
 

 

 

หนา้ 1 

ภาพรวมธุรกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 1 ปี 2563 

ภาพรวม: บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) ประกาศรายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 22,421 ลา้น

บาทในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 22 จากชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากผลกระทบเชงิลบจาก

การระบาดของโรค COVID-19 ต่อทั ้งสามธุรกิจของบริษัท ซึง่

สง่ผลใหส้ภาพแวดลอ้มในการด าเนนิงานมคีวามทา้ทายเป็นอย่าง

มาก  โดยเฉพาะส าหรับไมเนอร ์โฮเทลสท์ั่วโลก และไมเนอร ์ฟู้ด

ในประเทศจนี 

เพื่อที่จะเปรียบเทียบผลการด าเนินงานบนพื้นฐานการรายงาน

เดยีวกันกับปีทีแ่ลว้ บรษัิทมกี าไรกอ่นหักดอกเบีย้จ่าย ภาษี และค่า

เสือ่ม (EBITDA) จากการด าเนนิงาน ซึง่ไม่รวมผลกระทบจากการ

บังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 เป็นลบอยูท่ีจ่ านวน 111 ลา้น

บาทในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงจาก EBITDA จากการด าเนินงาน

ที่เป็นบวกจ านวน 4,272 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 โดยการ

ลดลงของ EBITDA ในอัตราทีเ่ร็วกว่าการลดลงของรายได ้เป็นผล

มาจากรายไดท้ีล่ดลงอย่างรวดเร็วและฉับพลันจากผลกระทบของ

การระบาดครัง้ใหญ่ ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรเป็นลบ

มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการลดลงของตน้ทุนในอัตราที่ชา้กว่าการ

ลดลงของรายได  ้โดยส่วนขาดทุน EBITDA ส่วนใหญ่มาจาก 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มสีัดสว่นโครงสรา้งธรุกจิแบบเชา่บรหิารที่

สูง ส่งผลใหม้ีความสามารถในการท าก าไรทีต่ ่ากว่าความสามารถ

ในการท าก าไรโดยรวมของบริษัท โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ยังคงมี 

EBITDA ที่เป็นบวก ทั ้งนี้  หากรวมผลกระทบจากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 ดว้ยไมไ่ดม้กีารบันทกึคา่เชา่ สง่ผลให ้

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษัิทม ีEBITDA จ านวน 2,982  ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 30 จากในไตรมาส 1 ปี 2562 

บรษัิทมผีลขาดทนุจากการด าเนนิงาน ซึง่ไมร่วมผลกระทบจากการ

บังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 จ านวน 2,834 ในไตรมาส 1 

ปี 2563 ลดลงจากก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานจ านวน 633 ลา้น

บาทในไตรมาส 1 ปี 2562 เนื่องมาจากสาเหตุที่กล่าวมาขา้งตน้ 

ทัง้นี้ หากรวมผลกระทบเชงิลบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ี

TFRS16 ซึง่รวมถงึค่าตัดจ าหน่ายและดอกเบีย้จ่ายที่เพิม่ขึน้ สุทธิ

ดว้ยค่าเช่าและภาษีจ่ายที่เกีย่วขอ้งกับสัญญาเช่าที่ลดลงขา้งตน้

จ านวน 339 ลา้นบาท บรษัิทมผีลขาดทนุจากการด าเนนิงานจ านวน 

3,173 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2563 

นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทกึรายการที่เกดิขึน้เพียงครัง้เดียวใน 

ไตรมาส 1 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2562 ตามรายละเอียดใน

ตารางในหนา้ที่ 2 โดยเมื่อนับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพียงครัง้เดยีว 

และผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 บรษัิท

มรีายไดต้ามงบการเงนิลดลงรอ้ยละ 22 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

อยูท่ีจ่ านวน 22,533 ลา้นบาท และ EBITDA ตามงบการเงนิเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 3 อยู่ที่จ านวน 4,402 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2563 

ในขณะที่ก าไรสุทธติามงบการเงินลดลงเป็นผลขาดทุนจ านวน 

1,774 ในไตรมาส 1 ปี 2563 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 22,533 29,030 -22 

EBITDA รวม 4,402 4,262 3 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 19.5 14.7  

ก าไรสทุธริวม  -1,774 583 -404 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

-7.9 2.0  

จากการด าเนนิงาน**    

รายไดร้วม 22,421 28,848 -22 

EBITDA รวม 2,982 4,272 -30 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 13.3 14.8  

ก าไรสทุธริวม  -3,173 633 -601 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

-14.2 2.2  

*นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

 **ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2 

ผลกระทบจากมาตรฐานการบญัช ีTFRS16 ตอ่งบก าไรขาดทนุ* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 1 ปี 2563 
(ไม่รวม TFRS16) 

ไตรมาส 1 ปี 2563 
(รวม TFRS16) 

EBITDA รวม -111 2,982 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -0.5 13.3 

คา่เสือ่มราคา 2,319 4,874 

ดอกเบีย้จ่าย  892 1,808 

ภาษีจ่าย -305 -344 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -182 -182 

ก าไรสทุธริวม -2,834 -3,173 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(รอ้ยละ) 

-12.6 -14.2 

* ไม่นับรวมรายการที่เกดิขึ้นเพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ที่ 2 
 
 

 

บริษทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่15 พฤษภาคม  2563 

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



 

 

 

หนา้ 2 

สดัสว่นผลการด าเนนิงาน* 

ไตรมาส 1 ปี 2563                      

(รอ้ยละ) 
 สดัสว่นรายได ้           

จากการด าเนนิงาน 
 สดัสว่น EBITDA      
จากการด าเนนิงาน 

 โรงแรมและอืน่ๆ 70 72 

 รา้นอาหาร 25 28 

 จัดจ าหน่ายและผลติ 5 0 

 รวม  100 100 

* ไม่นับรวมรายการที่เกดิขึ้นเพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ที่ 2      
แตเ่ป็นสัดสว่นซึง่นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร ัง้เดยีว*  

ชว่งเวลา 
จ านวน 

(ลา้นบาท)  
กลุม่ธรุกจิ 

รายการทีเ่กดิขึน้ 
เพยีงครัง้เดยีว 

ไตรมาส 1 

ปี 2562 

50 ไมเนอร ์ฟู้ด 
ก าไรจากการขายธรุกจิเบรดทอลค์ 
ประเทศไทย (รายได)้ 

132 กอ่นหักภาษี 

 91 หลังหกัภาษี 

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากการขายทรัพยส์นิของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป  

-191 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น
จากสัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการ
ขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 1 

ปี 2563 

 113 รายได ้

   49 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

755 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจาก
สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญ
สหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

568 กอ่นหักภาษี 

585 หลังหักภาษี 

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

10 ไมเนอร ์ฟู้ด 

การกลับคา่ใชจ่้ายส ารองที่
เกีย่วขอ้งกับรบิส ์แอนด ์รัมส ์  
(การกลับรายการคา่ใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

* นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 1 ปี 2563 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• ปิดรา้นอาหารสุทธจิ านวน 15 สาขา เมื่อเทียบกับ

ไต รม าส  4 ปี  2562 โดยส่ ว น ให ญ่ เ ป็ น ร ้า น 

ริบส์ แอนด์ รัมส์ ในประเทศออสเตรเลีย และ 

เดอะ คอฟฟ่ี คลับ ในประเทศไทย และออสเตรเลยี 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

•  เปิดโรงแรม 3 แหง่เมือ่เทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2562 

- อนันตรา: Anantara Phuket Services Suits 

& Villas (โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง)  

ในประเทศไทย 

- เอ็นเอช คอลเลคชัน่: NH Collection Palazzo 

Verona (โรงแรมเชา่บรหิาร) ในประเทศอติาล ี

- นาว: nhow Amsterdam (โรงแรมเชา่บรหิาร) 

ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

• ปิดโรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 6 แหง่ 

ในประเทศสาธารณรัฐโดมนิกิัน 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,362 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,181 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,181 สาขา คดิ

เป็นสัดสว่นรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,567 สาขา 

คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 66 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 795 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 34 ในอีก 25 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป

เอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศแคนาดา และ

ประเทศเม็กซโิก 

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,181 -17 57 

-  ประเทศไทย 951 -11 37 

-  ตา่งประเทศ 230 -6 20 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,181 2 51 

-  ประเทศไทย 616 0 45 

-  ตา่งประเทศ 565 2 6 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,362 -15 108 

 
รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซา่ คอมปะนี 576 6 32 

สเวนเซน่ส ์ 321 -1 1 

ซซิซเ์ลอร ์ 66 1 -1 

แดรี ่ควนี 515 -7 3 

เบอรเ์กอร ์คงิ 121 0 10 

เดอะ คอฟฟ่ี คลับ 468 -13 2 

ไทย เอ็กซเ์พรส 88 -2 -5 

รเิวอรไ์ซด ์ 90 -1 19 

เบนฮิานา 19 0 -2 

บอนชอน 46 0 46 

อืน่ๆ* 52 2 3 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,362 -15 108 

* อืน่ๆ คอื รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 51 
บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต  ้     

