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ภาพรวมธุรกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 2 ปี 2563 และหกเดอืน

แรกปี 2563 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) ประกาศรายไดจ้ากการด าเนินงานจ านวน 6,682 ลา้น

บาทในไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 79 จากชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้มที่ 

ทา้ทายในทัง้สามธุรกจิในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกจิ

โรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ โฮเทลส์จากการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 

บรษัิทไดด้ าเนนิมาตรการการประหยัดค่าใชจ้่ายในทุกหน่วยธุรกจิ

และทั่วทุกภูมภิาค ซึง่ผลจากการลดค่าใชจ้่ายเห็นไดอ้ย่างชัดเจน

ในไตรมาส 2 ปี 2563 โดยลดลงในอัตรารอ้ยละ 50 เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาส 2 ปี 2562 และจะยังคงด าเนนิมาตรการดังกล่าวต่อไปซึง่

จะช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทได ้ทั ้งนี้ หากไม่นับรวม

ผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 บรษัิทมี

ก าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษี และค่าเสือ่ม (EBITDA) จากการ

ด าเนินงานจะเป็นลบอยู่ทีจ่ านวน 5,123 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 

2563 ลดลงจาก EBITDA จากการด าเนินงานจ านวน 6,223 ลา้น

บาทในไตรมาส 2 ปี 2562 โดยการลดลงของ EBITDA ดังกล่าว

เป็นผลมาจากรายไดท้ีล่ดลงจากขอ้จ ากัดในดา้นการเดนิทางและ

การปิดประเทศทั่วโลก ซึง่ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไร

ลดลง อย่างไรก็ตาม ไมเนอร ์ฟู้ ดยังคงมผีลการด าเนินงานทีด่ใีน

ไตรมาส 2 ปี 2563 โดยม ีEBITDA ทีเ่ป็นบวก ซึง่เป็นผลมาจากกล

ยุทธ์การจัดส่งอาหารที่เป็นเลิศ หากนับรวมผลกระทบจากการ

บังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 บรษัิทจะม ีEBITDA จากการ

ด าเนินงานเป็นลบอยู่ที่จ านวน 1,826 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 

2563  

ในทศิทางเดยีวกันกับ EBITDA จากการด าเนนิงาน ก าไรสุทธจิาก

การด าเนนิงานจ านวน 2,101 ลา้นในไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงเป็น

ผลขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 จ านวน 6,869 ลา้นบาทในไตรมาส 2 

ปี 2563 ทัง้นี้ หากรวมผลกระทบเชงิลบจากการบังคับใชม้าตรฐาน

การบัญช ีTFRS16 บรษัิทมผีลขาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 

7,162 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ผลการ

ด าเนินงานของบรษัิทปรับตัวดีขึน้ในแต่ละเดือน จากผลขาดทุน 

2,778 ลา้นบาทในเดือนเมษายน เป็น 2,407 ลา้นบาทในเดือน

พฤษภาคม และ 1,978 ลา้นบาทในเดอืนมถินุายน 

นอกจากนี้ บรษัิทมีการบันทกึรายการที่เกดิขึน้เพยีงครัง้เดียวใน 

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 และ

ไตรมาส 2 ปี 2563 ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2-3 โดย

เมือ่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว และผลกระทบจากการ

บังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 บรษัิทมรีายไดต้ามงบการเงนิ

ลดลงรอ้ยละ 79 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน อยู่ทีจ่ านวน 6,698 

ลา้นบาท ส่วน EBITDA และก าไรสุทธติามงบการเงนิตดิลบอยู่ที่

จ านวน 3,101 และ 8,448 ลา้นบาท ตามล าดับในไตรมาส 2 ปี 

2563 ทัง้นี้ ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 บรษัิทมีรายไดต้ามงบ

การเงนิลดลงรอ้ยละ 52 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน อยู่ทีจ่ านวน 

29,231 ลา้นบาท ส่วน EBITDA ตามงบการเงินลดลงรอ้ยละ 87 

อยูท่ี ่1,301 ลา้นบาท เมือ่เทีย่บกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ในขณะ

ที่ก าไรสุทธิตามงบการเงินติดลบอยู่ที่จ านวน 10,221 ลา้นบาท 

ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่13 สงิหาคม  2563 

ค าอธิบ ายและการวิเ ค ร าะห์ฐ านะการ เ งินและผลการด า เนิน งาน  
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ผลกระทบจากมาตรฐานการบญัช ีTFRS16 ตอ่งบก าไรขาดทนุ* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2 ปี 2563 
(ไมร่วม TFRS16) 

ไตรมาส 2 ปี 2563 
(รวม TFRS16) 

EBITDA รวม -5,123 -1,826 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -76.7 -27.3 

คา่เสือ่มราคา 2,216 4,850 

ดอกเบีย้จา่ย  936 1,912 

ภาษีจา่ย -933 -954 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -472 -472 

ก าไรสทุธริวม -6,869 -7,162 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(รอ้ยละ) 

-102.8 -107.2 

หน่วย: ลา้นบาท ครึง่ปีแรกปี 2563 

(ไมร่วม TFRS16) 
ครึง่ปีแรกปี 2563 

(รวม TFRS16) 
EBITDA รวม -5,233 1,156 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -18.0 4.0 

คา่เสือ่มราคา 4,535 9,724 

ดอกเบีย้จา่ย  1,828 3,721 

ภาษีจา่ย -1,238 -1,298 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -655 -655 

ก าไรสทุธริวม -9,703 -10,336 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(รอ้ยละ) 

-33.3 -35.5 

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2-3 

สดัสว่นผลการด าเนนิงาน* 

ครึง่ปีแรกปี 2563                        สดัสว่นรายไดจ้ากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ)  

 โรงแรมและอืน่ๆ 62  

 รา้นอาหาร 33  

จัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ 5  

 รวม  100  

* ไม่นับรวมรายการที่เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่ 2-3      
แตเ่ป็นสดัสว่นซึง่นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว*  

ชว่งเวลา 
จ านวน 

(ลา้นบาท)  
กลุม่ธรุกจิ 

รายการทีเ่กดิขึน้ 
เพยีงครัง้เดยีว 

ไตรมาส 1 

ปี 2562 

50 ไมเนอร ์ฟู้ด 
ก าไรจากการขายธรุกจิเบรดทอลค์ 
ประเทศไทย (รายได)้ 

132 กอ่นหกัภาษี 

 91 หลงัหกัภาษี 

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากการขายทรัพยส์นิของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป  

-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) 

ไตรมาส 1 

ปี 2563 

 113 รายได ้

   49 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้
และคา่ใชจ้า่ยในการขายและ

บรหิาร) 

755 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญ
สหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการขายและ

บรหิาร) 

568 กอ่นหกัภาษี 

585 หลงัหกัภาษี 

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธ์
อตัราดอกเบีย้ (คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

ผลการด าเนนิงาน 

 หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 2 ปี 2563 

(หลงั TFRS16 และ
จากการด าเนนิงาน) 

 ไตรมาส 2 ปี 2563  

(กอ่น TFRS16 และ
จากการด าเนนิงาน) 

 ไตรมาส 2 ปี 2562  

(จากการด าเนนิงาน) 

เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 2 ปี 2563 

(หลงั TFRS16 และ
ตามทีร่ายงาน) 

 ไตรมาส 2 ปี 2562 

(ตามทีร่ายงาน) 

 เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

รายไดร้วม 6,682 6,682 31,393 -79 6,698 31,455 -79 

EBITDA รวม -1,826 -5,123 6,223 -182 -3,101 5,950 -152 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

-27.3 -76.7 19.8  -46.3 18.9  

ก าไรสทุธริวม  -7,162 -6,869 2,101 -427 -8,448 1,786 -573 

อตัราการท าก าไร
สทุธ ิ(รอ้ยละ) 

-107.2 -102.8 6.7  -126.1 5.7  

 หน่วย: ลา้นบาท 
ครึง่ปีแรกปี 2563 

(หลงั TFRS16 และ

จากการด าเนนิงาน) 

ครึง่ปีแรกปี 2563 
(กอ่น TFRS16 และ

จากการด าเนนิงาน) 

 ครึง่ปีแรกปี 2562 
(จากการด าเนนิงาน) 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

 ครึง่ปีแรกปี 2563 
(หลงั TFRS16 และ

ตามทีร่ายงาน) 

 ครึง่ปีแรกปี 2562 
(ตามทีร่ายงาน) 

 เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดร้วม 29,102 29,102 60,242 -52 29,231 60,485 -52 

EBITDA รวม 1,156 -5,233 10,495 -150 1,301 10,212 -87 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

4.0 -18.0 17.4  4.5 16.9  

ก าไรสทุธริวม  -10,336 -9,703 2,734 -455 -10,221 2,369 -531 

อตัราการท าก าไร
สทุธ ิ(รอ้ยละ) 

-35.5 -33.3 4.5  -35.0 3.9  
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10 ไมเนอร ์ฟู้ด 

การกลบัคา่ใชจ้า่ยส ารองที่
เกีย่วขอ้งกบัรบิส ์แอนด ์รัมส ์  
(การกลบัรายการคา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2563 

 17 รายได ้

   -152 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้
และคา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร) 

-469 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์
ฟู้ด/ไมเนอร ์

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ้า่ยในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดคา่ใชจ้า่ย
(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

        -534 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จากสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

