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ภาพรวมธุรกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 3 ปี 2563 และเกา้เดอืน

แรกปี 2563 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) มีแนวโนม้ทางธุรกจิที่ดีขึน้ในทัง้สามหน่วยธุรกจิ ใน 

ไตรมาส 3 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น เนือ่งมาจากการผอ่น

คลายขอ้จ ากัดต่างๆ เกี่ยวกับโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่องใน

เกอืบทุกภูมภิาค รวมถงึมาตรการการลดค่าใชจ้่ายทีเ่ขม้งวดของ

บรษัิท 

บริษัทมีรายไดจ้ากการด าเนินงานจ านวน 14,887 ลา้นบาทใน 

ไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 50 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

โดยมสีาเหตุมาจากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 

ต่อการด าเนินธุรกจิโดยรวม อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขาย

อสังหารมิทรัพยแ์ละรายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีมกีาร

เตบิโตขึน้จากชว่งเดยีวกันของปีก่อนในไตรมาสนี้ ทัง้นี้ เมือ่เทยีบ

กับไตรมาสกอ่นหนา้ บรษัิทมรีายไดเ้พิม่ขึน้มากกว่าสองเทา่ โดยมี

สาเหตมุาจากการทีธุ่รกจิโรงแรม รา้นอาหาร และรา้นคา้เริม่กลับมา

เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เดือนมถิุนายน ภายหลังจากการปิดประเทศ

อยา่งเขม้งวดทั่วโลกกอ่นหนา้นี ้

บรษัิทมมีาตรการการประหยัดค่าใชจ้่ายอย่างตอ่เนือ่งและรวมถงึใน

ไตรมาส 3 ปี 2563 ในทกุหน่วยธุรกจิและทั่วทกุภมูภิาค โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในทวปียโุรป ซึง่เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ไดม้กีารเจรจาต่อรอง

กับผูใ้หเ้ชา่และหน่วยงานอืน่เพือ่ทีจ่ะขอลดคา่เชา่ เลือ่นการจ่ายค่า

เช่า ปรับโครงสรา้งสัญญาเช่า และขอรับมาตรการการช่วยเหลือ

จากรัฐบาล ส่งผลใหบ้รษัิทมีค่าใชจ้่ายรวมลดลงรอ้ยละ 34 เมื่อ

เทีย่บกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่คา่ใชจ้่ายดังกลา่วรวมถงึตน้ทุน

การขาย ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและการขาย ค่าใชจ้่ายทั่วไป

และค่าใชจ้่ายในการบริหาร ซึ่งช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อ

ความสามารถในการท าก าไรในไตรมาส 3 ปี 2563 โดยหากไม่นับ

รวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 บรษัิท

มกี าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษี และค่าเสือ่ม (EBITDA) จากการ

ด าเนินงานเป็นลบจ านวน 1,721 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2563 

ลดลงจาก EBITDA จากการด าเนินงานที่เป็นบวกจ านวน 5,171 

ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2562 อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ปี 

2563 ไมเนอร์ ฟู้ ดยังคงมีผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมี 

EBITDA ทีเ่ป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ในขณะทีผ่ลการด าเนนิงานของ

ธุรกจิบรหิารจัดการหอ้งชดุ และธุรกจิศนูยก์ารคา้และบันเทงิไดผ้่าน

จุดคุม้ทุนแลว้ในไตรมาสนี้ ทัง้นี้ หากนับรวมผลกระทบจากการ

บังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 บรษัิทจะม ีEBITDA จากการ

ด าเนินงานจ านวน 1,495 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลง

รอ้ยละ 71 จากไตรมาส 3 ปี 2562 

ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานจ านวน 1,417 ลา้นบาทในไตรมาส 3 

ปี 2562 ลดลงเป็นผลขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนผลกระทบ

จากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 จ านวน 4,419 ลา้น

บาทในไตรมาส 3 ปี 2563 แต่ปรับตัวดขีึน้อย่างมนัียส าคัญจากผล

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 จ านวน 6,869 ลา้นบาทในไตรมาส 2 

ปี 2563 ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานของบรษัิทปรับตัวดีขึน้ในแต่ละ

