1 6 

ซซิซเ์ลอร ์ 65 -1 -1 

แดรี ่ควนี 522 2 19 

เบอรเ์กอร ์คงิ 121 6 12 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 481 -1 19 

ไทย เอ็กซเ์พรส 90 3 -5 

รเิวอรไ์ซด ์ 91 10 21 

เบนฮิานา 19 0 -1 

บอนชอน 46 46 46 

อืน่ๆ* 50 -4 -51** 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,377 80 107 

* อืน่ๆ คอื รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 51 

บริษัท ซีเล็ค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต  ้     
แบรนด ์“ภัทรา” 

** จ านวนรา้นอาหารที่ลดลงส่วนใหญ่เ ป็นผลมาจากการขายบริษัทร่วมทุน               
เบรดทอลค์ ประเทศไทย 

  



 

 

 

หนา้ 4 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 7.3

เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึง่มสีาเหตุมาจากการขยาย

สาขาในอัตรารอ้ยละ 4.7 ซึง่รวมถงึการรวมรา้นบอนชอนเขา้มาใน

เครือรา้นอาหารของบริษัท โดยทุกกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารของ 

ไมเนอร ์ฟู้ด ซึง่ไดแ้ก ่กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย จนี และ

ออสเตรเลยีมยีอดขายโดยรวมทกุสาขาทีเ่ตบิโตขึน้ในไตรมาส 4 ปี 

2562 ส่วนยอดขายต่อร า้นเดิม  (Same-Store-Sales) ลดลง

เล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 0.8 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

ซึง่มแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ เมือ่เทยีบกับยอดขายต่อรา้นเดมิทีล่ดลงรอ้ย

ละ 4.0, 3.6 และ 3.7 ในไตรมาส 1, ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 

2562 ตามล าดับ จากการฟ้ืนตัวของยอดขายตอ่รา้นเดมิในประเทศ

ไทยและออสเตรเลยี 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทุกสาขา

เตบิโตรอ้ยละ 7.6 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากการขยายสาขาอย่างระมัดระวังใน

อัตรารอ้ยละ 5.2 ซึง่รวมถงึการรวมสาขาของรา้นบอนชอน อยา่งไร

ก็ตาม ยอดขายต่อรา้นเดิมมีแนวโนม้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยลดลง

เล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 1 ในไตรมาส 4 ปี 2562 จากชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน แมว้่าการแข่งขันจะยังคงอยู่ในระดับทีสู่งในกรุงเทพฯ 

และการบริโภคภายในประเทศยังคงอ่อนตัวในต่างจังหวัดของ

ประเทศไทย แต่แนวโนม้ทีด่ขี ึน้ของยอดขายต่อรา้นเดมิเป็นผลมา

จากผลการด าเนินงานทีด่ีขึน้ของแบรนด์รา้นอาหารเชนรอ้นของ 

ไมเนอร์ ฟู้ ด ซึง่มกีารเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิเป็นบวกใน 

ไตรมาส 4 ปี 2562 เบอรเ์กอร ์คงิมผีลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้อย่าง

ตอ่เนือ่ง โดยมยีอดขายตอ่รา้นเดมิเตบิโตรอ้ยละ 6.5 ในไตรมาส 4 

ปี  2 5 62 ซึ่ ง เ ป็ นผลมาจ าก ก า รออก เม นู ใหม่  ซึ่ ง ไ ด ้แก่   

เฟรนซ์ฟรายส์ทรัฟเฟิลและเมนูขา้ว แคมเปญการตลาดที่มี

ประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น วอปเปอร์ราคา 99 บาท รวมถึง

ยอดขายผา่นชอ่งทางการจัดสง่อาหารทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหท้ัง้จ านวน

ลกูคา้และคา่ใชจ้่ายเฉลีย่ตอ่ใบเสร็จเพิม่ขึน้ ในขณะทีซ่ซิซเ์ลอ่รไ์ด ้

เสริมสรา้งความแข็งแกร่งของภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะ

รา้นอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ซซิซเ์ล่อร์ไดน้ าการวเิคราะห์

ขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุงเมนูหลักและก าหนดยุทธวธิีทางการ

ตลาดใหม่ ส่งผลใหม้จี านวนลูกคา้และยอดขายต่อรา้นเดมิเพิม่ขึน้

ในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่วนเดอะ พซิซา่ คอมปะนีมกีารเตบิโตของ

ยอดขายต่อรา้นเดมิ โดยเป็นผลมาจากเมนูใหม่ของแบรนด์ ซึง่

ไดแ้ก่ พซิซา่เบคอนพันยักษ์, พซิซา่ซเูปอรช์สี, เซ็ทพซิซา่สุดคุม้ 

รวมถงึบรกิารจัดสง่อาหารของแบรนด ์ทัง้นี ้กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่นในการน าเสนอผลติภัณฑใ์หม่เพือ่สรา้ง

ความตืน่เตน้ใหก้ับลูกคา้เดมิและมุ่งเนน้การขยายฐานลูกคา้ใหม่ 

สรา้งประสบการณ์การรับประทานอาหารภายในรา้นที่ยอดเยี่ยม

ใหก้ับลูกคา้ เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับแบรนด ์และยกระดับ

ชอ่งทางการสือ่สารกับลกูคา้ผา่นโปรแกรมความภักดแีละการสะสม

คะแนนผ่านช่องทางดจิทิัลเพือ่แลกรับรางวัล นอกจากนี้ ไมเนอร ์

ฟู้ ดจะผลักดันช่องทางการซื้อกลับบา้น ควบคู่ไปกับการเพิ่ม

ยอดขายผ่านบรกิารจัดส่งอาหาร ทัง้ช่องทางแอปพลเิคชั่น 1112 

Delivery และการรว่มมอืกับผูใ้หบ้รกิารจัดสง่อาหารรายอืน่ 

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขา

เตบิโตรอ้ยละ 12.7 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน การเตบิโตดังกล่าวมสีาเหตุหลักมาจากการขยายสาขา

ของริเวอร์ไซด์ ซึง่ช่วยลดผลกระทบจากยอดขายต่อรา้นเดมิที่

ลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 1.7 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น จากเศรษฐกจิภายในประเทศทีช่ะลอตัว ทัง้นี ้ในอนาคตบรษัิท

จะมุง่เนน้ไปทีก่ารบรหิารจัดดา้นการความสัมพันธก์ับลกูคา้ เพือ่เพิม่

จ านวนครัง้ในการใชบ้ริการ และสรา้งโปรแกรมความภักดีและ

โปรแกรมการสะสมคะแนนเพือ่แลกรับรางวัลทีม่ปีระสทิธภิาพ โดย

โปรแกรมความภักดีจะช่วยใหไ้มเนอร์ ฟู้ ดในประเทศจีนเขา้ใจ

พฤตกิรรมการบรโิภคและพฤตกิรรมการใชจ้่ายของลกูคา้มากขึน้ ซึง่

น าไปสูก่ารท าการตลาดแบบเจาะรายบุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟู้ ดจะปิดสาขาที่ไม่ท าก าไรในประเทศจีน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่แบรนดซ์ซิซเ์ลอ่รแ์ละไทย เอ็กซเ์พรส 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมียอดขายโดยรวมทุก

สาขาเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 1 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เมือ่

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากการเตบิโตของยอดขายตอ่รา้น

เดิมในอัตรารอ้ยละ  1 โดยกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศ

ออสเตรเลียมีการขยายสาขาอย่างระมัดระวังท่ามกลางสภาพ

เศรษฐกจิทีอ่่อนตัว ส่วนยอดขายต่อรา้นเดมิมกีารเตบิโตเป็นครัง้

แรกในรอบ 5 ปีในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยมสีาเหตุมาจากผลการ

ด าเนินงานของเดอะ คอฟฟ่ี คลับภายในประเทศออสเตรเลียที่

ปรับตัวดีขึน้ จากความคดิรเิริม่ต่างๆ ตลอดทัง้ปีที่ผ่านมา รวมถงึ 

กลยุทธ์การท าใหแ้บรนดท์ันสมัยมากขึน้ และผลการด าเนินงานที่

แข็งแกร่งของเดอะ คอฟฟ่ี คลับในต่างประเทศ และยอดขายที่ดี

ของเมล็ดกาแฟในซุปเปอร์มาเก็ต ทั ้งนี้ เพื่อที่จะสรา้งผลการ

ด าเนนิงานทีด่ยี ิง่ขึน้ กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีจะ

ยังคงมุ่งเนน้ในการเพิม่ยอดขายผ่านช่องทางบรกิารจัดส่งอาหาร 

โดยร่วมมอืกับผูใ้หบ้รกิารจัดส่งอาหารรายอืน่ สรา้งโปรแกรมความ

ภักดีของลูกคา้ที่มีประสทิธภิาพผ่านช่องทางดจิิทัล ผลักดันการ

เปิดตัวผลติภัณฑใ์หมแ่ละการขยายธุรกจิในตลาดตา่งประเทศ 

ในปี 2562 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาเตบิโตรอ้ยละ 5.0 เมือ่เทยีบ

กับปีก่อน การเตบิโตของยอดขายโดยรวมทุกสาขาของกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศไทยและจีน ช่วยลดผลกระทบจากยอดขาย

โดยรวมทุกสาขาที่ชะลอตัวของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

ออสเตรเลยี ส่วนยอดขายต่อรา้นเดมิลดลงรอ้ยละ 3.0 ในปี 2562 

เมือ่เทยีบกับปีก่อน จากสภาพเศรษฐกจิทีท่า้ทายในตลาดหลักที่



 

 

 

หนา้ 5 

บรษัิทด าเนินธุรกจิอยู่ แมว้่ายอดขายต่อรา้นเดมิรายไตรมาสจะมี

แนว้โมม้ทีด่ขี ึน้ ทัง้นี้ แมว้่าบรษัิทคาดว่าการปฏบัิตงิานและผลการ

ด าเนินงานในปี 2563 จะไดรั้บผลกระทบชั่วคราวจากการระบาด

ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่บริษัทมีความพรอ้มในการ

เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของผลการด าเนินงานเมือ่สถานการณ์

คลี่คลายเพื่อที่จะชดเชยกับช่วงที่มผีลการด าเนินงานทีช่ะลอตัว 

จากรากฐานทางธุรกจิทีแ่ข็งแกรง่ เนื่องมาจากการด าเนนิการอยา่ง

มีวนัิย ทัง้ดา้นกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนองค์กร 

รวมถงึเครอืรา้นอาหารทีม่แีบรนดท์ีห่ลากหลายและแข็งแกรง่ 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ไตรมาส 4 
ปี 2561 

ปี 2562 ปี 2561 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลีย่ Average Same-

Store-Sales Growth 
-0.8 -4.3 -3.0 -3.3 

อตัราเตบิโตของยอดขาย
รวมเฉลีย่ Average Total-
System-Sales  

7.3  2.8  5.0  0.2  

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ เพือ่
ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารเตบิโตรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน โดยมสีาเหตุมาจากผลการด าเนินงานที่ดขีองทุกกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารและรายไดส้ว่นเพิม่จากแบรนดบ์อนชอน โดยรายไดจ้าก

การด าเนินงานที่เพิม่ขึน้ช่วยลดผลกระทบจากรายรับจากการให ้

สทิธแิฟรนไชสท์ีล่ดลงในอัตรารอ้ยละ 6 ในไตรมาส 4 ปี 2562 จาก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น การเตบิโตของรายรับจากการใหส้ทิธแิฟรน

ไชสจ์ากเดอะ พซิซา่ คอมปะนีทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ชว่ยลดผลกระทบจากรายรับจากการใหส้ทิธแิฟรนไชสท์ีล่ดลงของ

เดอะ คอฟฟ่ี คลับในประเทศออสเตรเลยีและเบนฮิานา ทัง้จากการ

ปิดสาขารา้นอาหารและผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงนิบาท 

รวมถงึผลการด าเนินงานทีอ่่อนตัวของสเวนเซน่ส ์ในไตรมาส 4 ปี 

2562 EBITDA จากการด าเนินงานเตบิโตรอ้ยละ 19 เมือ่เทยีบกับ

ช่วงเดยีวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการบรหิารจัดการตน้ทุนของ

การจัดซือ้จัดจา้งของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยและการ

เพิม่ขึน้ของประสทิธภิาพในการด าเนนิงานของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหาร

ในประเทศออสเตรเลยี ดังนัน้ อัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนนิงานเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 13.4 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เมือ่เทยีบ

กับรอ้ยละ 12.3 ในไตรมาส 4 ปี 2561 

ในปี 2562 บริษัทมีรายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุ รกิจ

รา้นอาหารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องมาจากการขยายสาขาในประเทศไทยและจีน อย่างไรก็ตาม 

EBITDA จากการด าเนินงานในปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถงึแมว้่าความสามารถในการท าก าไร

ของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนจะสูงขึน้จากอัตราการท า

ก าไรที่เพิม่ขึน้ดว้ยยอดขายที่เพิม่ขึน้และการประหยัดค่าใชจ้่าย

ส่วนกลางในปี 2562 แต่กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยและ

ออสเตรเลียมี EBITDA ที่ลดลงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 

จากยอดขายต่อร า้นเดิมที่ชะลอตั ว  ท่ามกลางการใชจ้่ าย

ภายในประเทศทีอ่่อนตัว ส่งผลให ้อัตราการท าก าไร EBITDA จาก

การด าเนนิงานลดลงจากรอ้ยละ 15.5 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 14.6 

ในปี 2562 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 ปี 

2562 
ไตรมาส 4 ปี 

2561 
เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 5,919 5,333 11 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 395 423 -6 

รวมรายได ้ 6,314 5,756 10 

EBITDA 847 710 19 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 13.4 12.3   

หน่วย: ลา้นบาท 
ปี 2562 ปี 2561 เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 22,605 21,842 3 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 1,629 1,641 -1 

รวมรายได ้ 24,233 23,484 3 

EBITDA 3,527 3,647 -3 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 14.6 15.5   

*   ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2-3 

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2562 บรษัิทมโีรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 379 

แห่ง และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีร่ับจา้งบรหิารอกี 156  แห่ง

ใน 57 ประเทศ มจี านวนหอ้งพักทัง้สิน้ 78,360 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองจ านวน 56,281 หอ้ง และหอ้งที่บริษัทรับจา้ง

บรหิารจ านวน 22,079 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, อวานี, โอ๊คส,์ 

ทโิวล,ี เอ็นเอช คอลเลคชัน่, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า        

คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักในประเทศไทย 

5,009 หอ้ง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพักในตา่งประเทศ 

73,351 หอ้ง  คิด เ ป็นสัดส่วนร อ้ยละ 94 ในอีก  56 ประ เทศ 

ครอบคลมุทั่วทวปีเอเชยี โอเชยีเนยี ยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 4 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 56,281 807 1,286 

-  ประเทศไทย 3,105 389 389 

-  ตา่งประเทศ 53,176 418 897 

รับจา้งบรหิาร 22,079 586 1,833 

-  ประเทศไทย 1,904 178 348 

-  ตา่งประเทศ 20,175 408 1,485 

รวมหอ้งพกั 78,360 1,393 3,119 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่รษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมทีบ่รษัิทลงทุนเอง เชา่บรหิาร และ
รว่มลงทนุ 

 
 

 
 



 

 

 

หนา้ 6 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทนุ 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 4 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 19,932 702 780 

เชา่บรหิาร 34,323 105 506 

รว่มทนุ 2,026 0 0 

รับจา้งบรหิาร 14,932 482 1,621 

MLR* 7,147 104 212 

รวมหอ้งพกั 78,360 1,393 3,119 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร 

กลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร (รวมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป) ซึง่มสีัดส่วนรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 80 ของรายไดจ้าก

การด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2562 

โดยกลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิารในไตรมาส 

4 ปี 2562 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื (Revenue per Available 

Room – RevPar) ของกลุม่โรงแรมเดมิ (Organic) ลดลงรอ้ยละ 7 

จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ในสกุลเงนิบาท โดยมสีาเหตสุ่วนใหญ่

มาจากการแข็งค่าของสกุลเงนิบาทในช่วงไตรมาสดังกล่าว ดว้ย

อัตราแลกเปลีย่นคงที ่รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรม

เดมิจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน เนื่องมาจาก

การด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ของกลุม่โรงแรมในตา่งประเทศ 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 4 จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากจ านวนนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาตทิีช่ะลอตัว โดยในกรุงเทพฯ ราคาค่าหอ้งพักทีสู่งขึน้

ของโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองชว่ยลดผลกระทบจากอัตราการ

เขา้พักที่ชะลอตัว ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่ม

โรงแรมเดมิลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 2 จากชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน ในขณะทีผ่ลการด าเนินงานของโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของ

เองในต่างจังหวัดของประเทศไทยยังคงเผชญิกับแรงกดดัน ส่งผล

ใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 6 

จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน จากทัง้อัตราการเขา้พักและราคาค่า

หอ้งพักเฉลีย่ทีล่ดลง 

กลุ่มโรงแรมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของ

กลุ่มโรงแรมเดมิทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิารเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 4 ในสกุลเงนิยูโร จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยรายไดเ้ฉลีย่

ต่อหอ้งต่อคืนในทุกตลาดหลักของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป มีการ

เตบิโตอย่างต่อเนื่อง ยกเวน้ลาตนิอเมรกิา รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อ

คืนของกลุ่มโรงแรมเดมิในประเทศอติาลีและสเปนยังคงเตบิโต

อยา่งตอ่เนือ่ง จากการจัดประชมุทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อ

หอ้งต่อคนืเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 6 และ 5 ตามล าดับ ส่วนโรงแรม

ในกลุ่มประเทศเบเนลักซม์ผีลการด าเนินงานทีแ่ข็งแกร่ง ดว้ยการ

เตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของโรงแรมเดมิในอัตราการ

รอ้ยละ 7 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ในสกลุเงนิทอ้งถิน่ ซึง่เป็นผล

มาจากการฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องและการเพิม่ขึน้ของการจัดกจิกรรม

ในเมอืงบรัสเซลส ์และผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ของโรงแรมใน

เมอืงอัมสเตอรด์ัม รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิ

ในยโุรปกลางมกีารเตบิโตในไตรมาสดังกลา่ว ซึง่เป็นผลมาจากการ

จัดกจิกรรมที่เพิม่ขึน้ แมจ้ะมีการเพิม่ขึน้ของจ านวนโรงแรมใหม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ ในขณะที ่ลาตนิอเมรกิา

ยังคงไดร้ับผลกระทบเชงิลบจากอัตราแลกเปลีย่นรนุแรง 

ส าหรับโรงแรมในกลุ่มไมเนอร ์โฮเทลส ์ในต่างประเทศ โรงแรมใน

ประเทศบราซลิและแอฟรกิามกีารเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้ง

ตอ่คนืในสกลุเงนิทอ้งถิน่ จากการขึน้ราคาหอ้งพัก ในขณะทีผ่ลการ

ด าเนนิงานของโรงแรมในประเทศโปรตุเกสและมัลดฟีสม์กีารชะลอ

ตัวชั่วคราว ดว้ยรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืที่ลดลงทัง้ในสกุลเงิน

บาทและสกลุเงนิทอ้งถิน่ในไตรมาส 4 ปี 2562 

ทัง้นี้ หากรวมโรงแรมใหม่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงิน

บาทของโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารทัง้หมด

ลดลงรอ้ยละ 7 ในไตรมาส 4 ปี 2562  

กลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ซึง่มสีัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2562 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกุล

เงนิออสเตรเลยีลดลงรอ้ยละ 1 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอัตราการเขา้พักที่ลดลงท่ามกลาง

สภาพแวดลอ้มการด าเนนิงานทีท่า้ทายในประเทศออสเตรเลยีจาก

จ านวนแขกเขา้พักที่ลดลง ทัง้นี้ ดว้ยการอ่อนค่าของสกุลเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ส่งผลใหร้ายได ้

เฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิบาทลดลงรอ้ยละ 13 เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมมสีัดส่วนรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 

1 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ ใน 

ไตรมาส 4 ปี 2562 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิบาทของ

กลุม่โรงแรมเดมิทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารลดลงรอ้ยละ 4 ในไตรมาส 4 

ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน ในขณะทีเ่ตบิโดรอ้ย

ละ 4 ในอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ในไตรมาสดังกล่าว จากผลการ

ด าเนินงานที่ดีของโรงแรมในประเทศอนิโดนีเซีย โอมาน และ

กาตาร ์

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2562 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืใน

สกุลเงนิบาทของกลุ่มโรงแรมเดมิทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 8 จากชว่ง



 

 

 

หนา้ 7 

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุส่วนใหญ่มาจากการแข็งค่าของ

สกุลเงนิบาท หากไม่รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่น ดว้ยผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ป และโรงแรมที่บรษัิทรับจา้งบรหิาร ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อ

หอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิทัง้หมดเตบิโตรอ้ยละ 2 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน ทัง้นี้ โดยหากรวมโรงแรมใหม่ ซึง่ยังอยู่ใน

ระหว่างการเตบิโต รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิบาทของ

โรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 9 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ในปี 2562 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกุลเงินบาทของกลุ่ม

โรงแรมเดมิทัง้หมดของบรษัิทลดลงรอ้ยละ 6 จากปีก่อน จากผล

การด าเนนิงานทีช่ะลอตัวของกลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง

ในต่างจังหวัดและกลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธิบรหิารจัดการหอ้งชุด 

รวมถงึผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงนิบาทของโรงแรมใน

ต่างประเทศ ทัง้นี้ หากรวมโรงแรมใหม่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื

ของโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 16 จากปีกอ่น 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทนุ 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 4 

ปี 2562 

ไตรมาส 4 

ปี 2561 
ปี 2562 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

70 71 71 70 

รว่มทนุ 54 57 52 53 

รับจา้งบรหิาร 64 63 64 63 

MLR* 78 79 77 79 

เฉลีย่ 70 70 70 69 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน

ประเทศไทย 
72 75 75 77 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมใน
ประเทศไทย** 71 71 71 71 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ไตรมาส 4 
ปี 2561 

ปี 2562 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

3,736 3,998 3,846 4,587 

รว่มทนุ 7,489 8,387 7,909 8,152 

รับจา้งบรหิาร 4,291 4,873 4,389 5,330 

MLR* 3,804 4,332 3,797 4,297 

เฉลีย่ 3,881 4,224 3,978 4,775 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 5,175 5,318 4,966 5,048 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมใน

ประเทศไทย** 1,766 1,846 1,721 1,710 

(System-Wide)                    รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 

ปี 2562 

ไตรมาส 4 

ปี 2561 
ปี 2562 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

2,631 2,831 2,729 3,190 

รว่มทนุ 4,056 4,743 4,136 4,343 

รับจา้งบรหิาร 2,754 3,086 2,823 3,361 

MLR* 2,963 3,411 2,937 3,391 

เฉลีย่ 2,713 2,965 2,793 3,318 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 3,713 4,006 3,727 3,889 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมใน
ประเทศไทย** 1,258 1,313 1,229 1,221 

 

 

(Organic)                              อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 
ไตรมาส 4 