       -130 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธ์
อตัราดอกเบีย้ (คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร) 

* นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 2 ปี 2563 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• เปิดรา้นอาหารสุทธิจ านวน 1 สาขา เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส 1 ปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นรา้นบอนชอน 

สุทธิดว้ยการปิดบางสาขาของรา้นแดรี่ ควีน ไทย 

เอ็กซเ์พรส เดอะ คอฟฟ่ี คลับ และซซิซเ์ลอร ์

• เพิม่สัดสว่นการลงทนุในเบรดทอลค์ กรุป๊จากรอ้ยละ 

14.2 เป็น 25.1 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

•  ปิดโรงแรม 4 แหง่เป็นการถาวร 

- อนันตรา: Anantara Sathorn Bangkok 

(โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร) ใน

ประเทศไทย 

- เอ็นเอช : NH Best (โรงแรมทีบ่รษัิทเป็น

เจา้ของเอง) ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์NH 

Gent Sint Pieters (โรงแรมทีบ่รษัิทเป็น

เจา้ของเอง) ในประเทศเบลเยยีม และ NH 

Parla (โรงแรมเชา่บรหิาร) ในประเทศสเปน 

องคก์ร 

• ไดร้ับการอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้กูใ้นการยกเวน้

การทดสอบอัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู ้

ถอืหุน้จนถงึสิน้ปี 2563 

• ประสบความส าเร็จในการออกหุน้กูท้ ี่มี

ลักษณะคลา้ยทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

จ านวน 300 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,363 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,184 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,179 สาขา คดิ

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,582 สาขา 

คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 67 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 781 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33 ในอีก 25 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป

เอเชยี โอเชยีเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศแคนาดา และ

ประเทศเม็กซโิก 

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 2 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,184 3 45 

-  ประเทศไทย 964 13 47 

-  ตา่งประเทศ 220 -10 -2 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,179 -2 50 

-  ประเทศไทย 618 2 36 

-  ตา่งประเทศ 561 -4 14 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,363 1 95 

 
รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 2 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซา่ คอมปะน ี 578 2 34 

สเวนเซน่ส ์ 322 1 0 

ซซิซเ์ลอร ์ 63 -3 -3 

แดรี ่ควนี 505 -10 -11 

เบอรเ์กอร ์คงิ 121 0 6 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 464 -4 -4 

ไทย เอ็กซเ์พรส 83 -5 -5 

รเิวอรไ์ซด ์ 91 1 16 

เบนฮิานา 19 0 -2 

บอนชอน 65 19 65 

อืน่ๆ* 52 0 -1 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,363 1 95 

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

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 
 
ในไตรมาส 2 ปี 2563 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์ลดลงในอัตรารอ้ยละ 36.8

เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลักมาจากการ

ปิดใหบ้รกิารรา้นอาหารและการปิดใหบ้รกิารน่ังทานในรา้นเป็นการ

ชั่วคราวทัง้ในประเทศไทยและออสเตรเลยีท่ามกลางมาตรการการ

ปิดประเทศจากการระบาดของโรค COVID-19 ทัง้นี้ ยอดขายผ่าน

ช่องทางบรกิารการจัดส่งอาหารและซือ้กลับบา้นที่เพิม่ขึน้อย่าง

แข็งแกร่งชว่ยลดผลกระทบจากการลดลงของยอดขายจากการน่ัง

ทานภายในรา้นไดบ้างส่วน ซึ่งส่งผลใหย้อดขายต่อรา้นเดิม

(Same-Store-Sales) ลดลงรอ้ยละ 23.0 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน ซึง่ตดิลบในอัตราทีน่อ้ยกว่ายอดขายโดยรวมทุกสาขา

เพยีงเล็กนอ้ย อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่อรา้นเดมิปรับตัวดขีึน้อยา่ง



 

 

 

หนา้ 4 

มีนัยส าคัญในเดือนมิถุนายน เนื่องจากรา้นอาหารส่วนใหญ่ได ้

กลับมาเปิดใหบ้รกิาร ในขณะทีม่าตรการการเวน้ระยะหา่งทางสังคม

ไดผ้่อนคลายลงตัง้แต่ช่วงตน้เดอืนมถิุนายน ส่งผลใหร้า้นอาหาร

สามารถรองรับลูกคา้ไดจ้ านวนมากขึน้และจัดสรรพืน้ทีภ่ายในรา้น

ไดด้ขีึน้ 

แมว้่ากลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยจะมยีอดขายโดยรวมทกุ

สาขาลดลงรอ้ยละ 21.8 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ใน

ไตรมาส 2 ปี 2563 แต่ยอดขายโดยรวมมีแนวโนม้ที่ดีขึน้อย่าง

ต่อเนื่องในแต่ละเดอืนตลอดทัง้ไตรมาส จากการทีร่า้นอาหารได ้

เริม่กลับมาเปิดใหบ้รกิาร ส่วนยอดขายตอ่รา้นเดมิลดลงรอ้ยละ 7.2 

เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึง่ลดลงในอัตราทีใ่กลเ้คยีง

กับยอดขายต่อรา้นเดมิในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึง่ลดลงรอ้ยละ 6.9 

โ ด ย ย อ ด ข า ย ต่ อ ร ้ า น เ ดิ ม ข อ ง เ ด อ ะ  

พิซซ่า คอมปะนีมีการเติบโตในอัตรารอ้ยละรอ้ยละ 24.7 ใน 

ไตรมาส 2 ปี 2563 ดว้ยสาเหตุจากจ านวนค าสั่งซือ้ทีเ่พิม่ขึน้จาก

กลยทุธก์ารบรกิารการจัดสง่ทีแ่ข็งแกรง่และการขยายระยะเวลาการ

จัดแคมเปญซื้อ 1 แถม 1 ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากผลการ

ด าเนนิงานทีอ่อ่นตัวของแบรนดอ์ืน่ๆ ไดบ้างสว่น ทัง้นี ้ไมเนอร ์ฟู้ด

ยังคงมคีวามตอ้งการทีจ่ะยกระดับบรกิารจัดส่งอาหารโดยส่งมอบ

ประสบการณ์การจัดส่งและการสั่งซือ้อาหารที่ดทีีสุ่ดใหก้ับลูกคา้ 

ซึง่รวมถงึการรับประกันเวลาจัดส่งอาหารภายใน 30 นาท ีและการ

รับประกันความสดใหม่ของอาหาร นอกจากนี้ แอปพลเิคชันการ

จัดส่งอาหาร 1112 Delivery ของไมเนอร ์ฟู้ ดประสบความส าเร็จ

ในการน าบอนชอนและแบรนด์อื่นๆ เช่น เอส แอนด์ พี และ 

เบรดทอลค์เขา้มาบนแพลตฟอรม์ พรอ้มทัง้เปิดตัวแคมเปญ "Stay 

Home" และ "Back to Office" เพือ่เสรมิความแข็งแกร่งใหก้ับฐาน

ลูกคา้เดมิ เพิม่จ านวนค าสั่งซือ้ และเพิม่ยอดขาย โดยถงึแมว้่า

ยอดขายต่อรา้นเดิมของแบรนด์อื่นๆ จะลดลงเมี่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน แต่ยอดขายมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่องใน

แต่ละเดอืน เนื่องจากบรกิารน่ังทานอาหารภายในรา้นเริม่กลับมา

เปิดใหบ้รกิารในชว่งครึง่หลังของเดอืนพฤษภาคม และกลยุทธก์าร

ขายของแต่ละแบรนด ์ในอนาคต กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

ไทยจะมุ่งยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารภายในรา้น 

พัฒนาบรกิารการจัดส่งอาหารและแพลตฟอร์มดจิิทัลใหด้ียิง่ขึน้ 

และปรับกลยุทธ์เพือ่ใหบ้รษัิทอยู่ในต าแหน่งที่พรอ้มทีจ่ะแข่งขัน

มากทีสุ่ด ยกตัวอย่างเช่น เดอะ พซิซ่า คอมปะนีไดม้กีารท าการ 

ศกึษาตลาดและสภาวะการแขง่ขันเพือ่ปรับเปลีย่นประสบการณ์การ

รับประทานอาหารภายในรา้นใหม่ ในขณะเดยีวกันมกีารจัดรูปแบบ

ทีน่ั่งภายในรา้นใหมเ่พือ่ยกระดับประสบการณ์การซือ้กลับบา้น การ

พัฒนาผลติภัณฑแ์ละการปรับราคาอาหารใหมเ่พือ่รองรับลกูคา้ชาว

ไทยมากขึน้จะเป็นแนวทางส าคัญส าหรับเบอรเ์กอร ์คงิและเดอะ 

คอฟฟ่ี คลับ ส่วนซซิซเ์ล่อร์จะขยายธุรกจิในรูปแบบของ “ซซิซ์

เล่อรท์ูโก” ซึง่ใชเ้งนิลงทุนทีต่ ่ากว่า ใหผ้ลตอบแทนทีสู่งกว่าดว้ย

ระยะเวลาคนืทนุทีส่ัน้กว่า และเพิม่โอกาสในการขยายการลงทุนใน

พืน้ทีท่ีม่ลีูกคา้หนาแน่น นอกจากนี้ บอนชอนจะมุ่งเนน้ขยายสาขา

อยา่งมคีณุภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรูปแบบการใชค้รัวกลาง โดย