แบรนด ์“ภัทรา” 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์ลดลงในอัตรารอ้ยละ 5.8

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเตบิโตของยอดขาย

โดยรวมทุกสาขาของธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย ซึง่มสีาเหตุ

มาจากการขยายสาขา และการรวมรา้นบอนชอนเขา้มาในเครือ

รา้นอาหารของบรษัิท ช่วยลดผลกระทบจากผลการด าเนินงานที่

ชะลอตัวของไมเนอร์ ฟู้ ดในประเทศจีนและออสเตรเลียไดเ้พียง



 

 

 

หนา้ 3 

บางส่วน ส่วนยอดขายต่อรา้นเดิม (Same-Store-Sales) ลดลง 

รอ้ยละ 10.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการ

ด าเนินงานในทุกตลาดไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรค 

COVID-19 รัฐบาลของทุกประเทศไดม้กีารบังคับใชม้าตรการเพือ่

ควบคุมการระบาดของโรค ซึง่สง่ผลใหร้า้นอาหารบางสว่นตอ้งปิด

ตัวลงชั่วคราว อกีทัง้ยอดขายจากการน่ังรับประทานอาหารในรา้นมี

การลดลง ดังนั้น แบรนด์ทุกแบรนดข์องไมเนอร์ ฟู้ ดจึงไดหั้นไป

มุง่เนน้ทีบ่รกิารจัดสง่อาหารและซือ้กลับบา้น ซึง่กลายเป็นชอ่งทาง

หลักในการผลักดันยอดขายในไตรมาสดังกลา่ว 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทุกสาขา

เตบิโตรอ้ยละ 5.5 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่งเดียวกัน

ของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากผลการด าเนนิงานทีด่ขีองแบรนดท์ี่

เหมาะส าหรับบริการจัดส่งอาหาร ซึง่รวมถงึแบรนด์เดอะ พิซซ่า 

คอมปะนีและเบอร์เกอร์ คงิ และการรวมสาขาของรา้นบอนชอน 

อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่อรา้นเดมิลดลงรอ้ยละ 6.9 ในไตรมาส 1 

ปี 2563 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ถงึแมว้่าแบรนดห์ลักสว่นใหญ่

จะมยีอดขายตอ่รา้นเดมิเตบิโตอย่างแข็งแกร่งในเดอืนมกราคม แต่

ไม่สามารถชดเชยผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 

ตั ้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไดท้ั ้งหมด นอกจากนี้  ช่วงปลายเดือน

มีนาคมรา้นอาหารส าหรับการใหบ้รกิารน่ังทานในรา้นไดปิ้ดตัวลง

เป็นการชั่วคราว โดยรา้นอาหารที่ยังคงเปิดใหบ้ริการถูกจ ากัด

ใหบ้ริการเฉพาะการจัดส่งอาหารและซื้อกลับบา้นเท่ า นั้น  

อยา่งไรก็ตาม เดอะ พซิซา่ คอมปะนีมจี านวนลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และมี

ยอดขายต่อรา้นเดมิเตบิโตรอ้ยละ 3.4 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เมือ่

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากบรกิารจัดส่งอาหาร 

ซึง่รวมถงึบรกิารสง่อาหารแบบเวน้ระยะห่างไม่มกีารสัมผัสโดยตรง 

(Zero-Touch Delivery) บรกิารจัดสง่อาหารโดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเมือ่

สั่ ง ผ่านแอปพลิเคชั่น  1112 Delivery และความร่วมมือกับผู ้

ใหบ้รกิารจัดสง่อาหารรายอืน่เพือ่เพิม่ยอดขายผ่านชอ่งทางบรกิาร

จัดส่งอาหาร รวมถึงการตอบรับที่ดีของเมนูใหม่ และแคมเปญ

การตลาด เชน่ พซิซา่ราคา 149 บาท ในขณะเดยีวกัน แบรนดอ์ืน่ๆ 

ซึง่รวมถงึ ซซิซเ์ลอร ์เดอะ คอฟฟ่ี คลับ และบอนชอน มกีารมุง่เนน้

ที่บริการจัดส่งอาหารและซื้อกลับบา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบน

แพลตฟอรม์ 1112 Delivery และการใชค้รัวกลาง (Cloud Kitchen) 

ดว้ยการใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีข่องรา้นเดอะ พซิซา่ คอมปะนีเพือ่ให ้

ครอบคลมุพืน้ทีก่ารจัดสง่อาหารไดม้ากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ี่

มทีีอ่ยูอ่าศัยหนาแน่น ดว้ยเงนิลงทนุทีต่ ่า 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 กลุม่ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศจนีมยีอดขาย

โดยรวมทุกสาขาและยอดขายต่อรา้นเดมิลดลงรอ้ยละ 59.1 และ 

49.4 ตามล าดับ เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน การปิดสาขา

สว่นใหญ่เป็นการชัว่คราวตามมาตรการการปิดพืน้ทีอ่ยา่งเขม้งวดใน

หลายเมอืงของประเทศจนีเนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดือนกุมภาพันธ์ ไดหั้กกลบการเตบิโตของ

ยอดขายต่อรา้นเดิมในช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 

อยา่งไรก็ตาม ในเดอืนมนีาคมยอดขายตอ่รา้นเดมิปรับตัวดขีึน้อย่าง

ต่อเนื่องเมื่อเทยีบกับสัปดาหก์่อนหนา้เมือ่ไดเ้ริม่เปิดสาขา รวมถงึ

ความพยายามของไมเนอร์ ฟู้ดในการใหบ้รกิารจัดส่งอาหาร ทัง้นี้ 

เพือ่ผลักดันการฟ้ืนตัวของยอดขายและเพิม่จ านวนลกูคา้ กลุม่ธรุกจิ

รา้นอาหารในประเทศจีนจะมุ่งเนน้ไปที่การสรา้งความภักดีของ

ลูกคา้ต่อแบรนด ์การเปิดตัวเมนูใหม่ และการพัฒนาบรกิารจัดส่ง

อาหาร ดว้ยการลดระดับการแจง้เตือนการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ในเมืองส่วนใหญ่ ซึง่รวมถงึกรุงปักกิง่ อีกทัง้ ผลจาก 

กลยุทธใ์นการขายซึง่ไดร้เิริม่ไปแลว้ ไมเนอร ์ฟู้ดคาดว่าการฟ้ืนตัว

จะแข็งแกร่งยิง่ขึน้ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคมเป็นตน้ไป นอกจากนี้ กลุม่

ธุรกิจร า้นอาหารในประเทศจีนไดเ้ล็ง เ ห็นถึงโอกาสในการ

ปรับเปลีย่น โดยไดด้ าเนนิการปิดแบรนดเ์ล็กและสาขาทีไ่มไ่ดต้ัง้อยู่

ในพื้นที่เชงิกลยุทธก์่อนก าหนดดว้ยค่าใชจ้่ายที่นอ้ย ในขณะที่มุ่ง

หาท าเลทีด่เีพือ่ขยายแบรนดร์เิวอรไ์ซดอ์ยา่งระมัดระวังตอ่ไป 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมียอดขายโดยรวมทุก

สาขาลดลงรอ้ยละ 12.5 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน จากการลดลงของยอดขายต่อรา้นเดมิในอัตรา

รอ้ยละ 7.9 จากการลดลงอย่างมนัียส าคัญของยอดขายต่อรา้นเดมิ

ในเดอืนมนีาคม เนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดของโรค และ

มาตรการของรัฐบาลในการสั่งปิดใหบ้รกิารน่ังทานอาหารในรา้นเป็น

การชั่วคราว รวมถึงการปิดสาขาที่ไม่ท าก าไร อย่างไรก็ตาม 

ท่ามกลางสภาวะการคา้ปลกีทีช่ะลอตัว รวมถงึผลกระทบจากไฟป่า 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมีผลการด าเนินงานที่