ปี 2562 

ไตรมาส 4 

ปี 2561 
ปี 2562 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

70 71 69 70 

รว่มทนุ 54 57 52 53 

รับจา้งบรหิาร 66 63 65 63 

MLR* 78 79 77 79 

เฉลีย่ 70 70 69 69 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 73 75 76 77 

 (Organic)                             คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ไตรมาส 4 
ปี 2561 

ปี 2562 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

3,737 3,998 4,351 4,587 

รว่มทนุ 7,489 8,387 7,915 8,152 

รับจา้งบรหิาร 4,476 4,873 5,133 5,330 

MLR* 3,804 4,332 3,797 4,297 

เฉลีย่ 3,906 4,224 4,473 4,775 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 5,349 5,318 5,021 5,048 

(Organic)                         รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 

ปี 2562 

ไตรมาส 4 

ปี 2561 
ปี 2562 ปี 2561 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร 

2,618 2,831 3,005 3,190 

รว่มทนุ 4,056 4,743 4,138 4,343 

รับจา้งบรหิาร 2,953 3,086 3,331 3,361 

MLR* 2,963 3,411 2,937 3,391 

เฉลีย่ 2,733 2,965 3,102 3,318 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 3,906 4,006 3,804 3,889 

* การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

** ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โรงแรมที่เปิดใหม่ในปี 2562 ช่วยลด

ผลกระทบจากการลดลงของรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่ม

โรงแรมเดมิทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิารในอัตรารอ้ยละ 7 

ไดบ้างส่วน ส่วนรายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมลดลงรอ้ยละ 

35 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดย

มีสาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมทีสู่งใน

ไตรมาส 4 ปี 2561 ซึ่งมีการบันทึกค่าบริการทางเทคนิคและ

ค่าธรรมเนียมในการเลกิจา้ง หากไม่รวมรายไดใ้นไตรมาส 4 ปี 

2561 ดังกลา่ว รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมในไตรมาส 4 ปี 

2562 จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากจากการ

ขยายจ านวนหอ้งโรงแรมทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารในปี 2562 

ในปี 2562 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและบรกิารที่

เกีย่วขอ้งเพิม่ขึน้เกอืบ 2 เท่า เมือ่เทยีบกับปีก่อน ซึง่สว่นใหญ่เป็น

ผลมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในขณะที่

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมลดลงรอ้ยละ 4 ในปี 2562 เมือ่



 

 

 

หนา้ 8 

เทยีบกับปีก่อน โดยมสีาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากค่าบรกิารทาง

เทคนคิและคา่ธรรมเนยีมในการเลกิจา้งทีส่งูในไตรมาส 4 ปี 2561  

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโรงแรม 

หนึง่ในธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม คอื ธุรกจิศนูยก์ารคา้

และบันเทงิ บรษัิทเป็นเจา้ของและบรหิารศูนย์การคา้ 3 แห่งใน

กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินธุรกิจ

บันเทงิในเมอืงพัทยาจ านวน 7 กลุ่ม ซึง่รวมถงึพพิธิภัณฑ ์Ripley’s 

Believe It or Not! และพพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ หลยุส ์ทสุโซดส์ แว็กซ์

เวริค์ทีม่ชี ือ่เสยีง  

บริษัทด าเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึง่

บรษัิทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการด าเนินกจิการโรงแรมใน

พื้นที่เดียวกัน โดยบรษัิทไดปิ้ดการขายไปแลว้ 2 โครงการ ซึง่

ไดแ้ก่ โครงการ ดเิอสเตท สมุย ทีตั่ง้อยู่ตดิกับโรงแรมโฟรซ์ซีั่นส ์ 

รีสอร์ท เกาะสมุย โดยโครงการดังกล่าวมีบา้นพักตากอากาศ

จ านวน 14 หลัง และโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซเิดนเซส ซึง่เป็น

โครงการคอนโดมเินียมระดับบนจ านวน 53 ยูนติในอาคารเดยีวกับ

โรงแรมเดอะ เซ็นต ์รจีสิ กรุงเทพฯ โครงการที ่3 คอื โครงการลา

ยัน เรสซเิดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต มีบา้นพักตากอากาศ

จ านวน 15 หลัง ตัง้อยูต่ดิกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภเูก็ต  รสีอรท์ 

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 ประกอบดว้ยหอ้งพักเพน้ท์เฮา้ส์เพื่อขายอยู่จ านวน 6 

หอ้ง นอกจากนี ้บรษัิทไดป้ระกาศโครงการใหมเ่พิม่อกี 2 โครงการ 

ซึง่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ โครงการอนันตราเดซารู ใน

ประเทศมาเลเซีย และโครงการอนันตรา อูบุด ในประเทศ 

อนิโดนเิซยี เพือ่ใหม้โีครงการทีอ่ยู่อาศัยเพือ่ขายอย่างต่อเนื่องใน

อนาคต 

อกีส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คอื โครงการพักผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชือ่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2562 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

247 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชยีงใหม่ในประเทศไทย 

ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซแีลนด์ บาหลีในประเทศอนิโดนีเซีย 

และซานยา่ในประเทศจนี ดว้ยความส าเร็จในการขายและการตลาด 

ส่งผลใหอ้นันตรา เวเคชั่น คลับมจี านวนสมาชกิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18 

จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น อยูท่ี ่14,535 คน ณ สิน้ปี 2562 

รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมเตบิโตเกอืบ 3 

เท่าในไตรมาส 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากรายไดจ้ากการขายอสังหารมิทรัพยแ์ละการเตบิโตอย่าง

ตอ่เนือ่งของอนันตรา เวเคชัน่ คลับ จากการเพิม่ขึน้ของจ านวนแตม้

ขายทัง้หมดและราคาตอ่แตม้ การเตบิโตของยอดขายของโครงการ

พัฒนาอสังหารมิทรัพยแ์ละอนันตรา เวเคชั่น คลับ สามารถชดเชย

กับการลดลงของรายไดจ้ากธุ รกิจศูนย์การค า้และบันเทิง  

อันเนือ่งมาจากสภาพแวดลอ้มของธุรกจิคา้ปลกีทีช่ะลอตัว 

ส าหรับปี 2562 รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม

เตบิโตอยา่งมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 31 จากปีกอ่น โดยมสีาเหตุ

มาจากรายไดจ้ากการขายอสังหารมิทรัพยใ์นไตรมาส 1 ปี 2562 

และไตรมาส 4 ปี 2562 รวมถึงการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งของ 

อนันตรา เวเคชัน่ คลับในชว่งครึง่หลังของปี 2562 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 รายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกจิ

โรงแรมและอืน่ๆ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดย

มสีาเหตุมาจากรายไดจ้ากธุรกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพยท์ีแ่ข็งแกรง่

ทัง้รายไดจ้ากการขายโครงการทีอ่ยู่อาศัยอนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ในขณะที ่EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 ในไตรมาส 4 ปี 2562 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

โดยมสีาเหตุหลักมาจากความสามารถในการท าก าไรทีสู่งขึน้ของ

ธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิโรงแรม ดังนั้น อัตราการท าก าไร 

EBITDA จากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ เพิม่ขึน้จาก

รอ้ยละ 22.7 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 23.2 ในไตรมาส 4 

ปี 2562  

ในปี 2562 รายไดร้วมจากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ 

เพิม่ขึน้เกอืบ 2 เท่า จากปีก่อน เนื่องมาจากการรวมงบการเงนิของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ รวมถงึจากเหตผุลเดยีวกันกับในไตรมาส 4 ปี 

2562 ส่วน EBITDA จากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ 

เพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคัญในอัตรารอ้ยละ 57 ในปี 2562 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน  โดยการเติบโตของ EBITDA จากการ

ด าเนินงานในอัตราทีช่า้กว่าการเตบิโตของรายได ้เป็นผลมาจาก

การรวมงบการเงนิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มคีวามสามารถใน