มีเป้าหมายที่จะขยายสาขาไปยังเมืองส าคัญอืน่ๆ และกรุงเทพฯ 

รอบนอก 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีมยีอดขาย

โดยรวมทุกสาขาและยอดขายต่อรา้นเดมิลดลงรอ้ยละ 28.9 และ 

27.0 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ตามล าดับ โดยยอดขาย

มกีารปรับตัวดขีึน้อย่างมนัียส าคัญจากในไตรมาส 1 ปี 2563 โดย

จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการรับประทานอาหารภายในรา้น 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ซึง่มกีารลด

ระดับการแจง้เตอืนและมกีารผอ่นคลายมาตรการเกีย่วกับการระบาด

ของโรค COVID-19 ในเมอืงสว่นใหญ ่ประกอบกับมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจของภาครัฐดว้ยการเร่งการบริโภคภายในประเทศ 

นอกจากนี้ การเปิดตัวเมนูใหม่ในช่วงตน้เดือนพฤษภาคมและ

ความคิดริเริ่มทางดา้นดิจิทัลเพื่อผลักดันยอดขายจากช่องทาง

บรกิารจัดส่งอาหาร มสี่วนชว่ยในการฟ้ืนตัวของยอดขายของกลุ่ม

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีน ส่งผลใหก้ลุ่มธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศจนีมผีลก าไรในระดับรา้นคา้ในเดอืนพฤษภาคม อย่างไรก็

ตาม การฟ้ืนตัวอยู่ในอัตราทีช่า้ลงเล็กนอ้ยในเดอืนมถิุนายน โดยมี

สาเหตุมาจากผลกระทบจากการพบผูป่้วย COVID-19 รายใหม่ใน

กรุงปักกิง่ในชว่งกลางเดอืน ซึง่ส่งผลใหร้า้นอาหารในกรุงปักกิง่มี

ยอดขายทีล่ดลง ในขณะทีย่อดขายในเมอืงอืน่ๆ ยังคงแข็งแกร่ง 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนมีแนวโนว้ของ

ยอดขายทีด่ขี ึน้ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม เนื่องจากกรุงปักกิง่สามารถ

ควบคมุการระบาดรอบสองได ้ทัง้นี ้กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

จนีจะยังคงมุ่งด าเนนิธุรกจิต่อไปเพือ่พัฒนาผลการด าเนนิงาน โดย

มแีนวทางทีส่ าคัญคอืเพิม่ขดีความสามารถของรา้นอาหารที่มีอยู่

เดมิดว้ยการน าเสนอเมนูใหม่ ขยายสาขาอย่างระมัดระวังในรูปแบบ

ที่มีขนาดเล็กลง และผลักดันยอดขายผ่านช่องทางบรกิารจัดส่ง

อาหารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ดังนั้น กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารใน

ประเทศจนีจงึคาดว่ายอดขายจะฟ้ืนตัวสูร่ะดับกอ่นเกดิวกิฤตภายใน

ชว่งเดอืนกรกฎาคมถงึสงิหาคม 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมยีอดขายโดยรวมทุก

สาขาลดลงรอ้ยละ 52.8 ในไตรมาส 2 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากทัง้จ านวนสาขาทีล่ดลงจาก

ทัง้การปิดใหบ้รกิารสาขารา้นอาหารเป็นการชั่วคราวและการปิด

สาขาทีไ่ม่ท าก าไรเป็นการถาวร รวมถงึการลดลงของยอดขายต่อ

รา้นเดมิในอัตรารอ้ยละ 41.7 โดยสาเหตุหลักของการอ่อนตัวของ

ยอดขายต่อรา้นเดิมคือการปิดประเทศจากการระบาดของโรค 

COVID-19 อย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน ซึง่รา้นอาหารถูก

จ ากัดเฉพาะบริการการจัดส่งอาหารและซื้อกลับบา้นเท่านั้น 

อยา่งไรก็ตาม ยอดขายเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญในเดอืนพฤษภาคม
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และมถินุายน จากมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคมทีผ่อ่นคลาย

ลงของรัฐบาล นอกจากนี้ ยอดขายของ Nomad Coffee Group 

(ธุรกจิกาแฟขายสง่) ปรับตัวดขีึน้จากการเปิดตัวสายผลติภัณฑใ์หม่ 

ซึ่งรวมถึงเมล็ดกาแฟในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหม่และผลิตภัณฑ ์

ออรแ์กนคิ รวมทัง้การขยายกลุม่ลกูคา้รับจา้งผลติ อกีทัง้ กลุม่ธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยียังคงผลักดันยอดขายผ่านชอ่ง

ทางการรับประทานอาหารภายในรา้นและบรกิารจัดส่งอาหาร ผ่าน

กลยุทธ์การท าใหแ้บรนด์ทันสมัยมากขึน้ การเสนอผลติภัณฑ์ที่

น่าสนใจ และความเป็นเลศิในการด าเนนิงาน นอกจากนี ้กลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยียังเปิดตัวแบรนดใ์หมท่ีเ่นน้เฉพาะ

บรกิารจัดสง่และการใชค้รัวกลางทีร่า้นเดอะ คอฟฟ่ี คลับทีม่อียูเ่ดมิ 

ทัง้นี้ แมว้่าสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ

ออสเตรเลียยังคงไม่แน่นอนจากการระบาดรอบที่สองในเมือง

เมลเบิร์นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่การระบาดครั ้งใหม่

ดังกลา่วยังคงอยูใ่นวงจ ากัดเพยีงรัฐเดยีวเทา่นัน้ ในขณะทีแ่คมเปญ

บรกิารจัดสง่อาหารทีแ่ข็งแกรง่ เชน่ “The Coffee Club @ Home” 

จะช่วยผลักดันยอดขายของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศ

ออสเตรเลยี 

โดยภาพรวม ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 ยอดขายโดยรวมทุก

สาขาลดลงรอ้ยละ 21.1 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน และ

ยอดขายต่อรา้นเดมิลดลงรอ้ยละ 15.9 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกัน

ของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้มในการด าเนนิงานที่

ทา้ทายในทุกกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารของบรษัิทท่ามกลางการระบาด

ของโรค COVID-19 

ส าหรับช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 คาดว่าทุกกลุ่มธุรกิจจะฟ้ืน

ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศไทยและจีน ซึง่มี

ยอดขายทีอ่ยู่ในระดับทีใ่กลเ้คยีงกับยอดขายก่อนเกดิวกิฤต โดย 

ไมเนอร์ ฟู้ ดจะยังคงมีการปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานอยู่

ตลอดเวลาเพือ่หาโอกาสทางธุรกจิทีเ่กดิขึน้จากโรคระบาดในครัง้นี ้

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2563 

ครึง่ปีแรก 
ปี 2562 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลีย่ Average Same-

Store-Sales Growth 
(23.0) (3.6) (15.9) (3.8) 

อตัราเตบิโตของยอดขายรวม
เฉลีย่ Average Total-

System-Sales  
(36.8) 3.8  (21.1) 4.5  

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ เพือ่
ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 32 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี

ก่อน โดยมสีาเหตุมาจากผลการด าเนนิงานทีช่ะลอตัวของทุกกลุ่ม

ธุรกจิรา้นอาหารหลักท่ามกลางการปิดประเทศจากการระบาดของ

โรค COVID-19 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทยและออสเตรเลยี 

รวมถงึสว่นขาดทนุจากกจิการร่วมคา้ เชน่เดยีวกันกับรายรับจากการ

ใหส้ทิธิแฟรนไชส์ ซึง่ลดลงในอัตรารอ้ยละ 48 ในไตรมาส 2 ปี 

2563 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น  

ในไตรมาส 2 ปี 2563 EBITDA จากการด าเนินงาน ซึง่ไม่นับรวม

ผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานบัญช ีTFRS16 เป็นบวกอยู่ที ่

19 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลการด าเนินงานที่ค่อนขา้งแข็งแกร่งใน

ช่วงเวลาทีท่า้ทายนี้ โดยกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนมีผล

การด าเนินงานที่ดีขึน้จากยอดขายที่ฟ้ืนตัว ค่าเช่าที่ลดลง และ

มาตรการการกระตุน้จากภาครัฐ รวมถึงผลการด าเนินงานที่

แข็งแกร่งของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึง่ช่วยลดผลกระทบจาก

ยอดขายทีล่ดลงของแบรนดอ์ืน่ๆ ในประเทศไทยและออสเตรเลยี

จากการปิดใหบ้รกิารสาขารา้นอาหารชั่วคราวไดบ้างสว่น นอกจากนี ้

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดในไตรมาส 2 ปี 2563 ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนนิงานและการขาย ค่าใชจ้่ายทั่วไปและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร

ลดลงถงึเกอืบรอ้ยละ 20 จากมาตรการการประหยัดค่าใชจ้่ายของ

บริษัท ส่งผลให ้EBITDA จากการด าเนินงานยังคงเป็นบวกแต่

ลดลงรอ้ยละ 98 ในไตรมาส 2 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกัน

ของปีกอ่น ในขณะทีอ่ัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงาน

ลดลงเป็นรอ้ยละ 0.5 ในไตรมาส 2 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 