แข็งแกร่งดว้ยยอดขายตอ่รา้นเดมิทีเ่ตบิโตในชว่งสองเดอืนแรกของ

ปี 2563 ซึง่เป็นการเตบิโตตดิต่อกันเป็นเดือนที่สีแ่ละหา้ จากผล

การด าเนนิงานของเดอะ คอฟฟ่ี คลับภายในประเทศออสเตรเลยีที่

ปรับตัวดีขึน้ ดว้ยกลยุทธก์ารท าใหแ้บรนดท์ันสมัยมากขึน้และการ

เสริมความแข็งแกร่งของโปรแกรมความภักดีและแพลตฟอร์ม

บรกิารจัดสง่อาหาร ทัง้นี้ ในเดอืนมนีาคม กวา่รอ้ยละ 80 ของสาขา

รา้นอาหารทัง้หมดยังคงเปิดใหบ้รกิาร แตใ่หบ้รกิารเฉพาะการจัดสง่

อาหารและซือ้กลับบา้นเท่านัน้ ดังนัน้ ไมเนอร ์ฟู้ดไดเ้ปิดตัว “The 

Coffee Club Pantry” และ “The Coffee Club @ Home” ซึ่งเป็น

บริการจัดส่งวัตถุดบิอาหารและเมล็ดกาแฟผ่านทางเว็บไซตข์อง

ตนเองและเว็บไซตข์องบรษัิทอีคอมเมริซ์อืน่นอกเหนือจากบรกิาร

จัดสง่อาหารตามปกต ิในอนาคต ดจิทิัลจะยังคงเป็นแรงขับเคลือ่น

หลักในการเตบิโตของเดอะ คอฟฟ่ี คลับในประเทศออสเตรเลีย 

ดว้ยยอดขายจากช่องทางบริการจัดส่งอาหารและการขายผ่าน

แอปพลเิคชัน่บนมอืถอื 

ถงึแมว้่าการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2563 จะยังคงไดร้ับแรง

กดดันจากการระบาดของโรค COVID-19 แต่ในช่วงที่เหลือของปี 

2563 ไมเนอร ์ฟู้ดมคีวามพรอ้มส าหรับการฟ้ืนตัวอย่างเต็มทีแ่ละจะ

ยังคงผลักดันผลประกอบการดว้ยฐานการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่ง ใน



 

 

 

หนา้ 4 

ขณะเดยีวกัน ไมเนอร ์ฟู้ดอยู่ระหว่างการปรับกลยุทธเ์พือ่ใชโ้อกาส

ที่เกดิขึน้จากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนไปภายหลังการเกดิ

โรคระบาดครัง้ใหญ่ในครัง้นี้      

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2562 

อัตราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลีย่ Average Same-

Store-Sales Growth 

-10.5 -4.0 

อัตราเตบิโตของยอดขาย
รวมเฉลีย่ Average Total-
System-Sales  

-5.8 5.3  

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงินทอ้งถิน่ เพื่อ
ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษัิทมีรายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยรายไดท้ี่เตบิโตขึน้ของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

ไทยชว่ยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของยอดขายของกลุม่ธรุกจิ

รา้นอาหารในประเทศจีนและออสเตรเลีย รวมถงึส่วนแบ่งก าไรที่

ลดลงจากกจิการร่วมคา้ กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยไดร้ับ

แรงขับเคลื่อนจากผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งของเดอะ พซิซ่า 

คอมปะนี และการรวมรา้นบอนชอนเขา้มาในเครือรา้นอาหารของ

บริษัท ในขณะที่ยอดขายในประเทศจีนและออสเตรเลียไดร้ับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ในอัตราทีส่งูกว่า ใน

ขณะเดยีวกัน รายรับจากการใหส้ทิธแิฟรนไชสล์ดลงในอัตรารอ้ยละ 

14 ในไตรมาส 1 ปี 2563 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการ

เติบโตของรายรับจากการใหส้ิทธิแฟรนไชส์ของเดอะ พิซซ่า     

คอมปะนีทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ชว่ยลดผลกระทบจาก

รายรับจากการใหส้ิทธิแฟรนไชส์ที่ลดลงของแบรนด์อื่นๆ ได ้

บางสว่น 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 EBITDA จากการด าเนินงาน ซึง่ไม่นับรวม

ผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานบัญช ีTFRS16 ลดลงรอ้ยละ 

46 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นอัตราทีเ่ร็วกว่าการลดลงของ

รายได ้แมว้่าจะมกีารเริม่มาตรการการประหยัดค่าใชจ้่ายของทัง้ไม

เนอร ์ฟู้ด โดยอัตราการท าก าไรทีล่ดลงเป็นผลมาจากทัง้ยอดขายที่

ลดลงเร็วกว่าค่าใชจ้่ายทีล่ดลง และค่าใชจ้่ายบางสว่นทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่

รวมถงึขยะอาหารทีส่งูขึน้จากการปิดสาขาอย่างทันทใีนประเทศจนี 

และการใหก้ารสนับสนุนค่าเช่าใหแ้ก่ผูรั้บสทิธแิฟรนไชสท์ีเ่พิม่ขึน้ 

และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงขึ้นใน

ประเทศออสเตรเลีย ซึง่ส่งผลกระทบต่อ EBITDA โดยรวมในไตร

มาส 1 ปี  2563 ดัง นั้น  อัตราการท าก าไร  EBITDA จากการ

ด าเนนิงานลดลงเป็นรอ้ยละ 10.6 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เมือ่เทยีบ

กับรอ้ยละ 17.3 ในไตรมาส 1 ปี 2562 หากนับรวมผลกระทบจาก

การบังคับใชม้าตรฐานบัญชี TFRS16 อัตราการท าก าไร EBITDA 

จากการด าเนนิงานในไตรมาส 1 ปี 2563 จะอยูท่ีร่อ้ยละ 16.2 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 1 ปี 

2563 
ไตรมาส 1 ปี 

2562 
เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 5,296 5,936 -11 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 369 431 -14 

รวมรายได ้ 5,664 6,367 -11 

EBITDA 919 1,103 -17 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 16.2 17.3  

EBITDA (pre-TFRS16) 601 1,103 -46 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 
(pre-TFRS16) 

10.6 17.3 
 

*   ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2  

     แตนั่บรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 บรษัิทมีโรงแรมที่ลงทุนเองจ านวน 376 

แห่ง ละมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีร่ับจา้งบรหิารอกี 154  แห่งใน 

55 ประเทศ มีจ านวนหอ้งพักทั ้งสิน้ 76,320 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองจ านวน 56,514 หอ้ง และหอ้งที่บริษัทรับจา้ง

บรหิารจ านวน 19,806 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, อวานี, โอ๊คส,์ 

ทโิวล,ี เอ็นเอช คอลเลคชัน่, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า        

คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักในประเทศไทย 

5,092 หอ้ง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 7 และเป็นหอ้งพักในตา่งประเทศ 

71,228 หอ้ง  คิด เ ป็นสัดส่วนร อ้ยละ  93 ในอีก  54 ประ เทศ 

ครอบคลมุทั่วทวปีเอเชยี โอเชยีเนีย ยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 56,514 430 1,510 

-  ประเทศไทย 3,188 83 472 

-  ตา่งประเทศ 53,326 347 1,038 

รับจา้งบรหิาร 19,806 -2,470 -478 

-  ประเทศไทย 1,904 0 463 

-  ตา่งประเทศ 17,902 -2,470 -941 

รวมหอ้งพกั 76,320 -2,040 1,032 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่รษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมทีบ่รษัิทลงทุนเอง เช่าบรหิาร และ

ร่วมลงทุน 
 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทนุ 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 20,015 83 863 

เชา่บรหิาร 34,670 347 844 

ร่วมทนุ 1,829 0 -197 

รับจา้งบรหิาร 12,626 -2,503 -658 

MLR* 7,180 33 180 

รวมหอ้งพกั 76,320 -2,040 1,032 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

 



 

 

 

หนา้ 5 

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร 

กลุ่มโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร (รวมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 85 ของรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 1 ปี 2563 โดย

ในชว่งไตรมาสดังกล่าว ธุรกจิโรงแรมเริม่ไดร้ับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 ดว้ยการเดนิทางทีล่ดลงทั่วโลก อกีทัง้

ขอ้จ ากัดเรือ่งการเดนิทางและการหา้มเทีย่วบนิระหว่างประเทศใน

หลายประเทศตัง้แต่ปลายเดือนมีนาคม ส่งผลใหโ้รงแรมตอ้งปิด

ใหบ้ริการเป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป 

นอกจากนี้ การแข็งคา่ขึน้เล็กนอ้ยของสกลุเงนิบาทในไตรมาส 1 ปี 

2563 ยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อการแปลงค่งเงินของผลการ

ด าเนินงานของทุกตลาดหลักของบรษัิท ดังนั้น โรงแรมที่บริษัท

เป็นเจา้ของเองและเช่าบริหารมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน 

(Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดมิ 

(Organic) ลดลงรอ้ยละ 28 ในไตรมาส 1 ปี 2563 จากชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน ในสกุลเงินบาท ในขณะที่ ณ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 25 

จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

โรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 34 ในไตรมาส 1 ปี 

2563 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก

จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่ชะลอตัวท่ามกลางการระบาด

ของโรค COVID-19 โดยในกรุงเทพฯ ไมเนอร ์โฮเทลสส์ามารถคง

อัตราค่าหอ้งพักของโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของได ้ดังนั้นรายได ้

เฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืทีล่ดลงรอ้ยละ 39 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

จึงเป็นผลมาจากการลดลงของอัตราการเขา้พักเพียงอย่างเดียว 

ส่วนโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของในต่างจังหวัดของประเทศไทยมี

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 31 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากทัง้อัตราการเขา้พักและราคาค่า