การท าก าไรทีต่ ่ากว่าธุรกจิโรงแรมเดมิของบรษัิท ดว้ยโครงสรา้ง

ธุรกจิแบบเช่าบรหิาร ดังนั้น อัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ลดลงเป็นรอ้ยละ 20.0 ในปี 

2562 จากรอ้ยละ 23.6 ในปี 2561  

ส าหรับปี 2563 บรษัิทคาดว่าผลการด าเนนิงานจะไดร้ับผลกระทบ

ระยะสั ้นจาก COVID-19 และจะ ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง เมื่อ

สถานการณ์คลีค่ลายลง การเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของแบรนด์

และการใชป้ระโยชนจ์ากฐานการด าเนนิงานระดับโลกและเครอืข่าย

การตลาดทีแ่ข็งแกร่ง ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของแผนการรวมธุรกจิอย่าง
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ต่อเนื่องกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจะเป็นกญุแจส าคัญในการผลักดัน

ผลการด าเนนิงานของไมเนอร ์โฮเทลสใ์นอกี 1-3 ปีขา้งหนา้ 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ไตรมาส 4 
ปี 2561 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

22,693 22,986 -1 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 317 485 -35 

ธรุกจิอืน่ๆ 2,922 1,064 175 

รวมรายได ้ 25,932 24,535 6 

EBITDA 6,018 5,564 8 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 23.2 22.7   

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2562 
ปี 2561 

 (ปรบัปรงุใหม)่ 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

86,294 44,168 95 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 1,335 1,396 -4 

ธรุกจิอืน่ๆ 6,561 5,013 31 

รวมรายได ้ 94,189 50,577 86 

EBITDA 18,803 11,947 57 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 20.0 23.6   

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2-3 
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2562 บรษัิทมรีา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 485 แห่ง ลดลง 5 แห่งจาก 490 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 

2561 จากจ านวนรา้นคา้และจุดจ าหน่ายทัง้หมด 485 แห่ง รอ้ยละ 

83 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนด์อเนลโล่, บอสสนิี่, บรูคส์ 

บราเธอรส์, ชารล์ แอนด ์คธี, เอสปร,ี เอแตม, โอวเีอส และแรทลยี ์

ในขณะที่รอ้ยละ 17 เป็นของกลุ่มเครื่องใชใ้นบา้นและครัวเรือน 

ภายใตแ้บรนดโ์จเซฟ โจเซฟ, สวลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิส ์และโบเดิม้ 

จ านวนสาขาและจดุจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จดุจ าหนา่ย 

ไตรมาส 4 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 402 -8 -7 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้น
และครัวเรอืน 

83 7 2 

รวม 485 -1 -5 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 13 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่มี

สาเหตุมาจากการเติบโตของธุรกิจจัดจ าหน่าย ดว้ยแคมเปญ

ส่งเสรมิการขายปลายฤดูกาลของกลุ่มแบรนด์แฟชั่น โดยเฉพาะ 

แบรนดอ์เนลโล่ แรทลยี ์และแบรนดเ์ครือ่งใชใ้นบา้นและครัวเรอืน 

รวมถึงการขยายสาขาของโบเดิม้ ส่งผลใหร้ายไดจ้ากธุรกจิจัด

จ าหน่ายเตบิโตอย่างมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 24 เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเดยีวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากธุรกจิรับจา้งผลติ

ลดลงรอ้ยละ 22 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจาก

ความตอ้งการในผลติภัณฑท์ าความสะอาดของลูกคา้ในกลุ่มธุรกจิ

สนิคา้อุปโภคบรโิภคทีล่ดลง ทัง้นี้ ความสามารถในการท าก าไรที่

เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของรายไดอ้ย่างมีนัยส าคัญ รวมถึง

มาตราการการลดคา่ใชจ้่ายของธุรกจิจัดจ าหน่าย ชว่ยลดผลกระทบ

จากอัตราการท าก าไรทีล่ดลงของธุรกจิรับจา้งผลติจากยอดขาย

และความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลง สง่ผลให ้ในไตรมาส 4 ปี 

2562  EBITDA ของธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 21 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน ในขณะทีอ่ัตราการท า

ก าไร EBITDA เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 6.9 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็น

รอ้ยละ 7.4 ในไตรมาส 4 ปี 2562 

ในปี 2562 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติเตบิโตรอ้ย

ละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก

สาเหตเุดยีวกันกับในไตรมาส 4 ปี 2562 อยา่งไรก็ตาม การเพิม่ขึน้

ของยอดขายจากการลดราคาสนิคา้ของธุรกจิจัดจ าหน่ายในชว่ง 9 

เดอืนแรกของปี 2562 สรา้งแรงกดดันต่อความสามารถในการท า

ก าไรในช่วงตน้ปี 2562 และดว้ยการประหยัดต่อขนาดของธุรกจิ

รับจา้งผลติทีล่ดลงในปี 2562 สง่ผลให ้EBITDA ในปี 2562 ลดลง

เล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกับปีก่อน ดังนัน้ อัตราการท า

ก าไร EBITDA จงึลดลงจากรอ้ยละ 6.9 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 6.1 

ในปี 2562 

รายไดข้องธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ไตรมาส 4 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 1,180 953 24 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 220 282 -22 

รวมรายได*้* 1,400 1,234 13 

EBITDA 103 85 21 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 7.4 6.9   

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2562 ปี 2561 เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 4,025 3,448 17 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 937 992 -5 

รวมรายได*้* 4,962 4,439 12 

EBITDA 304 307 -1 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 6.1 6.9  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2-3 
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 254,184 ลา้นบาท ลดลง

จ านวน 13,897 ลา้นบาท จาก 268,081 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 

การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 9,918 ลา้นบาท และ (2) การลดลง

ของสนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนจ านวน 3,521 ลา้นบาท โดยทัง้คู่มสีาเหตุ

มาจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากการแข็งค่าของ

สกลุเงนิบาทในปี 2562 

บรษัิทมหีนีส้นิรวม 168,316 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562 ลดลงจ านวน 

17,464 ลา้นบาท จาก 185,780 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงนิกูย้มืสทุธจิ านวน 14,521 ลา้น
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บาท จากการช าระคืนเงินกูย้ืมและหุน้กู ้และผลกระทบจากการ

แปลงคา่เงนิ  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 3,567 ลา้นบาท จาก 

82,301 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 เป็น 85,868 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2562 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้จากก าไรสุทธิในปี 

2562 จ านวน 10,698 ลา้นบาท สุทธิดว้ยเงินปันผลจ่ายจ านวน 

2,123 ลา้นบาท การปรับปรุงการแปลงค่างบการเงนิจ านวน 3,056

ลา้นบาท และ การจ่ายดอกเบี้ยของหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุน

จ านวน 1,312 ลา้นบาท 

ส าหรับปี 2562 บรษัิทและบรษัิทย่อยมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรม

การด าเนนิงานจ านวน 14,766 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 7,405 ลา้น

บาท จากปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไร

สทุธใินปี 2562 และการเพิม่ขึน้สทุธทิีเ่กีย่วขอ้งกับการแปลงค่าเงนิ 

จ านวน 4,091 ลา้นบาท 

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจ านวน 3,781 

ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนตามปกตขิองธุรกจิ

โรงแรม รา้นอาหาร และอื่นๆ และรวมถึงการเขา้ลงทุนในรา้น 

บอนชอนในประเทศไทยจ านวน 17,240 ลา้นบาท ซึง่ถูกลดทอน

ดว้ยเงินสดรับจากการขายโรงแรมทโิวลีและโรงแรมในประเทศ 

มัลดฟีสแ์ละสนิทรัพยอ์ืน่ๆ จ านวน 11,625 ลา้นบาท 

บรษัิทมเีงนิสดจ่ายสุทธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 11,357 ลา้น