15.0 ในไตรมาส 2 ปี 2562 ทัง้นี้ หากนับรวมผลกระทบจากการ

บังคับใชม้าตรฐานบัญช ีTFRS16 EBITDA จากการด าเนินงานจะ

อยู่ที่ 478 ลา้นบาท ส่วนอัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนนิงานจะอยูท่ีร่อ้ยละ 12.0 ในไตรมาส 2 ปี 2563 

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 มรีายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 21 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี

ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากความทา้ทายจากการระบาดของโรค 

COVID-19 ในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดด้ าเนิน

มาตรการการประหยัดค่าใชจ้่ายในทุกหน่วยธุรกิจ ซึ่งช่วยลด

ผลกระทบต่อ EBITDA จากการด าเนนิงานก่อนผลกระทบจากการ

บังคับใชม้าตรฐานบัญช ีTFRS16 ซึง่ลดลงรอ้ยละ 69 เมือ่เทยีบกับ

ช่วงเดยีวกันของปีก่อน จากความสามารถในการท าก าไรที่ลดลง

ดว้ยยอดขายทีล่ดลง ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนินงานลดลงจากรอ้ยละ 16.2 ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 

เป็นรอ้ยละ 6.4 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 อย่างไรก็ตาม 

ทา่มกลางชว่งเวลานี ้ทกุกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารยังคงมผีลก าไร  หาก

นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานบัญชี TFRS16 

EBITDA จากการด าเนนิงานลดลงรอ้ยละ 30 อยูท่ี ่1,397 ลา้นบาท 

ในครึง่ปีแรกของปี 2563 

  



 

 

 

หนา้ 6 

 ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 2  
ปี 2563 

ไตรมาส 2  
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 3,776 5,463 -31 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 209 402 -48 

รวมรายได ้ 3,985 5,865 -32 

EBITDA 478 879 -46 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 12.0 15.0  

EBITDA (pre-TFRS16) 19 879 -98 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 
(pre-TFRS16) 

0.5 15.0   

หน่วย: ลา้นบาท 
ครึง่ปีแรกของ

ปี 2563 
ครึง่ปีแรกของ

ปี 2562 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 9,071 11,399 -20 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 578 833 -31 

รวมรายได ้ 9,649 12,233 -21 

EBITDA 1,397 1,982 -30 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 14.5 16.2  

EBITDA (pre-TFRS16) 619 1,982 -69 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 
(pre-TFRS16) 

6.4 16.2 
  

*   ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2-3  

     แตนั่บรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทมโีรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 373  

แหง่ และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีร่ับจา้งบรหิารอกี 153 แหง่ใน 

55 ประเทศ มีจ านวนหอ้งพักทัง้สิน้ 75,187 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองจ านวน 56,299 หอ้ง และหอ้งที่บริษัทรับจา้ง

บรหิารจ านวน 18,888 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, อวานี, โอ๊คส,์ 

ทโิวล,ี เอ็นเอช คอลเลคชัน่, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า        

คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักในประเทศไทย 

4,782 หอ้ง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพักในตา่งประเทศ 

70,405 หอ้ง  คิด เ ป็นสัดส่วนร อ้ยละ  94 ในอีก  54 ประ เทศ 

ครอบคลมุทั่วทวปีเอเชยี โอเชยีเนยี ยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 2 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 56,299 -215 1,103 

-  ประเทศไทย 3,188 0 472 

-  ตา่งประเทศ 53,111 -215 631 

รับจา้งบรหิาร 18,888 -918 -1,638 

-  ประเทศไทย 1,594 -310 250 

-  ตา่งประเทศ 17,294 -608 -1,888 

รวมหอ้งพกั 75,187 -1,133 -535 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่รษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมทีบ่รษัิทลงทุนเอง เชา่บรหิาร และ

รว่มลงทนุ 
 
 

 
 

 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทนุ 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 2 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 19,879 -136 738 

เชา่บรหิาร 34,591 -79 470 

รว่มทนุ 1,829 0 -197 

รับจา้งบรหิาร 12,316 -310 -1,129 

MLR* 6,572 -608 -417 

รวมหอ้งพกั 75,187 -1,133 -535 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร 

กลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร (รวมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป มสีัดส่วนรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 66 ของรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 2 ปี 2563 โดย

โรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคนื (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่ม

โรงแรมเดมิ (Organic) และโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 95 ใน

ไตรมาส 2 ปี 2563 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการลดลง

ดังกล่าวเป็นผลมาจากการปิดใหบ้รกิารโรงแรมส่วนใหญ่เป็นการ

ชั่วคราวในทั่วทุกภูมภิาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดอืนเมษายนและ

พฤษภาคม เนื่องมาจากขอ้จ ากัดเรื่องการเดนิทางและการหา้ม

เทีย่วบนิระหว่างประเทศทั่วโลกท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานเริ่มฟ้ืนตัวในเดือน

มถิุนายน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทวีปยุโรป เนื่องจากโรงแรมเริม่

กลับมาเปิดใหบ้ริการ และเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการการปิด

ประเทศในหลายประเทศ 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 98 ในไตรมาส 2 ปี 

2563 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตมุาจากมาตรการการ

ปิดประเทศในช่วงไตรมาสดังกล่าว ส่งผลใหจ้ านวนนักท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาติที่เดินทางเขา้มาในประเทศไทยลดลงอย่างมาก 

อยา่งไรก็ตาม การด าเนนิงานของโรงแรมในตา่งจังหวัดปรับตัวดขีึน้

ในเดือนมิถุนายน เนื่องจากความตอ้งการที่แข็งแกร่งของ

นักทอ่งเทีย่วภายในประเทศและการกลับมาเปิดใหบ้รกิารโรงแรม 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 กลุ่มโรงแรมในยุโรปและลาตนิอเมรกิา มี

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรมเดมิทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของ

เองและเชา่บรหิารลดลงรอ้ยละ 95 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่

เป็นผลมาจากจ านวนแขกทีเ่ขา้พักทีล่ดลงอย่างมนัียส าคัญในช่วง

ทีม่ขีอ้จ ากัดเรือ่งการเดนิทางทา่มกลางการระบาดของโรค COVID-

19 ในขณะทีเ่กอืบรอ้ยละ 95 ของโรงแรมในเมอืงส าคัญทัง้หมดได ้

ปิดใหบ้ริการในช่วงสองเดือนแรกของไตรมาส อย่างไรก็ตาม 

โรงแรมในทวปียุโรปเริม่กลับมาเปิดใหบ้รกิารในเดอืนมถิุนายน ซึง่
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สง่ผลใหม้กีจิกรรมทางธุกจิเพิม่ขึน้ และมแีนวโนม้ของอัตราการเขา้

พักเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในแตล่ะสัปดาห ์

โรงแรมทัง้หมดในประเทศมัลดฟีสปิ์ดใหบ้รกิารตลอดไตรมาส 2 ปี 

2563 ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดมิ

ลดลงรอ้ยละ 100 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

กลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ซึง่มสีัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 21 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 2 ปี 2563 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืลดลง

รอ้ยละ 69 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากทัง้อัตราการเขา้พักและ

ค่าหอ้งพักที่ลดลง แมว้่าโรงแรมทัง้หมดจะยังคงเปิดใหบ้รกิาร

ตลอดช่วงการระบาดของโรค COVID-19 แต่ดว้ยมาตรการการ

ป้องกันการแพรร่ะบาดภายในประเทศในออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

สง่ผลใหจ้ านวนนักทอ่งเทีย่วภายในประเทศลดลง โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในเดอืนเมษายนและพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

หอ้งต่อคืนมีแนวโนม้ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในเดือนมิถุนายน

เนือ่งจากมาตรการการปิดประเทศไดผ้อ่นคลายลง 

โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมมสีัดสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 9 ของ

รายไดจ้ากการด า เนินงานของธุ รกิจโรงแรมและอื่นๆ  ใน 

ไตรมาส 2 ปี 2563 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรมเดมิ

ทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารลดลงรอ้ยละ 82 เมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการปิดใหบ้รกิารโรงแรมชั่วคราว

และผลการด าเนินงานที่อ่อนตัวของโรงแรมที่เ ปิดใหบ้ริการ

ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ทั่วทัง้ทวปีเอเชยี ยุโรป 

และตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้ง

บริหารมีผลการด าเนินงานโดยรวมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 

ไตรมาสนี ้

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 2 ปี 2563 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคืน

ของกลุ่มโรงแรมเดมิและโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 91 จากชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากผลกระทบเชงิลบจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม อัตราการเขา้พักเฉลีย่มี

การปรับตัวดขีึน้อยา่งตอ่เนือ่งในแตล่ะเดอืน 

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่ม

โรงแรมเดมิและโรงแรมทัง้หมดของบรษัิทลดลงรอ้ยละ 60 และ 62 

จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน ตามล าดับ โดยมสีาเหตุมาจากจ านวน

แขกที่เขา้พักที่ลดลงตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์จากการเดินทางที่

หยดุชะงักทา่มกลางการระบาดของโรค COVID-19 

 

 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทนุ 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 

 ปี 2563 

ครึง่ปีแรก 

 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

6 74 26 70 

รว่มทนุ 14 45 27 51 

รับจา้งบรหิาร* 8 60 30 62 

MLR** 32 74 49 75 

เฉลีย่ 9 72 29 69 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน

ประเทศไทย 
2 73 27 77 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมใน
ประเทศไทย*** 13 70 32 73 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 2 