หอ้งพักเฉลีย่ทีล่ดลง 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 กลุ่มโรงแรมในยุโรปและลาตนิอเมรกิา มี

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรมเดมิทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของ

เองและเชา่บรหิารลดลงรอ้ยละ 24 ในอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากอัตราการเขา้พักที่ลดลง

ในทกุตลาดหลัก โดยในทกุตลาดหลัก ยกเวน้ลาตนิอเมรกิา มรีาคา

คา่หอ้งพักเฉลีย่ทีส่งูขึน้ ทัง้นี้ การเตบิโตอยา่งแข็งแกร่งของรายได ้

เฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของโรงแรมเดิมในอัตรารอ้ยละ 9 ในเดือน

มกราคม และรอ้ยละ 3 ในเดือนกุมภาพันธ ์ช่วยชดเชยผลกระทบ

เชงิลบจากการปิดโรงแรมและกิจกรรมที่ลดลงในเดือนมีนาคม 

เนื่องมาจากการระบาดของโรค COVID-19 ไดบ้างสว่น ในประเทศ

สเปน กจิกรรมการประชมุเริม่ลดลงตัง้แตม่กีารประกาศภาวะฉุกเฉิน

เมือ่วันที ่14 มนีาคม สว่นประเทศอติาลไีดร้ับผลกระทบเชงิลบจาก

การระบาดของโรคตัง้แต่ชว่งกลางเดอืนกมุภาพันธ ์ในขณะทีม่กีาร

ยกเลกิกจิกรรมและการประชมุในกลุม่ประเทศเบเนลักซ ์นอกจากนี้ 

ยโุรปกลางและลาตนิอเมรกิามจี านวนแขกเขา้พักทีล่ดลง ในขณะที่

จ านวนโรงแรมใหม่ยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมือง 

แฟรงคเ์ฟิรต์  

ส าหรับโรงแรมในประเทศมัลดีฟส ์รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนืของ

โรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราการเขา้พัก ทัง้นี้ สภาวะการ

ด าเนินงานที่ทา้ทายในเดือนกุมภาพันธแ์ละมีนาคมไดหั้กกลบผล

การด าเนินงานที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคม ซึง่มีการเตบิโตของ 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืรอ้ยละ 13 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ทัง้นี้ หากรวมโรงแรมใหม่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกุลเงิน

บาทของโรงแรมที่บริษัทเป็นเจา้ของเองและเช่าบริหารทัง้หมด

ลดลงรอ้ยละ 28 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกัน

ของปีกอ่น 

กลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ซึง่มีสัดสว่นรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 8 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 1 ปี 2563 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืลดลง

รอ้ยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ณ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 

โดยมีสาเหตุมาจากอัตราการเขา้พักที่ลดลง  จากจ านวน

นักทอ่งเทีย่วในประเทศออสเตรเลยีทีล่ดลง รวมถงึอัตราคา่หอ้งพัก

ทีล่ดลงเล็กนอ้ยจากผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 

ทัง้นี้ ดว้ยการออ่นคา่ของสกลุเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยีเมือ่เทยีบกับ

สกุลเงนิบาท ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกุลเงนิบาท

ลดลงรอ้ยละ 20 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมมสีัดสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 2 ของ

รายไดจ้ากการด า เนินงานของธุ รกิจโรงแรมและอื่นๆ  ใน 

ไตรมาส 1 ปี 2563 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิบาทของ

กลุ่มโรงแรมเดมิทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารลดลงรอ้ยละ 22 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการด าเนินงานที่ชะลอตัวของ

โรงแรมในทวปีเอเชยีและตะวันออกกลางทา่มกลางโรคระบาด 

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 1 ปี 2563 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืใน

สกลุเงนิบาทของกลุม่โรงแรมเดมิทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 26 จากชว่ง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการระบาดของ

โรค COVID-19 และการแข็งค่าของสกุลเงินบาท หากไม่รวม

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น รายไดเ้ฉลีย่

ต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 22 จาก

ชว่งเดยีวกันของปีก่อน ทัง้นี้ โดยหากรวมโรงแรมใหม่ ซึง่ยังอยู่ใน



 

 

 

หนา้ 6 

ระหว่างการเตบิโต รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคืนในสกุลเงนิบาทของ

โรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 27 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทนุ 

อตัราการเขา้พกั 
(รอ้ยละ)  

(System-wide) (Organic) 

 
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ลงทนุเองและเชา่
บรหิาร 

46 65 46 65 

ร่วมทนุ 41 56 41 56 

รับจา้งบรหิาร 48 64 51 64 

MLR* 71 77 69 77 

เฉลีย่ 49 66 49 66 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ในประเทศ

ไทย 51 82 54 82 

ค่าเฉลีย่อตุสาหกรรมในประเทศ

ไทย** 52 77 N/A N/A 

คา่หอ้งเฉลีย่ 
(บาท/คนื) 

(System-wide) (Organic) 

 
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ลงทนุเองและเชา่
บรหิาร* 

3,810 3,748 3,784 3,748 

ร่วมทนุ 7,530 7,281 7,530 7,281 

รับจา้งบรหิาร 4,641 4,963 4,866 4,963 

MLR* 3,702 4,124 3,702 4,124 

เฉลีย่ 3,982 4,021 3,990 4,021 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 5,662 5,811 5,962 5,811 

ค่าเฉลีย่อตุสาหกรรมในประเทศ

ไทย** 1,652 1,816 N/A N/A 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง 
(บาท/คนื) 

(System-wide) (Organic) 

 
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ลงทนุเองและเชา่
บรหิาร* 

1,752 2,444 1,757 2,444 

ร่วมทนุ 3,067 4,063 3,067 4,063 

รับจา้งบรหิาร 2,234 3,172 2,486 3,172 

MLR* 2,641 3,188 2,558 3,188 

เฉลีย่ 1,935 2,655 1,967 2,655 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 2,901 4,737 3,191 4,737 

ค่าเฉลีย่อตุสาหกรรมในประเทศ
ไทย** 852 1,401 N/A N/A 

* การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์

** ขอ้มูลอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 1 ปี 2563 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบรกิารที่เกีย่วขอ้งลดลงในอัตรารอ้ยละ 24 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ถึงแมว้่าเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจะมีผลการ

ด าเนินงานที่แข็งแกร่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และโรงแรมใน

ประเทศมัลดีฟสม์ีผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคม 

แต่การลดลงของรายไดจ้ากการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563 

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสภาวะทางธุรกจิที่ทา้ทายของทุกตลาด

หลักของบรษัิท เนื่องจากการเดนิทางระหว่างประเทศทีห่ยุดชะงัก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมีนาคม จากผลกระทบจากโรค 

COVID-19 สว่นรายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมในไตรมาส 1 

ปี 2563 ลดลงในอัตรารอ้ยละ 34 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึง่

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน

ของกลุ่มโรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิารในตลาดหลักทัง้หมด

ของบริษัท รวมถึงการยกเลิกสัญญารับจา้งบริหารของโรงแรม

บางสว่น 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโรงแรม 

หนึง่ในธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิโรงแรม คอื ธรุกจิศนูยก์ารคา้

และบันเทงิ บริษัทเป็นเจา้ของและบริหารศูนย์การคา้ 3 แห่งใน

กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินธุรกิจ

บันเทงิในเมอืงพัทยาจ านวน 7 กลุ่ม ซึง่รวมถงึพพิธิภัณฑ ์Ripley’s 

Believe It or Not! และพพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ึง้ หลยุส ์ทสุโซดส์ แว็กซ์

เวริค์ทีม่ชีือ่เสยีง  

บริษัทด าเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึง่

บรษัิทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการด าเนินกจิการโรงแรมใน

พื้นที่เดียวกัน โดยบริษัทไดปิ้ดการขายไปแลว้ 2 โครงการ ซึง่

ไดแ้ก ่โครงการ ดเิอสเตท สมยุ ซึง่มบีา้นพักตากอากาศจ านวน 14 

หลังที่ตั ้งอยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย และ

โครงการเซ็นต ์รจีสิ เรสซเิดนเซส ซึง่เป็นโครงการคอนโดมเินียม

ระดับบนจ านวน 53 ยนูติในอาคารเดยีวกับโรงแรมเดอะ เซ็นต ์รจีสิ 

กรุงเทพฯ โครงการที่ 3 คือ โครงการลายัน เรสซเิดนเซส บาย 

อนันตรา ในภูเก็ต มีบา้นพักตากอากาศจ านวน 15 หลัง ตัง้อยู่ตดิ

กับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต  รสีอรท์ นอกจากนี้ บรษัิทไดเ้ขา้

ร่วมลงทนุพัฒนาโครงการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ขายอกี 3 โครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ตั ้งอยู่ตรงขา้มกับ

โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกอบดว้ยคอมโดมเินียม

จ านวน 44 ยูนติ โครงการ  อวาดนิา ฮลิส ์บาย อนันตรา ซึง่ตัง้อยู่

ติดกับโครงการลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต 

ประกอบดว้ยวลิล่าหรูเพื่อขายจ านวน 16 หลัง ทา้ยสุด โครงการ

ทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต ประเทศโมซัมบิก ประกอบดว้ย