บาท ส่วนใหญ่มาจาก (1) เงนิปันผลจ่ายใหก้ับผูถ้อืหุน้และสว่นได ้

เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 2,123 ลา้นบาท (2) การจ่าย

ดอกเบี้ยของหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุนจ านวน 1,312 ลา้นบาท 

และ (3) เงินสดจ่ายสุทธิจากการออกหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมจ านวน 

7,898 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บรษัิทลดลงจ านวน 373 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมีอัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 56.3 ในปี 2561 เป็น

รอ้ยละ 45.2 ในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลักมาจากความสามารถใน

การท าก าไรทีล่ดลงของธุรกจิโรงแรม จากการรวมงบการเงนิของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มอีัตราการท าก าไรทีต่ ่ากว่าบรษัิท ดังนัน้ 

อัตราก าไรสุทธิในปี 2562 ลดลงเป็นรอ้ยละ 5.7 จากรอ้ยละ 7.3 

ในปี 2561 โดยนอกจากความแตกต่างของโครงสรา้งธุรกจิ ดว้ย

ธุรกจิแบบเชา่บรหิารของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มคีวามสามารถ

ในการท าก าไรทีต่ ่ากว่าแลว้ ธุรกจิรา้นอาหารและจัดจ าหน่ายยังมี

ความสามารถในการท าก าไรที่ลดลง ท่ามกลางการบริโภค

ภายในประเทศทีช่ะลอตัว รวมทัง้ตน้ทุนทางการเงนิและอัตราภาษี

ทีส่งูขึน้จากการเขา้ซือ้เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ลดลงเล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 8.6 ในปี 

2561 เป็นรอ้ยละ 8.4 ในปี 2562  ซึง่มสีาเหตมุาจากส่วนของผูถ้อื

หุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหุน้กูท้ ีม่ลัีกษณะคลา้ยทุนเพือ่ใชใ้นการ

ลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปตัง้แต่ปลายปี 2561 เช่นเดียวกัน 

อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ปรับเทียบเต็มปีลดลงจากรอ้ยละ 

3.0 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 2.7 ในปี 2562 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ของบรษัิทลดลงจาก 58 วันในปี 2561 เป็น 

43 วันปี 2562 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรวมงบการเงินของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ส่วนอัตราส่วนค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญต่อยอด

ลกูหนีก้ารคา้เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 5.7 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 

5.9 ในปี 2562 เนื่องจากอัตราการลดลงของลูกหนี้การคา้สูงกว่า

การลดลงของการตัง้ค่าเผือ่การดอ้ยค่า สนิคา้คงเหลอืของบรษัิท

ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดิบ สินคา้ระหว่างผลิต และสินคา้

ส าเร็จรูปของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ 

โดยอายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอืลดลงจาก 44 วันในปี 2561 เป็น 

26 วันในปี 2562 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการรวมงบการเงนิของเอ็น

เอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่เป็นบรษัิททีด่ าเนินธุรกจิโรงแรมเพียงอย่าง

เดยีว สง่ผลใหเ้อ็นเอช โฮเทล กรุป๊มสีนิคา้คงเหลอืนอ้ยกวา่ธุรกจิที่

บรษัิทมอียูเ่ดมิ ซึง่ด าเนนิธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัดจ าหน่ายดว้ย 

ส่วนอายุเฉลีย่ของเจา้หนี้การคา้ลดลงจาก 93 วันในปี 2561 เป็น 

78 วันในปี 2562 ซึง่สว่นใหญเ่ป็นผลมาจากธุรกจิโรงแรม 

อัตราส่วนสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้อยู่ที ่1.1 

เท่า ณ สิน้ ปี 2562 จาก 0.9 เท่า ณ สิน้ปี 2561 โดยมสีาเหตุมา

จากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ืม

ระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี หุน้กูส้่วนทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี จากการเปลี่ยนเงนิกูย้ืมใหเ้ป็นเงนิกูร้ะยะยาว 

และเงนิกูย้มืระยะยาว อัตราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วน

ของผูถ้อืหุน้ลดลงจาก 1.54 เท่า ณ สิน้ปี 2561 เป็น 1.31 เท่า ณ 

สิน้ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลักมาจากการช าระคนืเงนิกูด้ว้ยเงนิสด

รับจากการขายสนิทรัพย ์รวมถงึการเพิม่ของส่วนของผูถ้อืหุน้จาก

ก าไรสุทธ ิส่วนอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้เพิม่ขึน้

จาก 4.0 เท่าในปี 2561 เป็น 5.2 เท่าในปี 2562 เนื่องมาจากการ

เพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน  

อตัราสว่นทางการเงนิ 

ความสามารถในการท าก าไร 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 45.2 56.3 

อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 8.2 5.7 

อตัราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน*  
(รอ้ยละ) 

5.7 7.3 
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ความมปีระสทิธภิาพ 31 ธ.ค. 62 
31 ธ.ค. 61 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 8.4 8.6 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(รอ้ยละ) 2.7 3.0 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 43 58 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วนั) 26 44 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั) 78 93 

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

(ปรบัปรงุใหม)่ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 1.1 0.9 

ภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 31 ธ.ค. 62 
31 ธ.ค. 61 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.3 1.5 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่

สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.2 1.4 

 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เทา่)  

5.2 4.0 

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2-3 
 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยังคงมีผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งใน 

ไตรมาส 4 ปี  2562 โดยมรีายไดร้วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเดยีวกันของปีก่อน จากการเตบิโตอย่างแข็งแกร่งของโรงแรม

ในทวีปยุโรป ซึง่รวมถงึกลุ่มประเทศเบเนลักซ ์อติาลี และสเปน 

รวมถึงการรวมการด าเนินงานของโรงแรมทิโวลี การปรับปรุง

โรงแรม และการเปิดโรงแรมใหม่ ทัง้นี้ หากไม่รวมโรงแรมทโิวลี 

รายไดร้วมจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

EBITDA จากการด าเนนิงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ในไตรมาส 4 

ปี 2562 เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 10 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อยู่

ที่ 85 ลา้นยูโร ซึง่เป็นผลมาจากการเตบิโตอย่างแข็งแกร่งของ

รายได ้และการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนือ่ง ดังนัน้ อัตราการท า

ก าไร EBITDA จากการด าเนินงานเพิม่สูงขึน้จากรอ้ยละ 18.1 ใน

ไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 18.5 ในไตรมาส 4 ปี 2562 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปรายงานก าไรสุทธิจากการด าเนินงานใน     

ไตรมาส 4  ปี  2562 เพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 96 

จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่43 ลา้นยูโร โดยมสีาเหตุมาจาก

การด าเนินงานที่ดีขึน้ การลดลงของตน้ทุนทางการเงินจากการ 

ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วนก่อนก าหนดในปี 2566 และการ

ลดลงของภาษีจ่าย ดัง นั้น  อัตราการท าก าไรสุทธิจากการ

ด าเนินงานเพิม่สูงขึน้จากรอ้ยละ 5.1 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็น

รอ้ยละ 9.4 ในปีในไตรมาส 4 ปี 2562 ทัง้นี ้เนือ่งจากการตัง้ส ารอง

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสนิทรัพยท์ีไ่มใ่ชโ่รงแรมในลาตนิอเมรกิาในไตรมาส

นี้ ส่งผลใหเ้อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมกี าไรสุทธติามงบการเงนิ ซึง่นับ

รวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว อยูท่ี ่26 ลา้นยโูร ในไตรมาส 4 

ปี 2562  

ส าหรับปี 2562 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมรีายไดร้วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 

จากปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของ

โรงแรมทั ้งหมดในอัตรารอ้ยละ 5 ในสกุลเงินยูโร จากผลการ

ด าเนินงานที่ดขีองโรงแรมในทวีปยุโรปและการเปิดโรงแรมใหม่ 

ในขณะที่ EBITDA และก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเติบโตใน

อัตราทีเ่ร็วกวา่การเตบิโตของรายไดเ้นือ่งมาจากเหตุผลเดยีวกันกับ

ในไตรมาส 4 ปี  2562 ส่งผลให ้EBITDA และก าไรสุทธิจากการ

ด าเนนิงานเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 12 และ 63 ตามล าดับในปี 2562 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปประสบความส าเร็จในการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามที่ไดป้ระกาศไว ้ดว้ยเป้าหมายของ EBITDA จาก

การด าเนินงานจ านวน 285 ลา้นยูโร และก าไรสุทธิจากการ

ด าเนินงานจ านวน 100 ลา้นยูโร (ไม่นับรวมมาตรฐานการบัญชี 

IFRS 16 และ IAS 29) ทัง้นี้ ส าหรับปี 2563 ถงึแมจ้ะมีความทา้

ทายในทวีปยุโรป เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจะใหค้วามส าคัญในการ

ผลักดันธุรกิจเพื่อสรา้งผลการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ 

โรงแรมระดับสูงทั ้งแปดแห่งในเครื่อ Boscolo ที่ตัง้อยู่ในเมือง

ส าคัญในทวปียุโรปจะเป็นอกีปัจจัยหนึ่งทีจ่ะช่วยผลักดันฐานการ

เตบิโตของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ใหด้ยีิง่ขึน้ไป 

 ผลการด าเนนิงาน*  

หน่วย: ลา้นยโูร ไตรมาส 4 

ปี 2562 

ไตรมาส 4 
ปี 2561 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

 

รายได ้ 461 430 7  

EBITDA จากการด าเนนิงาน 85 78 10  

EBITDA Margin จากการ
ด าเนนิงาน 

18.5 18.1   

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 43 22 96  

อตัราการท าก าไรสทุธจิากการ
ด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 

9.4 5.1   

ก าไรสทุธ ิ 26 5 420  

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 5.7 1.2   

หน่วย: ลา้นยโูร 
ปี 2562 ปี 2561 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายได ้ 1,718 1,620 6 

EBITDA จากการด าเนนิงาน 294 263 12 

EBITDA Margin จากการ
ด าเนนิงาน 

17.1 16.3  

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 113 70 63 

อตัราการท าก าไรสทุธจิากการ
ด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 

6.6 4.3  

ก าไรสทุธ ิ 100 102 -2 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 5.8 6.3  

*ไมนั่บรวมมาตรฐานการบัญช ี IFRS 16 ซ ึง่มผีลวนัที ่1 มกราคม 2562 ในทวปียโุรป 
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แนวโนม้ในอนาคต 

บรษัิทมคีวามเชือ่มั่นในศักยภาพการเตบิโตในระยะยาวของธุรกจิ

ของบรษัิท โดยตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปีที่ผ่านมา บรษัิท

สามารถกา้วขา้มผ่านวกิฤตการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วกิฤตการณ์

ทางการเงินในปี 2540, การระบาดของโรคระบบเดนิทางหายใจ

เฉียบพลันรา้ยแรง (SARS) ในปี 2546, การประทว้งทางการเมอืง

ในกรงุเทพฯ และการปิดสนามบนิในปี 2551 รวมถงึโรคระบาด, ภัย

พบัิตทิางธรรมชาต  ิหรือปัญหาทางเศรษฐกจิและการเมืองอืน่ ๆ 

โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บรษัิทมีการเตบิโตของผลก าไรโดย

เฉลีย่ตอ่ปีในอัตรารอ้ยละ 18 

ถงึแมว้่าในปัจจุบัน บรษัิทและทั่วโลกก าลังเผชญิกับความทา้ทาย

ครัง้ใหม่ ซึง่คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 แต่

บรษัิทเชือ่มั่นว่าผลกระทบดังกล่าวจะเกดิขึน้เพยีงชั่วคราว บรษัิท 

จะสามารถจัดการกับความทา้ทายและกลายเป็นบรษัิทที่มีความ

แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไดดั้งเช่นในอดีตที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน 

นอกเหนือจากการบรหิารจัดการเชงิรุกเพือ่ลดผลกระทบจากการ

ระบาดของไวรัสโคโรนาแลว้ บรษัิทจะยังคงมุ่งสรา้งรากฐานการ

ด าเนนิงานส าหรับการเตบิโตในระยะยาวตอ่ไป 

การรบัมอืการระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หมเ่ชงิรุก

และทนัท ี

บริษัทมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ และมีการท างาน

ร่วมกันกับหน่วยงานดา้นสุขภาพในแต่ละทอ้งถิน่ เพือ่ใหม้ั่นใจใน

สุขอนามัยและความปลอดภัยของแขกที่เขา้พัก  ลูกคา้ และ

พนักงาน บริษัทมีการรายงานสถานการณ์ดังกล่าวต่อคณะ

กรรมการบรหิารและก ากับความเสีย่ง ซึง่มหีนา้ทีต่ดิตามผลกระทบ

ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ต่อธุรกจิและการด าเนินงานของ

บรษัิทอยา่งใกลช้ดิ 

ไมเนอร์ โฮเทลส์มีการด าเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศ ใน

ประเทศที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง ไมเนอร์ โฮ

เทลส์หันไปมุ่งเนน้นักท่องเทีย่วภายในประเทศ ในขณะเดยีวกัน 

โรงแรมในทวปีเอเชยีอยูใ่นระหวา่งการด าเนนิมาตราการการควมคุม

ค่าใชจ้่าย ยกตัวอย่างเช่น การจัดตารางเวลาการท างานเป็นกะ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานสนับสนุน ในขณะทียั่งคงใหบ้รกิารที่

เป็นเลศิแกแ่ขกทีม่าเขา้พัก ทีส่ าคัญกวา่นัน้ บรษัิทคาดวา่จะจ านวน

แขกทีเ่ขา้พักจะเพิม่สงูขึน้เมือ่สามารถทีค่วบคมุสถานการณ์ได ้ดว้ย

ฐานการด าเนินงานที่ครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา ส่งผลใหไ้มเนอร์  

โฮเทลสอ์ยูใ่นฐานะทีจ่ะไดร้ับประโยชนเ์มือ่ธุรกจิมกีารฟ้ืนตัว  

รา้นอาหารส่วนใหญ่ของไมเนอร์ ฟู้ ดใหบ้ริการอาหารที่เหมาะ

ส าหรับบรกิารจัดส่งอาหาร ในสถานการณ์ทีผู่ค้นหลีกเลีย่งพืน้ที่

สาธารณะ ไมเนอร ์ฟู้ ดสามารถใชป้ระโยชน์จากแพลตฟอร์มและ

มุง่เนน้ไปทีก่ารขายผา่นบรกิารจัดสง่อาหาร โดยปรับเวลาบรกิารส่ง

อาหารในพื้นที่หลักเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ใน

ขณะเดยีวกัน บรษัิทอยู่ในระหว่างการด าเนนิมาตรการการประหยัด

ค่าใชจ้่าย และทบทวนแผนการเปิดสาขาที่รองรับนักท่องเที่ยว 

ส่วนในประเทศจีน รา้นอาหารส่วนใหญ่มีการปิดท าการชั่วคราว 

ดังนัน้จงึมกีารวางแผนการลดคา่ใชจ้่ายอยา่งเขม้งวด ซึง่รวมถงึการ

ผ่อนปรนค่าเชา่ การลดตน้ทุนแรงงาน และการขยายเวลาช าระหนี้ 

จากทัง้คู่คา้และผูร้ับเหมา ทัง้นี้ กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนี

มกีารตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิและประเมนิการด าเนินงาน