ปี 2563 

ไตรมาส 2 

ปี 2562 
ครึง่ปีแรก 
 ปี 2563 

ครึง่ปีแรก 
 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

2,563 4,109 3,544 3,942 

รว่มทนุ 2,387 5,745 6,226 6,587 

รับจา้งบรหิาร* 5,183 4,815 4,661 4,890 

MLR** 2,463 3,627 3,306 3,879 

เฉลีย่ 2,886 4,168 3,721 4,098 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 3,415 4,432 5,586 5,169 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมใน
ประเทศไทย*** 1,652 1,692 1,120 1,754 

(System-Wide)                    รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
 ปี 2563 

ครึง่ปีแรก 
 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

144 3,053 929 2,752 

รว่มทนุ 330 2,607 1,698 3,330 

รับจา้งบรหิาร* 431 2,905 1,401 3,037 

MLR** 777 2,673 1,629 2,928 

เฉลีย่ 254 2,985 1,084 2,822 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน

ประเทศไทย 
65 3,216 1,525 3,984 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมใน
ประเทศไทย*** 852 1,181 476 1,291 

(Organic)                              อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 
ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
 ปี 2563 

ครึง่ปีแรก 
 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

6 74 26 70 

รว่มทนุ 14 45 27 51 

รับจา้งบรหิาร* 10 60 34 62 

MLR** 33 74 49 75 

เฉลีย่ 9 72 30 69 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 2 73 29 77 

(Organic)                             คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 
 ปี 2563 

ครึง่ปีแรก 
 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

2,596 4,109 3,659 3,942 

รว่มทนุ 2,387 5,745 6,226 6,587 

รับจา้งบรหิาร* 5,323 4,815 4,914 4,890 

MLR** 2,512 3,627 3,306 3,879 

เฉลีย่ 2,924 4,168 3,823 4,098 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 3,416 4,432 5,867 5,169 
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(Organic)                         รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ครึง่ปีแรก 

 ปี 2563 

ครึง่ปีแรก 

 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

148 3,053 963 2,752 

รว่มทนุ 330 2,607 1,698 3,330 

รับจา้งบรหิาร* 517 2,905 1,646 3,037 

MLR** 831 2,673 1,629 2,928 

เฉลีย่ 267 2,985 1,134 2,822 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 76 3,216 1,687 3,984 

* จ านวนหอ้งรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์
*** ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 2 ปี 2563 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งลดลงในอัตรารอ้ยละ 93 เมือ่เทยีบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการ

เดนิทางทีห่ยุดชะงักทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดอืนเมษายน

และครึง่แรกของเดอืนพฤษภาคมเมือ่โรงแรมในทกุตลาดหลักของ

บรษัิท ยกเวน้ในประเทศออสเตรเลยีไดปิ้ดใหบ้รกิารชั่วคราว ส่วน

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมในไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลงใน

อัตรารอ้ยละ 43 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของ

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้ง

บรหิารในทกุตลาดของบรษัิท 

ส าหรับช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 รายไดจ้ากการด าเนินงานของ

ธุรกจิโรงแรมและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งลดลงในอัตรารอ้ยละ 61 เมือ่

เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการลดลงดังกล่าวมสีาเหตุ

สว่นใหญม่าจากสภาวะการด าเนนิงานทีท่า้ทาย จากผลกระทบจาก

การระบาดของโรค COVID-19 แมว้่าเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และ

โรงแรมในประเทศมัลดฟีสจ์ะมกีารด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งในชว่ง 2 

เดอืนแรกของปี สว่นรายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมในชว่งครึง่

ปีแรกของปี 2563 ลดลงในอัตรารอ้ยละ 38 จากชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น โดยมสีาเหตหุลักมาจากผลการด าเนนิงานทีช่ะลอตัวของกลุ่ม

โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิารในทุกตลาดของบรษัิท รวมถงึ

การยกเลกิสัญญารับจา้งบรหิารของโรงแรมบางแห่งในไตรมาส 1 

ปี 2563 

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

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 มบีา้นพักตากอากาศจ านวน 15 หลัง ตัง้อยู่ตดิ

กับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต  รสีอรท์ นอกจากนี้ บรษัิทไดเ้ขา้

รว่มลงทนุพัฒนาโครงการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ขายอกี 3 โครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ตั ้งอยู่ตรงขา้มกับ

โรงแรมอนันตรา เชยีงใหม่ รีสอร์ท ประกอบดว้ยคอมโดมเินียม

จ านวน 44 ยูนติ โครงการ  อวาดนิา ฮลิส ์บาย อนันตรา ซึง่ตัง้อยู่

ติดกับโครงการลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต 

ประกอบดว้ยวลิล่าหรูเพือ่ขายจ านวน 16 หลัง ทา้ยสุด โครงการ

ทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต ประเทศโมซัมบิก ประกอบดว้ย

หอ้งพักเพน้ทเ์ฮา้ส์เพื่อขายจ านวน 6 หอ้ง นอกจากนี้ บรษัิทได ้

ประกาศโครงการใหม่อกี 2 โครงการ ซึง่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

ไดแ้ก่ โครงการอนันตราเดซารู ในประเทศมาเลเซยี และโครงการ

อนันตรา อูบุด ในประเทศอนิโดนเิซยี เพือ่ใหม้โีครงการทีอ่ยู่อาศัย

เพือ่ขายอยา่งตอ่เนือ่งในอนาคต 

อกีส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คอื โครงการพักผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชือ่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

246 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชยีงใหม่ในประเทศไทย 

ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซแีลนด์ บาหลีในประเทศอนิโดนีเซีย 

และซานย่าในประเทศจีน ดว้ยความมุ่งมั่นในการขายและการท า

การตลาดของบริษัทในช่วงก่อนการระบาดของโรค COVID-19  

ส่งผลใหอ้นันตรา เวเคชั่น คลับมจี านวนสมาชกิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 

จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่14,671 คน ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 

2563 

รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมลดลงรอ้ยละ 79 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยการ

ลดลงดังกล่าวเป็นผลจากการไม่มกีจิกรรมการขายโครงการที่อยู่

อาศัยเพื่อขาย รวมถงึผลการด าเนินงานที่ชะลอตัวของอนันตรา 

เวเคชัน่ คลับ และธุรกจิศนูยก์ารคา้และบันเทงิทา่มกลางการระบาด

ของโรค COVID-19 ส าหรับชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 รายไดจ้าก

ธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมลดลงรอ้ยละ 59 เมือ่เทยีบ

กับช่วงเดยีวกันของปีก่อน จากสาเหตุเดยีวกันกับในไตรมาส 2 ปี 

2563 



 

 

 

หนา้ 9 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

ในไตรมาส 2 ปี 2563 รายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกจิ

โรงแรมและอืน่ๆ ลดลงรอ้ยละ 91 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดย

มสีาเหตุมาจากทุกหน่วยธุรกจิ ซึง่รวมถงึ กลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็น

เจา้ของเอง กลุ่มโรงแรมเช่าบรหิาร กลุ่มโรงแรมภายใตส้ัญญา

รับจา้งบริหาร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม จาก

จ านวนแขกเขา้พักที่ลดลงจากการระบาดครั ้งใหญ่ของโรค 

COVID-19 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทมคีวามสามารถในการท าก าไรทีล่ดลง 

เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากรายไดท้ี่

ลดลง อย่างไรก็ตามมาตรการการประหยัดค่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึ้นใน

ไตรมาสนี ้สง่ผลใหบ้รษัิทมคีา่ใชจ้่ายทีล่ดลงถงึเกอืบรอ้ยละ 60 ซึง่

ช่วยลดผลกระทบเชงิลบไดบ้างส่วน ส่งผลให ้EBITDA จากการ

ด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ก่อนผลกระทบของ TFRS16 

มผีลขาดทุนสุทธิอยู่ที ่5,094 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับ EBITDA ที่

เป็นบวกจ านวน 5,282 ลา้นบาท ในช่วงเดยีวกันของปีก่อน ทัง้นี้ 

หากรวบผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ใน

ไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทจะม ีEBITDA จากการด าเนนิงานเป็นลบ

อยูท่ี ่2,275 ลา้นบาท 

ส าหรับช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 รายไดร้วมจากการด าเนินงาน

ของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ลดลงรอ้ยละ 61 จากชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น สว่น EBITDA จากการด าเนนิงานกอ่นผลกระทบของ TFRS16 

เป็นลบอยู่ที ่5,764 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุมาจากเหตุผลเดยีวกัน

กับในไตรมาส 2 ปี 2563 ทัง้นี ้หากรวบผลกระทบจากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 บรษัิทม ี

EBITDA จากการด าเนนิงานเป็นลบอยู่ที ่205 ลา้นบาท เมือ่เทยีบ

กับ EBITDA จากการด าเนินงานทีเ่ป็นบวกในช่วงครึง่ปีแรกของปี 

2562 

ในช่วงครึง่ปีหลังของปี 2563 บรษัิทคาดว่าผลกระทบเชงิลบจาก

การระบาดของโรค  COVID-19 จะปรับลดลง  จากจ านวน

นักท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ในหลายภูมภิาค ในขณะทีไ่มเนอร ์โฮเทลส์

ไดเ้สรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้ับแบรนดเ์พือ่ใหม้ั่นใจวา่ทัง้แบรนด์