หอ้งพักเพน้ทเ์ฮา้ส์เพื่อขายจ านวน 6 หอ้ง นอกจากนี้ บริษัทได ้

ประกาศโครงการใหม่อีก 2 โครงการ ซึง่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

ไดแ้ก่ โครงการอนันตราเดซารู ในประเทศมาเลเซยี และโครงการ

อนันตรา อูบุด ในประเทศอนิโดนเิซยี เพือ่ใหม้โีครงการทีอ่ยู่อาศัย

เพือ่ขายอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต 

อีกส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คือ โครงการพักผ่อนแบบ

ปันสว่นเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชือ่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

241 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ในประเทศไทย 

ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลีในประเทศอนิโดนีเซีย 

และซานย่าในประเทศจีน ดว้ยความมุ่งมั่นในการขายและการท า

การตลาดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดือนมกราคม ก่อน

ไดร้ับผลกระทบจากโรค COVID-19  ส่งผลใหอ้นันตรา เวเคชั่น 
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คลับมจี านวนสมาชกิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

อยูท่ี ่14,835 คน ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 

รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมลดลงรอ้ยละ 43 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตุมาจากความแตกต่างของชว่งเวลาในการบันทกึรายไดข้อง

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

การลดลงของรายไดจ้ากอนันตรา เวเคชั่น คลับ และผลการ

ด า เ นิน ง านที่ ช ะลอตั ว ของธุ ร กิจศู นย์ก า รค า้และ บัน เทิง  

อย่างไรก็ตาม อนันตรา เวเคชั่น คลับมีผลการด าเนินงานที่

แข็งแกร่งในเดอืนมกราคม ดว้ยการเพิม่ราคาต่อแตม้ แต่จ านวนผู ้

เขา้ชมและกิจกรรมโดยรวมไดร้ับผลกระทบอย่างมากจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงหลังของไตรมาส โดยเฉพาะ

อย่างยิง่จากการทีม่ชีาวจนีเป็นฐานลูกคา้หลัก เชน่เดยีวกัน รายได ้

จากธุรกิจศูนย์การคา้และบันเทิงไดรั้บผลกระทบเชิงลบจาก

สภาพแวดลอ้มของธุรกิจคา้ปลีกที่ชะลอตัวและการสั่ ง ปิด

ศนูยก์ารคา้ชัว่คราวตามนโยบายของรัฐบาล 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

ในไตรมาส 1 ปี 2563 รายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกจิ

โรงแรมและอืน่ๆ ลดลงรอ้ยละ 26 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดย

มสีาเหตุหลักมาจากผลกระทบเชงิลบจากการระบาดครัง้ใหญ่ของ

โรค COVID-19 ซึง่สง่ผลใหผ้ลการด าเนนิงานของทกุธรุกจิในเครอื

ชะลอตัว ซึง่รวมถงึ กลุ่มโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่า

บรหิาร และธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิโรงแรม 

EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ก่อน

ผลกระทบของ TFRS16 มผีลขาดทนุสทุธเิมือ่เทยีบกับ EBITDA ที่

เ ป็นบวกในช่วง เดียวกันของ ปีก่อน ซึ่งสะทอ้นให เ้ ห็นถึง

ความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงมากกว่าการลดลงของรายได ้

โดยเฉพาะอย่างยิง่จากโครงสรา้งธรุกจิแบบเชา่บรหิารของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป  ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร  EBITDA จากการ

ด าเนนิงานในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นลบอยูท่ีร่อ้ยละ 4.3 เมือ่เทีย่บ

กับรอ้ยละ 14.5 ในไตรมาส 1 ปี 2562 ทัง้นี้ หากรวบผลกระทบ

จากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ในไตรมาส 1 ปี 

2563 บรษัิทจะม ีEBITDA จากการด าเนนิงานลดลงรอ้ยละ 33 จาก

ชว่งเดยีวกันของปีก่อน ในขณะที ่อัตราการท าก าไร EBITDA จาก

การด าเนนิงานจะอยูท่ีร่อ้ยละ 13.1 

ในช่วงที่เหลือของปี 2563 บริษัทจะยังคงความพรอ้มเพื่อที่จะ

รองรับการฟ้ืนตัว โดยไมเนอร ์โฮเทลสไ์ดท้ าแผนการเปิดใหบ้รกิาร

โรงแรมอกีครัง้พรอ้มดว้ยมาตรการดา้นความปลอดภัยต่างๆ อกีทัง้

ไดเ้ปิดชอ่งทางการขายและระบบรับการจองโรงแรมในบางประเทศ 

เชน่ ในยุโรปเหนือและประเทศอติาล ีเพือ่รองรับการจองหอ้งพักที่

มีเขา้มาและการเปลี่ยนแปลงไปของความตอ้งการของลูกคา้  

 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

14,700 19,422 -24 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 289 440 -34 

ธรุกจิอืน่ๆ 782 1,368 -43 

รวมรายได ้ 15,770 21,230 -26 

EBITDA 2,070 3,085 -33 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 13.1 14.5  

EBITDA (pre-TFRS16) -670 3,085 -122 

EBITDA Margin (รอ้ยละ)
(pre-TFRS16) 

-4.3 14.5   

* ไม่นับรวมรายการที่เกดิขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ที่ 2      
แตนั่บรวมผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 บรษัิทมีรา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 473 แห่ง ลดลง 13 แห่งจาก 486 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 

2562 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปิดแบรนด์เซฟ มาย แบค 

ทัง้นี้ รอ้ยละ 83 ของจ านวนรา้นคา้และจุดจ าหน่ายทัง้หมดเป็นของ

กลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนด์อเนลโล่, บอสสนิี่, บรูคส์ บราเธอร์ส, 

ชารล์ แอนด ์คธี, เอสปร,ี เอแตม, โอวเีอส และแรทลยี ์ในขณะที่

รอ้ยละ 17 เป็นของกลุ่มเครื่องใชใ้นบา้นและครัวเรือน ภายใต ้    

แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟ, สวลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิส ์และโบเดิม้ 

จ านวนสาขาและจุดจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จุดจ าหนา่ย 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 393 -9 -17 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้น
และครัวเรอืน 

80 -3 4 

รวม 473 -12 -13 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

ลดลงรอ้ยละ 21 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตุ

มาจากการระบาดของโรค COVID-19 ซึง่สง่ผลใหก้ารใชจ้่ายของ

ผูบ้รโิภคลดลงและภาคการทอ่งเทีย่วชะลอตัว อยา่งไรก็ตาม ธรุกจิ

รับจา้งผลติมีผลการด าเนินงานที่ค่อนขา้งแข็งแกร่งในชว่งเวลาที่

ทา้ทายนี้ โดยมีรายไดล้ดลงเพียงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 1 จาก

ยอดขายทีแ่ข็งแกร่งของน ้ายาฆ่าเชือ้ ทัง้จากการคา้สง่และคา้ปลกี 

รวมถงึความตอ้งการของผลติภัณฑ์ท าความสะอาดที่เพิ่มขึ้นใน

เดอืนมนีาคม ส าหรับธุรกจิจัดจ าหน่าย ซึง่รวมถงึสนิคา้แฟชั่นและ

เครื่องใชใ้นบา้นและครัวเรือน มีรายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 27 เมื่อ

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยไดรั้บผลกระทบจากการลดลง

ของจ านวนลูกคา้ที่เขา้รา้น สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขันที ่

ทา้ทาย และการสั่งปิดรา้นชั่วคราวตามมาตรการของรัฐบาล แมว้่า

ยอดขายผ่านชอ่งทางอีคอมเมริซ์ ทัง้จากเว็บไซตข์องแบรนด์เอง

และชอ่งทางการขายผ่านบรษัิทพันธมติรอืน่จะเพิม่ขึน้  
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ทัง้นี้ ความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงจากการลดลงของรายได ้

รวมถงึส่วนขาดทุนจากสโกมาด ิส่งผลกระทบเชงิลบต่อ EBITDA 

รวมของธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติลดลงเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงตน้ปี 2563 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตลไ์ด ้

เขา้ร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อเป็นเจา้ของและเป็นผูด้ าเนินงานใน     

สโกมาดิ แบรนด์สกู๊ตเตอร์ที่ออกแบบโดยชาวอังกฤษ โดยผล

ประกอบการดังกล่าวยังคงมีการขาดทุนในช่วงเริ่มตน้ของธุรกิจ 

ดัง นั้น  EBITDA ของธุรกิจจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลิตก่อน