ของสาขาเป็นประจ าทกุวัน 

การสรา้งรากฐานส าหรบัการเตบิโตในระยะยาว 

แมก้ารด าเนนิธุรกจิของบรษัิทในปัจจุบันจะประสบกับความทา้ทาย

เป็นการชั่วคราว แต่บรษัิทจะยังคงมุ่งยกระดับธุรกจิและฐานการ

ด าเนนิงานตอ่ไป เพือ่ใหม้ั่นใจวา่บรษัิทจะสามารถเตบิโตไดใ้นระยะ

ยาว 

บรษัิทมกีารพจิารณาธุรกจิอย่างต่อเนื่อง โดยมเีป้าหมายเพือ่สรา้ง

ผลตอบแทนโดยรวมสูงสุด ซึง่รวมถงึโอกาสในการขยายธุรกจิทีม่ี

อยูเ่ดมิ การลงทนุในธุรกจิใหม ่การปรับโครงสรา้งธุรกจิและสัดส่วน

การถอืหุน้ การขายและการหมุนเวียนสนิทรัพย ์การเขา้ลงทุนใน

บอนชอนจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของไมเนอร์ ฟู้ ดในปี 

2563 และต่อไป จากขนาดของธุรกจิ ศักยภาพในการเตบิโตของ

ตลาดไก่และโดยเฉพาะตลาดอาหารเอเชยี การเพิม่สัดส่วนการ

ลงทนุในเบรดทอลค์ ประเทศสงิคโปร ์จะชว่ยสรา้งการเตบิโตใหก้ับ

บรษัิทดว้ยฐานการปฏบัิตงิานทีแ่ข็งแกรง่ยิง่ขึน้ ในปี 2562 บรษัิทมี

การทบทวนธุรกจิในเครือและพจิารณาขายเงินลงทุน ซึง่รวมถงึ 

แกรบบไ์ทย ในประเทศสหราชอาณาจักร และรบิส ์แอนด ์รัมส ์ใน

ประเทศออสเตรเลีย และแบรนด์ที่ไม่ท าก าไรของไมเนอร์  

ไลฟ์สไตล์ เช่น เซฟ มาย แบค ซึง่จะช่วยใหปี้ 2563 มีผลการ

ด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ บรษัิทจะยังคงมองหาโอกาสดังกล่าวขา้งตน้ใน

ระยะยาว ซึง่รวมถงึกลยุทธ์การหมุนเวียนสนิทรัพย์เช่นเดียวกับ

ธุรกรรมการขายและเช่ากลับโรงแรมทโิวลีและขายเงนิลงทุนใน

โรงแรมในประเทศมัลดฟีส ์

การสรา้งผลประโยชน์ร่วมกันจากการรวมธุรกจิเป็นหนึ่งในสิ่งที่

บรษัิทใหค้วามส าคัญเป็นอันดับตน้ๆ โดยการรวมการด าเนนิงานกับ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ทัง้เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปและไมเนอร ์โฮเทลสจ์ะ

ยังคงสานต่อความพยายามในการสรา้งโอกาสในการขายระหว่าง

ฐานลูกคา้ของทัง้สองบริษัท การขยายธุรกิจจากการใชแ้บรนด์

ร่วมกัน และการรวมโปรแกรมความภักดขีองลูกคา้ เพือ่เสรมิสรา้ง

ความแข็งแกร่งของเครอืโรงแรม นอกจากนี้ ทัง้สองบรษัิทจะใช ้

ประโยชน์ร่วมกันจากจุดแข็งของทัง้สองฝ่ายเพื่อเร่งการเติบโต 

ยกตัวอย่างเช่น การใชป้ระโยชน์จากความสัมพันธ์เชงิธุรกจิของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปกับนักลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์และแบรนด์

โรงแรมหรอูนันตราของไมเนอร ์โฮเทลส ์ซึง่ชว่ยใหเ้อ็นเอช โฮเทล 

กรุป๊ประสบความส าเร็จในการเขา้ท าธุรกรรมการเชา่บรหิารของกลุ่ม
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โรงแรม Boscolo อันทรงเกียรตใินทวีปยุโรปประสบความส าเร็จ 

ดว้ยโรงแรมระดับบนแปดแห่ง ซึง่ตัง้อยู่ในเมืองส าคัญของทวีป

ยุโรป เช่น โรม เวนิส และปราก ส่งผลใหเ้ครือโรงแรม Boscolo 

เป็นหนึ่งในแรงผลักดันการเตบิโตของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในปี 

2563 และปีต่อๆ ไป ส าหรับไมเนอร ์ฟู้ด บอนชอนมโีอกาสทีจ่ะใช ้

ประโยชน์จากฐานการด าเนินงานของไมเนอร ์ฟู้ ด ซึง่รวมถงึ การ

จัดซือ้ ผ่านการจัดซือ้จัดจา้งทั่วโลก การขยายสาขาผ่านทมีจัดหา

พื้นที่ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดว้ยความเป็นเลิศในการ

ด าเนินงาน นอกจากนี้ ไมเนอร ์ฟู้ ดสามารถมองหาโอกาสในการ

สรา้งประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศ

สงิคโปรแ์ละเบรดทอลค์ ประเทศสงิคโปรไ์ด ้

ในปี 2563 ไมเนอร์ ฟู้ ดใหค้วามส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทาง

ดจิทิัล ซึง่รวมถงึการเปลีย่นแปลงของทัง้เบือ้งหนา้และหน่วยงาน

สนับสนุน โดยการวเิคราะหข์อ้มูลจะเป็นกุญแจส าคัญในการเจาะ

ขอ้มูลเชงิลกึเกีย่วกับพฤตกิรรมของลูกคา้ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถท า

การตลาดแบบเจาะรายบุคคลได ้และช่วยยกระดับประสบการณ์

ของลกูคา้ในทกุชอ่งทาง ในสว่นของการเชือ่มตอ่กับลกูคา้ ไมเนอร ์

ฟู้ ดจะพัฒนาโปรแกรมความภักดีของลูกคา้ผ่านช่องทางดจิิทัล

อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหค้รอบคลุมทุกแบรนด์และทุกกลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหาร พัฒนาแอปพลเิคชันการจัดส่งอาหารของบรษัิทเอง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่แอปพลเิคชันบนมอืถอื 1112 Delivery รวมทัง้

เสรมิสรา้งความสัมพันธก์ับผูใ้หบ้รกิารจัดสง่อาหารรายอืน่ ดว้ยการ

เริม่ด าเนนิการมาตัง้แตช่ว่งครึง่หลังของปี 2562 ไมเนอร ์ฟู้ดจงึเริม่

เห็นการฟ้ืนตัวของผลการด าเนนิงาน โดยกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศออสเตรเลียมีการเติบโตของยอดขายต่อรา้นเดิมใน 

ไตรมาส 4 และกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยมแีนวโนม้ของ

ยอดขายต่อรา้นเดมิทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่องในไตรมาส 4 จนถงึเดอืน

มกราคมของปี 2563 กอ่นทีจ่ะมกีารระบาดของไวรัสโคโรนา 

เมื่อบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการฐานะ

ทางการเงนิจงึมคีวามส าคัญเช่นกัน โดยนอกเหนือจากการรักษา

อัตราส่วนหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ใหอ้ยู่ใน

ระดับเดยีวกับเป้าหมายภายในของบรษัิทที ่1.3 เท่าแลว้ บรษัิท

ยังใหค้วามส าคัญกับประสทิธภิาพในการกูย้มืเงนิ โดยบรษัิทมกีาร

บรหิารจัดการหนีส้นิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้เชงิรกุ เพือ่เพิม่อายุเฉลีย่

ของหนี้ส ินดังกล่าว รวมทัง้มองหาโอกาสในการลดตน้ทุนทาง

การเงินของบริษัท ทั ้งนี้ ดว้ยการด าเนินงานในหลายประเทศ 

บริษัทจึงมีการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยกลยทุธก์ารป้องกันความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่นแบบธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 
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นายชยัพัฒน ์ไพฑรูย ์

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายพัฒนาเชงิกลยทุธ ์