และโรงแรมของบริษัทจะอยู่ ในใจของลูกคา้ นอกจากนี้ การ

ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากมาตรการการประหยัด

คา่ใชจ้่ายในทกุหน่วยธุรกจิ 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

1,698 22,924 -93 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 184 322 -43 

ธรุกจิอืน่ๆ 245 1,162 -79 

รวมรายได ้ 2,126 24,408 -91 

EBITDA -2,275 5,282 -143 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -107.0 21.6  

EBITDA (pre-TFRS16) -5,094 5,282 -196 

EBITDA Margin (รอ้ยละ)
(pre-TFRS16) 

-243.7 21.6   

หน่วย: ลา้นบาท 
ครึง่ปีแรกของ

ปี 2563 
ครึง่ปีแรกของ

ปี 2562 
เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

16,398 42,347 -61 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 472 762 -38 

ธรุกจิอืน่ๆ 1,026 2,530 -59 

รวมรายได ้ 17,897 45,639 -61 

EBITDA -205 8,367 -102 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -1.1 18.3  

EBITDA (pre-TFRS16) -5,764 8,367 -169 

EBITDA Margin (รอ้ยละ)
(pre-TFRS16) 

-32.3 18.3   

* ไม่นับรวมรายการที่เกดิขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหนา้ที่ 2-3      
แตนั่บรวมผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทมรีา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 466 แห่ง ลดลง 30 แห่งจาก 496 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 

2562 ซึง่สว่นใหญเ่ป็นผลมาจากการปิดแบรนดเ์ซฟ มาย แบค และ

บางสาขาของรา้นอเนลโล่ ทัง้นี้ รอ้ยละ 82 ของจ านวนรา้นคา้และ

จุดจ าหน่ายทัง้หมด 466 แห่ง เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนด์

อเนลโล่, บอสสนิี่, บรูคส์ บราเธอร์ส, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี, 

เอแตม, โอวีเอส และแรทลีย์ ในขณะที่รอ้ยละ 18 เป็นของกลุ่ม

เครื่องใชใ้นบา้นและครัวเรือน ภายใตแ้บรนด์โจเซฟ โจเซฟ,  

สวลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิส ์และโบเดิม้ 

จ านวนสาขาและจดุจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จดุจ าหนา่ย 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 384 -9 -33 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้น
และครัวเรอืน 

82 2 3 

รวม 466 -7 -30 

การปิดสาขาส่วนใหญ่เป็นการชั่วคราวและสภาพแวดลอ้มการคา้

ปลกีทีช่ะลอตัวท่ามกลางมาตรการการปิดประเทศจากการระบาด

ของโรค COVID-19 ส่งผลใหร้ายไดจ้ากธุรกิจจัดจ าหน่ายและ

รับจา้งผลติลดลงรอ้ยละ 49 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 ซึง่การลดลงดังกล่าวเป็นผลส่วนใหญ่มา

จากธุรกจิแฟชั่น อย่างไรก็ตาม รายไดม้กีารฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องใน

แตล่ะเดอืนจากการกลับมาเปิดสาขาในชว่งกลางเดอืนพฤษภาคมที่
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ผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจากการผอ่นคลายมาตรการการปิดประเทศใน

ระยะทีส่องในประเทศไทย โดยผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งของ

ธุรกจิในกลุ่มเครือ่งใชใ้นบา้นและครัวเรอืน และธุรกจิรับจา้งผลติ 

ช่วยลดผลกระทบจากชะลอตัวของธุรกจิแฟชั่นในไตรมาส 2 ปี 

2563 โดยการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ตลาดอคีอมเมริซ์ และ

การขายใหก้ับกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นบรษัิทเป็นแรงขับเคลือ่นยอดขาย

หลักของธุรกจิในกลุม่เครือ่งใชใ้นบา้นและครัวเรอืน ในขณะทีธุ่รกจิ

รับจา้งผลติไดร้ับแรงผลักดันจากยอดขายทีแ่ข็งแกร่งของน ้ายาฆา่

เชือ้และความตอ้งการทีแ่ข็งแกร่งของผลติภัณฑท์ าความสะอาด

จากลกูคา้ในกลุม่สนิคา้อปุโภคและบรโิภค  

ในส่วนของความสามารถในการท าก าไร ธุรกจิในกลุ่มเครือ่งใชใ้น

บา้นและครัวเรอืน และธุรกจิรับจา้งผลติมคีวามสามารถในการท า

ก าไรทีส่งูกวา่ จากยอดขายทีแ่ข็งแกรง่และความสามารถในการท า

ก าไรที่สูงของการขายน ้ ายาฆ่าเชื้อผ่านช่องทางการขายปลีก 

นอกจากนี้ การรเิริม่มาตรการการประหยัดค่าใชจ้่าย ซึง่รวมถงึการ

เจรจาเพือ่ลดค่าเช่าและการประหยัดค่าใชจ้่ายทางดา้นบุคลากร

และค่าโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย สามารถชว่ยลดผลกระทบ

จากรายไดท้ีล่ดลงของธุรกจิแฟชั่นและส่วนขาดทุนจากสโกมาด ิ

โดย EBITDA ของธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติกอ่นผลกระทบ

จากการใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 เป็นลบอยู่ที ่47 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 ทัง้นี ้หากรวมผลกระทบจากการใชม้าตรฐาน

การบัญชี TFRS16 ส่วนขาดทุนของ EBITDA ในไตรมาส 2 ปี 

2563 จะอยูท่ี ่29 ลา้นบาท 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 รายไดจ้ากธุรกิจจัดจ าหน่ายและ

รับจา้งผลติลดลงรอ้ยละ 34 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

ในขณะที ่EBITDA ก่อนผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ี

TFRS16 ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็นลบอยู่ที ่89 ลา้นบาท

จาก EBITDA ทีเ่ป็นบวกในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 เป็นตดิลบ

จากสาเหตทุีไ่ดก้ลา่วไปขา้งตน้ ทัง้นี้ หากรวมผลกระทบจากการใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 ส่วนขาดทุนของ EBITDA ในชว่งครึง่

ปีแรกของปี 2563 จะอยูท่ี ่36 ลา้นบาท 

รายไดข้องธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้* IFRS16 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 331 909 -64 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 240 211 14 

รวมรายได*้* 571 1,120 -49 

EBITDA -29 62 -148 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
-5.2 5.5  

EBITDA (pre-TFRS16) -47 62 -177 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ)(pre-TFRS16) 
-8.3 5.5  

 

 
หน่วย: ลา้นบาท ครึง่ปีแรกของ

ปี 2563 

ครึง่ปีแรกของ

ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 1,023 1,864 -45 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 533 507 5 

รวมรายได*้* 1,556 2,370 -34 

EBITDA -36 145 -125 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
-2.3 6.1  

EBITDA (pre-TFRS16) -89 145 -161 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ)(pre-TFRS16) 
-5.7 6.1  

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที่ 2-3     

แตนั่บรวมผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 349,711 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จ านวน 95,527 ลา้นบาท จาก 254,184 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2562 การเพิม่ขึน้ดังกล่าวมสีาเหตหุลักมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของ

เงนิสดจ านวน 6,183 ลา้นบาท จากการบรหิารจัดการสภาพคล่อง

(2) การเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์ไม่มตัีวตนจ านวน 2,408 ลา้นบาท 

โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเขา้ลงทุนใน Spoonful ใน 

ไตรมาส 1 ปี 2563 ซึง่บรษัิทไดรั้บสทิธแิฟรนไชสห์ลักในขยายรา้น

บอนชอนในประเทศไทย (3) สนิทรัพยอ์นุพันธจ์ านวน 2,922 ลา้น

บาทจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS9 และ (4) สทิธกิาร

ใชส้นิทรัพยจ์ านวน 88,021 ลา้นบาท จากการบังคับใชม้าตรฐาน

การบัญช ีTFRS16 

บรษัิทมีหนี้สนิรวม 271,736 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 

เพิม่ขึน้จ านวน 103,420 ลา้นบาท จาก 168,316 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2562 โดยมสีาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืสุทธิ

จ านวน 14,736 ลา้นบาท จากเงินกูย้ืมระยะยาว และ (2) หนี้สนิ

ภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิจ านวน 92,958 ลา้นบาท จากการบังคับ

ใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทลดลงจ านวน 7,893 ลา้นบาท จาก 

85,868 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2562 เป็น 77,975 ลา้นบาท ณ สิ้น 

ไตรมาส 2 ปี 2563 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ส่วนขาดทุน

สุทธิ ซึง่นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี 

TFRS16 จ านวน 10,221 ลา้นบาทในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563                 

(2) ดอกเบี้ยจ่ายของหุน้กูท้ีม่ ีลักษณะคลา้ยทุนจ านวน 661 ลา้น

บาท และ (3) ส่วนทีเ่หลอื ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบเชงิ

ลบจากส่วนต่างระหว่างสิทธิการใชส้นิทรัพย์และหนี้สนิภายใต ้

สัญญาเช่าการเงินจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16

สุทธดิว้ยเงนิสดรับจากการออกหุน้กูท้ีม่ ีลักษณะคลา้ยทุนจ านวน 

8,320 ลา้นบาท 

ส าหรับ 6 เดอืนแรกของปี 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกีระแสเงนิ

สดจ่ายจากกจิกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 2,580 ลา้นบาท 
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ลดลงจ านวน 8,736 ลา้นบาทจากช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการลดลงของของก าไรสุทธใินช่วงครึ่งปี