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 จงึเป็นลบ โดยมี

อัตราการท าก าไร EBITDA ตดิลบอยู่ทีร่อ้ยละ 4.2 ในไตรมาส 1 ปี 

2563 ทั ้งนี้  หากรวมผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญชี 

TFRS16 สว่นขาดทุนของ EBITDA ในไตรมาส 1 ปี 2563 จะอยูท่ี ่

7 ลา้นบาท 

รายไดข้องธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้* IFRS16 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 692 955 -27 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 294 296 -1 

รวมรายได*้* 986 1,251 -21 

EBITDA -7 84 -108 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
-0.7 6.7  

EBITDA (pre-TFRS16) -41 84 -149 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ)(pre-TFRS16) 
-4.2 6.7  

* ไม่นับรวมรายการที่เกดิขึ้นเพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ที่ 2     
แตนั่บรวมผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 360,514 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จ านวน 106,330 ลา้นบาท จาก 254,184 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2562 การเพิม่ขึน้ดังกล่าวมสีาเหตหุลักมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของ

เงนิสดจ านวน 7,381 ลา้นบาท จากการบรหิารจัดการสภาพคล่อง

(2) การเพิม่ขึน้ของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 5,047 ลา้น

บาท และสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตนจ านวน 3,527 ลา้นบาท โดยทัง้คู่มี

สาเหตมุาจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงนิจากการอ่อนค่า

ของสกุลเงินบาท ณ สิน้ไตรมาส และ (3) สทิธกิารใชส้นิทรัพย์

จ านวน 90,948 ลา้นบาท จากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี 

TFRS16 

บริษัทมีหนี้สนิรวม 280,279 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 

เพิม่ขึน้จ านวน 111,963 ลา้นบาท จาก 168,316 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้ืมสุทธิ

จ านวน 17,139 ลา้นบาท จากทัง้เงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาว 

และ (2) หนี้สนิภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิจ านวน 95,204 ลา้นบาท 

จากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทลดลงจ านวน 5,633 ลา้นบาท จาก 

85,868 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2562 เป็น 80,235 ลา้นบาท ณ สิ้น 

ไตรมาส 1 ปี 2563 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ส่วนขาดทุน

สุทธิ ซึง่นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี 

TFRS16  จ า น วน  1,774 ล ้า นบาท ใน ไต ร ม าส  1 ปี  2563                  

(2) ดอกเบี้ยจ่ายของหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุนจ านวน 438 ลา้น

บาท และ (3) ส่วนที่เหลือ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบเชงิ

ลบจากส่วนต่างระหว่างสิทธิการใชส้นิทรัพย์และหนี้สนิภายใต ้

สัญญาเชา่การเงนิจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

ส าหรับ 3 เดอืนแรกของปี 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกีระแสเงนิ

สดจากกจิกรรมการด าเนนิงานเป็นจ านวน 1,898 ลา้นบาท ลดลง

จ านวน 1,250 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุ

สว่นใหญ่มาจากการลดลงสุทธขิองของก าไรสทุธใินไตรมาส 1 ปี 

2563 และการลดลงสทุธทิีเ่กีย่วกับการแปลงค่าเงนิจ านวน 8,569 

ลา้นบาท 

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจ านวน 5,027 

ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนตามปกตขิองธุรกจิ

โรงแรม รา้นอาหาร และอืน่ๆ และรวมถงึการเขา้ลงทนุในการด าเนนิ

ธรุกจิบอนชอนในประเทศไทย จ านวน 5,394 ลา้นบาท 

บริษัทมีเงินสดรับสุทธจิากกจิกรรมจัดหาเงินจ านวน 9,776 ลา้น

บาท โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืระยะ

สัน้และระยะยาวจากสถาบันการเงนิจ านวน 24,115 ลา้นบาท สทุธิ

ดว้ยเงินสดจ่ายเพื่อช าระคืนเงินกูจ้ านวน 10,647 ลา้นบาท และ

ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทนุจ านวน 438 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 6,647 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563  

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมีอัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 43.9 ในไตรมาส 1 ปี 

2562 เป็นรอ้ยละ 33.4 ในไตรมาส 1 ปี 2563 โดยมสีาเหตหุลักมา

จากความสามารถในการท าก าไรที่ลดลงของทัง้สามธุรกจิของ

บริษัท จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

บรษัิทมีอัตราก าไรสุทธติดิลบอยู่ที่รอ้ยละ 14.2 ในไตรมาส 1 ปี 

2563 จากอัตราก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานทีเ่ป็นบวกอยูท่ีร่อ้ยละ 

2.2 ในไตรมาส 1 ปี 2562 ความสามารถในการท าก าไรที่ลดลง

จากรายไดท้ี่ลดลง รวมถึงผลกระทบเชิงลบจากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 ไดส้รา้งแรกกดดันตอ่ผลก าไรสทุธ ิ

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ปรับเทียบเต็มปีเป็นลบอยู่ที่รอ้ยละ 

15.3 ในไตรมาส 1 ปี 2563 จากทีเ่ป็นบวกรอ้ยละ 3.1 ในไตรมาส 

1 ปี 2562 ซึง่มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานใน    

ไตรมาส 1 ปี 2563 และการลดลงของส่วนของผูถ้ือหุน้ จากการ

บัง คับใชม้าตรฐานการ บัญชี TFRS16 เช่น เดียวกัน  อัตรา
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ผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยป์รับเทยีบเต็มปีตดิลบอยูท่ีร่อ้ยละ 4.1 ใน

ไตรมาส 1 ปี 2563 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบรษัิทเพิม่ขึน้จาก 47 วันในไตรมาส 1 

ปี 2562 เป็น 56 วันในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึง่เป็นผลมาจากรายได ้

รวมทีล่ดลงจากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 สว่น

อัตราสว่นคา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญูตอ่ยอดลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้อย่างมี

นัยส าคัญจากรอ้ยละ 5.6 ในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นรอ้ยละ 17.2 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 เนื่องจากมาตรฐานการบัญช ีTFRS9 ซึง่มี

การเปลี่ยนวธิีการค านวณค่าใชจ้่ายส ารองส าหรับการดอ้ยค่าใหม้ี

ความรัดกุมมากยิ่งขึน้ โดยมีการตัง้สมมติฐานในการคาดการณ์

ลว่งหนา้เพิม่เตมิในการบันทกึคา่ใชจ้่ายส ารอง 

สนิคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดบิ สนิคา้

ระหว่างผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัด

จ าหน่ายและรับจา้งผลติ โดยอายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอืเพิ่มขึน้

จาก 25 วันในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็น 36 วันในไตรมาส 1 ปี 2563 

ส่วนใหญ่เนื่องมาจากจ านวนสนิคา้คงเหลือที่เพิ่มขึน้จากการปิด

รา้นอาหารและรา้นคา้ชั่วคราวตามมาตรการของรัฐบาลในการ

ควบคุมการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ส่วนอายุเฉลี่ยของ

เจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้จาก 79 วันในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็น 91 วัน

ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึง่ส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนขายที่ลดลงจาก

มาตรการการประหยัดคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

อัตราส่วนสนิทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิหมุนเวียนลดลงอยู่ที่ 0.8 

เท่า ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 จาก 1.1 เท่า ณ สิน้ปี 2562 โดยมี

สาเหตุมาจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ซึง่ส่งผล

ใหบ้รษัิทมหีนี้สนิภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน

หนึ่งปี ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขของเงนิกูแ้ละหุน้กูใ้หม่ ซึง่ไม่รวมหนี้สนิ

ภายใตส้ัญญาเช่าในการค านวณอัตราส่วนภาระหนี้ส ินต่อทุน 

อัตราส่วนหนี้สนิส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เพิม่ขึน้

จาก 1.3 เทา่ ณ สิน้ปี 2562 เป็น 1.6 เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 

โดยมสีาเหตุหลักมาจากเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ และ

สว่นของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลงจากผลขาดทนุสทุธใินไตรมาส 1 ปี 2563 

รวมถงึผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 สว่น

อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงอยู่ที ่1.9 เท่าใน

ไตรมาส 1 ปี 2563 เมื่อเทียบกับ 4.4 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2562 

เนื่องจากกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานทีล่ดลง  

อตัราสว่นทางการเงนิ* 

ความสามารถในการท าก าไร 31 ม.ีค. 63 31 ม.ีค. 62 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 33.4 43.9 

อัตราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) -7.9 2.0 

อัตราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน**  
(รอ้ยละ) 

-14.2 2.2 

 

 

ความมปีระสทิธภิาพ*** 31 ม.ีค. 63 31 ม.ีค. 62 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้** (รอ้ยละ) -15.3 3.1 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์* (รอ้ยละ) -4.1 1.0 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน) 56 47 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วัน) 36 25 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนี้การคา้ (วัน) 91 79 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 31 ม.ีค. 63 31 ธ.ค. 62 
สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หน้ีสนิหมนุเวยีน (เทา่) 0.8 1.1 

ภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 31 ม.ีค. 63 31 ธ.ค. 62 
อัตราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.6 1.3 

อัตราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่

สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.4 1.2 

 31 ม.ีค. 63 31 ม.ีค. 62 
อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เทา่)  

1.9 4.4 

*นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 
**ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2 

***ปรับเทยีบเต็มปี 

 

แนวโนม้ในอนาคต 

บรษัิทไดเ้ผชญิกับความทา้ทายภายนอกมากมายทีผ่่านมาในอดีต 

และบรษัิทมคีวามมั่นใจว่าจะสามารถกา้วขา้มผ่านความทา้ทายจาก

การระบาดของโรค COVID-19 ในครัง้นี้และกลายเป็นบริษัทที่มี

ความแข็งแกร่งยิง่ขึน้เมื่อการระบาดไดส้ิน้สุดลง ดังเช่นในอดีตที่

ผ่านมา ทัง้นี้ บรษัิทยังคงความตืน่ตัว คลอ่งตัว และมกีารด าเนนิการ

อยา่งรวดเร็ว โดยพนักงานทกุคนมคีวามพรอ้มทีจ่ะปรับเปลีย่นแผน

กลยทุธต์ามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ใหม้ั่นใจวา่บรษัิทจะ

อยู่ในฐานะที่เหนือคู่แข่งเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ธุรกิจที่แข็งแกร่งและ

สามารถใหก้ารสนับสนุนผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด 

รายงานสถานการณ์สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ 

ส าหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทไดเ้ริ่มทะยอยปิดใหบ้ริการโรงแรม

ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ ์เนื่องจากการระบาดรุนแรงทั่วโลก โดยใน

ปัจจุบัน กวา่รอ้ยละ 80 ของโรงแรมทัง้หมดไดปิ้ดใหบ้รกิารชัว่คราว 

หรือเปิดใหบ้ริการดว้ยการด าเนินงานที่จ ากัด ยกเวน้โรงแรมใน

ประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์ซึง่มกีารเปิดใหบ้รกิารตามปกต ิ

ทัง้นี้ ตัง้แต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม โรงแรมบางแห่งไดเ้ริม่กลับมา

เปิดใหบ้รกิารอีกครัง้ โดยเริม่ดว้ยโรงแรมในประเทศจีน ตามดว้ย

โรงแรมในประเทศเวียดนาม และตัง้แต่ช่วงตน้เดือนพฤษภาคม 

รา้นอาหารหกแห่งของโรงแรมที่ตั ้งอยู่ ในกรุงเทพฯ ไดเ้ปิด

ใหบ้รกิารอีกครัง้ พรอ้มดว้ยมาตรการดา้นความปลอดภัยจากโรค 

COVID-19 และไดร้ับการตรวจสอบจากเจา้หนา้ที่เขตเป็นที่

เรียบรอ้ย ในขณะที่ส านักงานขายของอนันตรา เวเคชั่น คลับสอง

แหง่ในประเทศจนีไดก้ลับมาเปิดใหบ้รกิารอกีครัง้เพือ่รองรับสมาชกิ

ชาวจีน ทัง้นี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์จะมีการตดิตามนโยบายจากทาง

รัฐบาลอยา่งตอ่เนื่อง รวมถงึประเมนิความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่ว

ในแตล่ะประเทศเพือ่จัดท าแผนการเปิดใหบ้รกิารโรงแรมแต่ละแห่ง
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อกีครัง้ ในระหวา่งนี้ แตล่ะแบรนดไ์ดเ้พิม่มาตรฐานดา้นความสะอาด

และสขุอนามัย โดยมกีารร่วมมอืกับผูเ้ชีย่วชาญในอตุสาหกรรม ซึง่

รวมถงึโปรแกรม “Stay with Peace of Mind” ของอนันตรา และ

โปรแกรม “Feel Safe at NH” ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป นอกจากนี้ 

เพื่อที่จะรักษาต าแหน่งของแบรนด์ในใจของลูกคา้ ไมเนอร์        

โฮเทลส์จึงได เ้ ปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการขาย “Anantara 

Escapism” เพือ่น าเสนอกจิกรรมทีน่่าสนใจของแตล่ะโรงแรม 

ส าหรับธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลีย ไมเนอร์ 

ฟู้ดไดปิ้ดรา้นอาหารส าหรับการใหบ้รกิารน่ังทานในรา้นส่วนใหญ่

เป็นการชัว่คราวตามมาตรการของรัฐบาลในแตล่ะทอ้งถิน่และแต่ละ

ประเทศ โดยตั้งแต่ช่วงตน้เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สาขา

รา้นอาหารส าหรับน่ังทานที่ไม่ไดตั้ ้งอยู่ในหา้งสรรพสินคา้ใน

ประเทศไทยไดเ้ริม่กลับมาเปิดใหบ้รกิารอีกครัง้ โดยมีการด าเนิน

มาตรการตามกฎเกณฑข์องสาธารณสขุและการเวน้ระยะห่างทาง

สังคม ส่วนในประเทศออสเตรเลีย กว่ารอ้ยละ 80 ของสาขา

รา้นอาหารทัง้หมดยังคงเปิดใหบ้รกิารเฉพาะการจัดสง่อาหารและ

ซือ้กลับบา้นเท่านัน้ นอกจากนี้ ในประเทศจนี กว่ารอ้ยละ 90 ของ

สาขารา้นอาหารทัง้หมดไดก้ลับมาเปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ในช่วงตน้

เดอืนมนีาคม ภายหลังจากทีส่าขาสว่นใหญ่เกอืบ 100 สาขาไดปิ้ด

ใหบ้รกิารชัว่คราวในเดอืนกมุภาพันธ ์

รา้นคา้ส่วนใหญ่ของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศไทยไดปิ้ด

ใหบ้รกิารตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม บรษัิทไดหั้นมา

มุง่เนน้การขายผ่านชอ่งทางออนไลน์ สว่นโรงงานผลติของไมเนอร ์

ไลฟ์สไตลม์กีารด าเนนิการผลดิเต็มประสทิธภิาพ เพือ่รองรับความ

ตอ้งการของน ้ายาฆ่าเชือ้และน ้ายาท าความสะอาดอืน่ๆ ที่เพิม่ขึน้ 

ทัง้นี้ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตลม์ีความพรอ้มส าหรับการฟ้ืนตัวของธุรกจิ 

ดว้ยการปรับระบบการจัดซื้อจัดจา้งและการปรับใชท้รัพยากรใน

องคก์ร 

การบรหิารจดัการในภาวะวกิฤตและความเป็นผูน้ า 

บริษัทไดจ้ัดตั ้งทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤต ซึ่งประกอบดว้ย

ตัวแทนจากทกุหน่วยธรุกจิและหน่วยงานสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

ทีมงานมีการตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิและท างานร่วมกับ

ผูบ้รหิารระดับสงูเพือ่ด าเนนิการตัดสนิใจอย่างเด็ดขาดในชว่งเวลา

ทีท่า้ทาย และสือ่สารเกีย่วกับขอ้ปฏบัิตแิละกจิกรรมใหก้ับทกุหน่วย

ธุรกจิ รวมถงึผูม้ีส่วนไดเ้สยีที่เกีย่วขอ้ง ทัง้เจา้หนี้ ผูถ้ือหุน้ ลูกคา้ 

และผูร้่วมคา้ 

บรษัิทไดม้กีารวางแผนกลยุทธท์ัง้ในระหว่างและภายหลังการเกดิ

การระบาดของโรค COVID-19 โดยใหค้วามส าคัญกับการอยู่รอด 

การรักษาเสถียรภาพ และการเตบิโต ดังนั้น สิง่ส าคัญอันดับแรก

ของบรษัิทจงึประกอบดว้ยทัง้ปัจจัยทางดา้นการเงนิและดา้นอืน่ๆ 

นอกเหนือจากทางดา้นการเงิน ซึง่รวมถงึปัจจัยทางดา้นสุขภาพ

และความปลอดภัย การบรหิารจัดการเพือ่ความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

การพัฒนาอย่างย่ังยนื การทดสอบภาวะวกิฤต (Stress Test) การ

ควบคุมค่าใชจ้่าย การบรหิารสภาพคล่องและกระแสเงนิสด รวมถงึ

การจัดการฐานะทางการเงนิ โดยมาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายจะเห็น

ผลมากยิง่ขึน้ในไตรมาส 2 ปี 2563 นอกเหนือจากการด าเนินการ

ดังกล่าวขา้งตน้แลว้ บริษัทยังคงมุ่งเนน้ในการก าหนดแผนระยะ

กลางและระยะยาว โดยค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้อย่างถาวร

จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในครัง้นี้ต่อพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภค วถิชีวีติ ระบบการจัดซือ้จัดจา้ง และการจัดจ าหน่าย 

การบรกิารจดัการกระแสเงนิสดและฐานะทางการเงนิ 

บรษัิทใหค้วามส าคัญในการรักษากระแสเงนิสดและสภาพคลอ่ง ณ 

สิน้เดือนเมษายน บรษัิทมีเงนิสดในมือจ านวน 2.2 หมื่นลา้นบาท 

และวงเงนิสนิเชือ่จ านวน 2.7 หมื่นลา้นบาท ซึง่เมื่อรวมกับวงเงนิ

สินเชื่อของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจ านวน 250 ลา้นยูโรในเดือน