แรกของปี 2563 และการลดลงสุทธิที่เกี่ยวกับการแปลงค่าเงิน

จ านวน 7,560 ลา้นบาท 

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจ านวน 7,456 

ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนตามปกตขิองธุรกจิ

โรงแรม รา้นอาหาร และอืน่ๆ และรวมถงึการเขา้ลงทนุในการด าเนนิ

ธุรกจิบอนชอนในประเทศไทยในไตรมาส 1 ปี 2563 และการเพิม่

สัดสว่นการลงทนุในเบรดทอลค์ กรุป๊ในไตรมาส 2 ปี 2563   

บรษัิทมเีงนิสดรับสุทธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 15,930 ลา้น

บาท โดยส่วนใหญเ่ป็นผลมาจากเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืระยะ

สัน้และระยะยาวจากสถาบันการเงนิ รวมถงึเงนิสดรับจากการออก

หุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทนุรวมทัง้หมดเป็นจ านวน 64,179 ลา้นบาท 

สุทธิดว้ยเงินสดจ่ายเพื่อช าระคืนเงนิกูจ้ านวน 42,567 ลา้นบาท 

และดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ี่มลีักษณะคลา้ยทุนจ านวน 661 ลา้น

บาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 5,894 ลา้นบาท ส าหรับชว่ง 6 เดอืนแรกของ

ปี 2563 

อัตราการใชเ้งนิ (Cash Burn) ซึง่ค านวณมาจากกระแสเงนิสดจาก

การด าเนินงาน เงินช าระคืนหนี้ส ินตามสัญญาเช่า และเงินจ่าย

ส าหรับการลงทุน เป็นลบตัง้แต่เดือนมกราคม ท่ามกลางการปิด

ประเทศจากการระบาดของโรค COVID-19 และเป็นลบอยู่ที ่1.5 

หมืน่ลา้นบาทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 อย่างไรก็ตาม บรษัิทมี

กระแสเงนิสดจ่ายจากการด าเนนิงานสูงสุดในเดอืนพฤษภาคม ซึง่

เป็นเดอืนทีม่กีารระบาดของโรค COVID-19 สูงทีสุ่ด และมอีัตรา

การใชเ้งนินอ้ยลงตัง้แต่เดอืนมถิุนายน เมือ่บรษัิทเริม่กลับมาเปิด

ด าเนนิงาน ทัง้นี้ บรษัิทคาดว่ากระแสเงนิสดอสิระจะเพิม่ขึน้ในชว่ง

ครึง่หลังของปี 2563 จากกจิกรรมทางธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้ พรอ้มกับการ

ด าเนนิมาตรการการลดคา่ใชจ้่ายและการชะลอการลงทนุ 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมอีัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 45.4 ในช่วงครึง่ปีแรก

ของปี 2562 เป็นรอ้ยละ 20.5 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 โดยมี

สาเหตหุลักมาจากความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงของทัง้สาม

ธุรกิจของบริษัท จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 และการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 บรษัิทมี

อัตราก าไรสุทธิติดลบก่อนผลกระทบเชิงลบจากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 อยู่ที่รอ้ยละ 35.5 ในช่วงครึง่ปีแรก

ของปี 2563 จากอัตราก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานทีเ่ป็นบวกอยู่ที่

รอ้ยละ 4.5 ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 ความสามารถในการท า

ก าไรทีล่ดลงจากรายไดท้ีล่ดลง รวมถงึผลกระทบเชงิลบจากการ

บังคับใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ไดส้รา้งแรกกดดันต่อผล

ก าไรสทุธขิองบรษัิท 

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ปรับเทียบเต็มปีก่อนผลกระทบจาก

การบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 เป็นลบอยู่ทีร่อ้ยละ 23.0

ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 จากทีเ่ป็นบวกรอ้ยละ 6.7 ในชว่งครึง่

ปีแรกของปี 2562 ซึง่มสีาเหตมุาจากผลขาดทนุจากการด าเนนิงาน

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 เช่นเดยีวกัน อัตราผลตอบแทนต่อ

สนิทรัพยป์รับเทยีบเต็มปีกอ่นผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐาน

การบัญช ีTFRS16 ตดิลบอยู่ทีร่อ้ยละ 7.5 ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 

2563 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ของบรษัิทเพิม่ขึน้จาก 46 วันในช่วงครึง่ปี

แรกของปี 2562 เป็น 77 วันในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 ซึง่เป็น

ผลมาจากรายไดร้วมทีล่ดลงจากผลกระทบของการระบาดของโรค 

COVID-19 ส่วนอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้

การคา้เพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคัญจากรอ้ยละ 4.2 ในช่วงครึง่ปีแรก

ของปี 2562 เป็นรอ้ยละ 18.2 ในช่วงครึ่ง ปีแรกของปี 2563 

เนือ่งจากมาตรฐานการบัญช ีTFRS9 ซึง่มกีารเปลีย่นวธิกีารค านวณ

คา่ใชจ้่ายส ารองส าหรับการดอ้ยคา่ใหม้คีวามรัดกมุมากยิง่ขึน้ โดยมี

การตัง้สมมตฐิานในการคาดการณ์ล่วงหนา้เพิม่เตมิในการบันทกึ

คา่ใชจ้่ายส ารอง 

สนิคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดบิ สนิคา้

ระหว่างผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัด

จ าหน่ายและรับจา้งผลติ โดยอายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้

จาก 25 วันในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 เป็น 52 วันในช่วงครึง่ปี

แรกของปี 2563 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากจ านวนสนิคา้คงเหลือที่

เพิม่ขึน้จากการปิดรา้นอาหารและรา้นคา้ชั่วคราวตามมาตรการของ

รัฐบาลในการควบคมุการแพรก่ระจายของโรค COVID-19 สว่นอายุ

เฉลีย่ของเจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้จาก 75 วันในช่วงครึง่ปีแรกของปี 

2562 เป็น 120 วันในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 ซึง่ส่วนใหญ่มา

จากตน้ทุนขายทีล่ดลงจากยอดค าสั่งซือ้ทีล่ดลงและมาตรการการ

ประหยัดคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

อัตราส่วนสนิทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิหมุนเวียนลดลงอยู่ที ่1.0

เท่า ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 จาก 1.1 เท่า ณ สิน้ปี 2562 โดยมี

สาเหตุมาจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ซึง่ส่งผล

ใหบ้รษัิทมหีนีส้นิภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน

หนึง่ปีทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี ้ตามเงือ่นไขของเงนิกูแ้ละหุน้กูใ้หม ่ซึง่ไมร่วม

หนี้สนิภายใตส้ัญญาเชา่ในการค านวณอัตราสว่นภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 

อัตราส่วนหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้

จาก 1.3 เทา่ ณ สิน้ปี 2562 เป็น 1.6 เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 

โดยมสีาเหตุหลักมาจากเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ และ

สว่นของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลงจากผลขาดทนุสทุธใินชว่งครึง่ปีแรกของปี 

2563 รวมถึงผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี 
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TFRS16 ส่วนอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้เป็นลบ

อยู่ที ่0.1 เท่าในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 เมือ่เทยีบกับ 2.9 เท่า

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 เนื่องจากกระแสเงินสดจากการ

ด าเนนิงานทีเ่ป็นลบ 

อตัราสว่นทางการเงนิ* 

ความสามารถในการท าก าไร 30 ม.ิย. 63 30 ม.ิย. 62 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 20.5 45.4 

อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) -35.0 3.9 

อตัราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน**  
(รอ้ยละ) 

-35.5 4.5 

 
ความมปีระสทิธภิาพ*** 30 ม.ิย. 63 30 ม.ิย. 62 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้** (รอ้ยละ) -23.0 6.7 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์* (รอ้ยละ) -7.5 2.1 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 77 46 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วนั) 52 25 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั) 120 75 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 30 ม.ิย. 63 31 ธ.ค. 62 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 1.0 1.1 

ภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 30 ม.ิย. 63 31 ธ.ค. 62 
อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.6 1.3 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.4 1.2 

 30 ม.ิย. 63 30 ม.ิย. 62 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เทา่)  

-0.1 2.9 

*นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ยกเวน้อัตราผลตอบแทน
ตอ่ผูถ้อืหุน้และอัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์
**ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในตารางในหนา้ที ่2-3 

***ปรับเทยีบเต็มปี 

 

แนวโนม้ในอนาคต 

 
ก่อนหนา้ที่จะมีการระบาดของโรค COVID-19 บริษัทไดเ้ริ่ม

กระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์กรในทุกหน่วยธุรกจิ โดยการ

เปลีย่นแปลงดังกล่าวครอบคลุมในหลายดา้น ทัง้ดา้นกลยุทธท์าง

ธุรกจิ โครงสรา้งองคก์ร ความเป็นผูน้ า และบุคลากร กระบวนการ 

และประสิทธิภาพ ดิจิทัลและเทคโนโลยี รวมถึงวัฒนธรรมและ

ค่านิยมองค์กร โดยการระบาดของโรค COVID-19 ช่วยเร่งการ

ด าเนินกระบวนการดังกล่าวใหเ้ร็วยิ่งขึ้น และเปลี่ยนใหบ้ริษัท

กลายเ ป็นองค์ก รที่มีความว่องไวในการปฏิ บัติง าน และมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ ทา่มกลางการระบาดของโรค COVID-

19 บริษัทไดม้ีการด าเนินมาตรการการประหยัดค่าใชจ้่าย การ

บรหิารสภาพคล่องและกระแสเงนิสด และการจัดการงบดุลอย่าง

รวดเร็ว โดยผลของการประหยัดค่าใชจ้่ายเห็นไดอ้ย่างชัดเจนใน

ไตรมาส 2 ปี 2563 และบรษัิทจะยังคงด าเนินมาตรการดังกล่าว

ต่อไปในช่วงที่เหลือของปี ณ ปัจจุบัน บรษัิทไดเ้ริม่กลับมาเปิด

ใหบ้รกิารโรงแรม รา้นอาหาร และรา้นคา้ดว้ยสภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น โดยโรงแรมไดก้ลับมาเปิดใหบ้ริการแลว้

มากกว่ารอ้ยละ 70 และรา้นอาหารมากกว่ารอ้ยละ 90 ทัง้นี้ ภายใน

สิน้ปี 2563 บรษัิทคาดว่าโรงแรมและรา้นอาหารทัง้หมดจะกลับมา

เปิดใหบ้รกิารและมผีลการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัว อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

จะยังคงมุ่งสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับแบรนด์ ปรับโครงสรา้ง

ค่าใชจ้่าย ก าหนดโครงสรา้งแรงงานใหม่ และปรับตัวใหเ้ขา้กับ

พฤติกรรมผู บ้ริโภคที่เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตแบบใหม่  (New 

Normal) นอกจากนี้ บรษัิทยังมุ่งเนน้ไปทีก่ารเพิม่ประสทิธภิาพใน

การจัดหาวัตถุดบิและการขนส่งส าหรับกระบวนการการจัดซื้อจัด

จา้งอกีดว้ย 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

ไมเนอร ์โฮเทลสไ์ดด้ าเนนิการตามแผนกลยุทธใ์นการกลับมาเปิด

ใหบ้ริการโรงแรมอย่างรอบคอบ โดยมุ่ง เนน้ไปที่การเพิ่ม

ความสามารถในการท าก าไร รวมถงึการสรา้งความแตกต่างจาก

คู่แข่ง โดยการปฏบัิตติามแนวทางทางดา้นสาธารณสุขและความ

ปลอดภัย รวมถงึการไดร้ับการรับรองจากหน่วยงานนอกที่เป็นที่

ยอมรับยังคงเป็นหนึ่งในสิง่ทีบ่รษัิทใหค้วามส าคัญเป็นอันดับแรก 

นับตัง้แต่บริษัทกลับมาเปิดใหบ้ริการโรงแรม โรงแรมแต่ละใน

ภูมภิาคส่วนใหญ่ของไมเนอร ์โฮเทลส ์ไดร้ับแรงผลักดันจากการ

ทอ่งเทีย่วภายในประเทศและในภมูภิาค ยกตัวอยา่งเชน่ โรงแรมใน

ทวีปยุโรปมีการฟ้ืนตัวที่ดี จากการเดินทางภายในทวีปยุโรปที่

เพิม่ขึน้ นอกจากนี้ ยังมกีารฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งจากการเดนิทาง

ภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ในหลายภูมภิาคทีส่ าคัญ เชน่ ทวปีเอเชยี 

ออสเตรเลยี ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา ทัง้นี้ ในช่วงครึง่หลัง

ของปี จ านวนนักท่องเที่ยวภายในภูมภิาคคาดว่าจะเพิ่มขึน้เมื่อ

ประเทศต่างๆ เริม่เปิดพรมแดน และตามดว้ยการเดนิทางระหว่าง

ประเทศ นอกจากนี้ บรษัิทมกีารเพิม่ความสามารถในการขายขอ

งอนันตรา เวเคชั่น คลับ ดว้ยส านักงานขายแห่งใหม่ในเมือง 

เทยีนจนิ ประเทศจนี นอกเหนอืจากส านักงานขายในเมอืงกวางโจว  

เซีย่งไฮ ้และกุย้หยางทีม่อียูเ่ดมิ 

ไมเนอร ์ฟู้ด 

ในช่วงทีเ่หลอืของปี 2563 สิง่ทีไ่มเนอร ์ฟู้ ดจะใหค้วามส าคัญใน

ระยะสัน้คือการสรา้งผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ ผ่านทัง้การสรา้ง

รายไดแ้ละเพิ่มความสามารถในการท าก าไร โดยการพัฒนา

ผลติภัณฑ์ใหม่ การออกแคมเปญการตลาดที่น่าสนใจ และการ

ขยายสาขาในรปูแบบทีเ่หมาะสมจะเป็นแรงขับเคลือ่นส าคัญส าหรับ

การเติบโตของรายได ้ในขณะที่การบริหารจัดการตน้ทุนผ่าน

กระบวนการการจัดซือ้จัดจา้งส่วนกลางและมาตรการการประหยัด

ค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึความสามารถในการท าก าไรที่

สูงขึน้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนทีส่ าคัญในการเตบิโตของก าไรสุทธ ิ

ทัง้นี้ ในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ ไมเนอร์ ฟู้ ดจะเร่งกระบวนการการ

เปลีย่นแปลงองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นดจิทิัลและนวัตกรรม

ใหม ่



 

 

 

หนา้ 13 

กลยุทธ์ทางดา้นดจิทิัลเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ 5 ปีของบรษัิท 

มาโดยตลอด โดยยอดขายผ่านบรกิารจัดส่งอาหารมีการเตบิโต

อย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาที่

ยากล าบากท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ในทัง้ 3 กลุม่

ธุรกจิรา้นอาหาร ไมเนอร ์ฟู้ ดจะยังคงเดนิหนา้พัฒนาแพลตฟอรม์

บรกิารจัดส่งอาหารเพือ่เพิม่จ านวนผูใ้ชง้านแอปพลเิคชัน โดยใช ้

กลยุทธเ์ชงิรุกการเพิม่ผูใ้ชง้านมากขึน้ ในระหว่างนี้ ไมเนอร ์ฟู้ดจะ

มุง่เนน้ไปทีก่ารเพิม่จ านวนการใชง้านของผูใ้ชผ้า่นประสบการณ์การ

สั่งซื้อและการจัดส่งอาหารที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะช่วยใหแ้บรนด์

สามารถขับเคลือ่นการเตบิโตและเร่งศักยภาพในการเตบิโตในระยะ

ยาว 

ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ยังคงมุ่งเนน้ที่การสรา้งรายไดผ้่านช่องทาง 

อคีอมเมริซ์ ดว้ยตลาดและแพลตฟอรม์ออนไลนใ์หม่ทีม่ากขึน้ การ

เป็นพันธมติรเชงิกลยุทธโ์ดยการปรับแคมเปญของบรษัิทใหเ้ขา้กับ

แคมเปญของหา้งสรรพสนิคา้ และการใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูล

การจัดการลกูคา้สัมพันธ ์ในขณะเดยีวกัน ยอดขายน ้ายาฆา่เชือ้และ

ผลติภัณฑท์ าความสะอาด รวมถงึเครือ่งใชใ้นครัวยังคงมแีนวโนม้ที่

ดขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

การบรหิารจดัการกระแสเงนิสดและฐานะทางการเงนิ 

ดว้ยแผนการระดมทุนแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่รวมถงึ การเสนอขายหุน้กูท้ี่

มลีักษณะคลา้ยทุนสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐ และการเสนอขายหุน้เพิม่

ทุนโดยการจัดสรรใหก้ับผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วน รวมทั ้งหมด

ประมาณ 20 พันลา้นบาท อกีทัง้ บรษัิทมเีงนิสดและวงเงนิสนิเชือ่

จ านวน 62 พันลา้นบาท ซึง่เพยีงพอต่อการด าเนินงานในอนาคต 

และใชเ้ป็นเงินทุนส ารองส าหรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น

ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ทีก่ าลังปรับตัวดขีึน้ นอกจากนี้ 

การออกใบส าคัญแสดงสทิธ ิซึง่บรษัิทคาดว่าจ านวนผูใ้ชส้ทิธิใน

ครัง้นี้จะมจี านวนมาก จะชว่ยเพิม่ส่วนของผูถ้อืหุน้อกีเป็นจ านวน 5 

พันลา้นบาท ในระหว่างนี้ บรษัิทจะยังคงด าเนินการลดค่าใชจ้่าย 

และรักษากระแสเงินสดและสภาพคล่องเพื่อใหส้ามารถด าเนิน

ธุรกจิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

บรษัิทไดก้า้วผา่นชว่งเวลาทีท่า้ทายทีส่ดุในชว่งไตรมาส 2 ปี 2563

มาแลว้ ในอนาคตขา้งหนา้บริษัทคาดว่าจะมีการฟ้ืนตัวอย่างมี

นัยส าคัญ และจะเป็นบรษัิททีม่คีวามแข็งแกร่งยิง่ขึน้ต่อไป บรษัิท

มุ่งมั่นทีจ่ะสรา้งผลกระทบเชงิบวกใหก้ับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ดว้ย 

กลยทุธแ์ละการด าเนนิธุรกจิอยา่งรอบคอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..…………….. 

นายชยัพัฒน ์ไพฑรูย ์

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายพัฒนาเชงิกลยทุธ ์