พฤษภาคมจะช่วยใหบ้ริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอในอนาคต 

นอกจากนี้ แผนการลงทุนในสนิทรัพย์ของบริษัททัง้หมดไดถู้ก

ระงับไวช้ั่วคราว และจะมีการด าเนนิการต่อเมื่อเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ภาระผูกพันทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ ในปี 2563 แผนการลงทนุ

ไดถู้กระงับไวแ้ลว้เกือบครึ่งหนึ่ง อยู่ที่ 1.1 หมื่นลา้นบาท และ

บรษัิทยังคงมองหาวธิเีพือ่ลดหรอืชะลอการลงทนุตอ่ไป 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 อัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของ

บรษัิทอยู่ที ่1.6 เท่า ซึง่อยู่ในระดับทีต่ ่ากว่าเงือ่นไขของเงนิกูแ้ละ

หุน้กูท้ีร่ะดับ 1.75 เท่า ทัง้นี้ บรษัิทไดท้ าการวเิคราะหส์ถานการณ์

(Scenario Analysis) อย่างต่อ เนื่ อง  โดยมีการ เปลี่ยนแปลง

สมมติฐานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกัน 

บริษัทไดม้ีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อที่จะรักษา

เงือ่นไขของเงนิกูแ้ละหุน้กูต้่อไป ทัง้นี้ ในระยาวบรษัิทยังคงมุ่งมั่น

ที่จะรักษาอัตราส่วนหนี้สนิส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือ

หุน้ใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกับเป้าหมายภายในของบรษัิทที ่1.3 เทา่ 

บรษัิทจะยังคงใหค้วามส าคัญกับการจัดการโครงสรา้งเงนิทนุเชงิรุก 

โดยมีการพิจารณาทางเลือกในการจัดหาเงินทุนต่างๆ อย่าง

ตอ่เนื่อง เพือ่ใหม้หีนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุภาพ ในขณะที่

ลดตน้ทนุทางการเงนิใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

การเตรยีมพรอ้มส าหรบัการฟ้ืนตวั 

ทา่มกลางสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา บรษัิทได ้

มกีารเตรยีมการทดสอบภาวะวกิฤตและมคีวามพรอ้มทีจ่ะด าเนนิการ

ในทุกสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ เมือ่สถานการณ์เอือ้ใหส้ามารถที่จะ

คาดการณ์อนาคตไดม้ากขึน้ โดยในทุกกรณี บริษัทคาดว่าธุรกจิ

รา้นอาหารจะปรับตัวดขีึน้กอ่น จากความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ภายหลัง

การกลับมาด าเนนิชวีติปกต ิสว่นธรุกจิโรงแรมภายในประเทศจะฟ้ืน

ตัวก่อน ตามดว้ยการเดนิทางเพื่อธุรกจิ และการเดนิทางเพื่อการ

พักผ่อน ตามล าดับ 
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ตัวอย่างที่ไดเ้กดิขึน้แลว้ คือ กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีน

ของไมเนอร์ ฟู้ ด  ซึ่งมีการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วภายหลังจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เริม่ดขีึน้ ทัง้นี้ จาก

สถานการณ์ทีเ่ริม่ฟ้ืนตัว ไมเนอร ์ฟู้ดจงึคาดว่าผลการด าเนนิงานจะ

กลับสู่ระดับเดมิก่อนมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายใน

เดือนมถิุนายน โดยยอดขายยังคงมีการปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเนื่อง

จากสัปดาห์ก่อนหนา้ ซึง่เป็นสถานการณ์ที่ดีกว่ากรณีที่ดีที่สุด

ตามทีบ่รษัิทเคยไดค้าดการณไ์วก้อ่นหนา้นี้ 

บรษัิทไดเ้ตรยีมความพรอ้มทีจ่ะรับมอืกับการฟ้ืนตัวและอยู่ในฐานะ

ทีจ่ะไดร้ับประโยชน์เมือ่ธรุกจิมกีารฟ้ืนตัวของธรุกจิในทกุกรณี และ

เพือ่ทีจ่ะรับมอืกับความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ในระยะกลาง บรษัิทยังคง

มุ่งสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับแบรนด ์ปรับโครงสรา้งค่าใชจ้่าย วาง

แผนการจัดซื้อจัดจา้งและก าหนดโครงสรา้งแรงงานใหม่ และที่

ส าคัญกว่านัน้ บรษัิทอยู่ในระหว่างการปรับแผนระยะยาวส าหรับวถิี

ชีวติแบบใหม่ (New Normal) ที่จะเกดิขึน้ภายหลังจากวกิฤตใิน

ครัง้นี้ โดยการระบุพฤตกิรรมและกระแสความตอ้งการของผูบ้รโิภค

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะเป็นกุญแจส าคัญในการปรับเปลีย่นหรอืคดิคน้

ธุรกจิรูปแบบใหม่ เพื่อรักษาฐานะทางการตลาดของแบรนด์ของ

บริษัท นอกจากนี้ บริษัทไดเ้ปิดตัวโครงการ “Business Beyond 

COVID” เพื่อเตรียมรับมือกับวิถีชีวิตแบบใหม่ โดยมุ่งเนน้ไปที่

ข อ้ เท็จจริงของอุตสาหกรรมและการขับเคลื่อนของคู่แข่ง 

ยกตัวอยา่งเชน่ บรษัิทคาดวา่จ านวนนักทอ่งเทีย่วจะเพิม่ขึน้ในระยะ

ยาว แต่มาตรฐานดา้นสุขอนามัยในโรงแรมจะกลายมาเป็นสิ่งที่

ส าคัญเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ความสะอาดปลอดภัยของ

อาหารและชื่อเสียงที่แข็งแกร่งของแบรนด์จะมีความส าคัญมาก

ยิง่ขึน้ส าหรับธรุกจิรา้นอาหาร 

ในขณะเดียวกัน  บริษัทมีการมองหาธุ รกิจ เชิง รุก เพิ่ม เติม  

ยกตัวอยา่งเชน่ ไมเนอร ์โฮเทลสม์กีารผลักดันการจองโรงแรมแบบ

ช าระเงนิล่วงหนา้ และใชแ้ผนการเพิม่รายได ้(Revenue Driving 

Recovery Plan) ตามภูมภิาค ประเทศ และตลาด ตามสถานการณ์ 

COVID-19 ทีป่รับตัวดขีึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ไมเนอร ์ฟู้ดจะยังคง

ออกแคมเปญส่งเสริมการขายที่น่าสนใจบนแอปพลเิคชัน 1112 

Delivery เพือ่ทีจ่ะรักษาการเตบิโตของยอดขายตอ่ไป 

 

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นหนึ่งในสิง่ทีบ่รษัิทใหค้วามส าคัญแมใ้น

ช่วงเวลาที่ทา้ทาย ดังเช่นการระบาดของโรค COVID-19 โดย

โรงแรมของบรษัิทบางแห่งในทวีปยุโรปไดถู้กน ามาใชเ้พื่อรองรับ

การพักรักษาตัวของผูป่้วยจากโรค COVID-19 บุคลากรทาง

การแพทย์ และผูท้ี่จ าเป็นตอ้งเดนิทางท่ามกลางสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน นอกจากนี้ โรงแรมของบริษัทยังไดบ้ริจาคอาหารและ

เครือ่งใชท้ีจ่ าเป็น เชน่ เตยีง ผา้หม่ และถงุมอืใหก้ับมูลนธิกิารกุศล

ต่างๆ อีกทัง้ แบรนด์อาหารหลายแบรนด์ ซึง่รวมถงึ ซซิซเ์ล่อร์ 

เดอะ พซิซ่า คอมปะนี แดรี่ ควีน และเบอร์เกอร์ คงิไดม้ีการมอบ

อาหารใหก้ับแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ที่อื่นๆ ในโรงพยาบาล

ทั่วประเทศไทย อีกทัง้ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ไดอ้อกโครงการ 

“ซือ้หนึง่ ใหห้นึง่” เพือ่สนับสนุนองคก์รการกศุลทั่วประเทศไทย 

 

บรษัิทจะยังคงมุ่งใหค้วามส าคัญกับสขุอนามัยและความปลอดภัย

ของแขกที่เขา้พัก ลูกคา้ พนักงาน และคู่ค่าทุกราย ถึงแมว้่า

เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน แต่

บรษัิทมคีวามมั่นใจว่าจะสามารถกา้วขา้มผ่านความทา้ทายในครัง้นี้

และกลายเป็นบรษัิททีม่คีวามแข็งแกร่งยิง่ขึน้อกีตอ่ไป 
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นายชยัพัฒน์ ไพฑรูย ์

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายพัฒนาเชงิกลยทุธ ์