เดอืน จากผลขาดทุนสูงสุดอยู่ทีจ่ านวน 2,684 ลา้นบาทในเดอืน

เมษายน เป็น 1,438 ลา้นบาทในเดือนกันยายน โดยผลการ

ด าเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจมีการฟ้ืนตัวจากไตรมาสก่อน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลการด าเนนิงานของไมเนอร ์ฟู้ด ซึง่พลกิฟ้ืน

กลับมามีก าไรสุทธิจ านวน 208 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2563 

จากผลขาดทุนจากการด าเนินงานในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 

2563 โดยเป็นผลมาจากผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศจนี การออกผลติภัณฑใ์หม่ การจัดส่งอาหาร

และซือ้กลับบา้นทีป่ระสบความส าเร็จในประเทศไทย การรวมผล

การด าเนนิงานของบอนชอน รวมถงึมาตรการการควบคุมค่าใชจ้่าย

อย่างเขม้งวด ทัง้นี้ หากนับรวมผลกระทบเชงิลบจากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญชี TFRS16 บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการ

ด าเนนิงานจ านวน 4,783 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2563 

หากรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั ้งเดียวตามรายละเอียดใน

ภาคผนวก และผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี 

TFRS16 บรษัิทมรีายได ้และ EBITDA ตามงบการเงนิลดลงรอ้ยละ 

57 และ 92 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อยู่ทีจ่ านวน 14,904 ลา้น

บาท และ 658 ลา้นบาท ตามล าดับ ส่วนก าไรสุทธติามงบการเงนิ

ตดิลบอยู่ที่จ านวน 5,595 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2563 ทัง้นี้ 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทมีรายไดต้ามงบการเงิน

ลดลงรอ้ยละ 53 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อยู่ทีจ่ านวน 44,135 

ลา้นบาท ส่วน EBITDA ตามงบการเงินลดลงรอ้ยละ 89 อยู่ที่ 

1,959 ลา้นบาท เมื่อเที่ยบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่

ก าไรสุทธติามงบการเงนิลดลงเป็นผลขาดทุนสุทธจิ านวน 15,816 

ลา้นบาท ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 

 

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่12 พฤศจกิายน  2563 

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

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 3 ปี 2563 
(กอ่น TFRS16) 

ไตรมาส 3 ปี 2563 
(หลงั TFRS16) 

EBITDA รวม -1,721 1,495 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -11.6 10.0 

คา่เสือ่มราคา 2,349 4,947 

ดอกเบีย้จา่ย  1,272 2,329 

ภาษีจา่ย -635 -709 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -288 -288 

ก าไรสทุธริวม -4,419 -4,783 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(รอ้ยละ) 
-29.7 -32.1 

หน่วย: ลา้นบาท 9 เดอืนแรกปี 2563 

(กอ่น TFRS16) 
9 เดอืนแรกปี 2563 

(หลงั TFRS16) 
EBITDA รวม -6,954 2,651 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -15.8 6.0 

คา่เสือ่มราคา 6,884 14,671 

ดอกเบีย้จา่ย  3,100 6,049 

ภาษีจา่ย -1,873 -2,007 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -943 -943 

ก าไรสทุธริวม -14,122 -15,119 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(รอ้ยละ) 
-32.1 -34.4 

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

สดัสว่นผลการด าเนนิงาน* 

9 เดอืนแรกปี 2563                        สดัสว่นรายไดจ้ากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ)  

 โรงแรมและอืน่ๆ 60  

 รา้นอาหาร 34  

จัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ 6  

 รวม  100  

* ไม่นับรวมรายการที่เกดิขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก แต่เป็น
สดัสว่นซึง่นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 3 ปี 2563 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• ปิดรา้นอาหารสุทธิจ านวน 7 สาขา เมื่อเทียบกับ 

ไตรมาส 2 ปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นเดอะ คอฟฟ่ี 

คลับ ในประเทศออสเตรเลยี ซึง่หักกลบการเปิดรา้น

บอนชอนเพิม่จ านวน 9 สาขาระหวา่งไตรมาส 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

• เปิดโรงแรม 12 แห่ง เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี  

2563 (รวมโรงแรม 7 แห่ง ซึง่ก่อนหนา้นี้เป็นของ

เครอื Boscolo) 

- อ นั นต ร า : Anantara Palazzo Naiadi Rome 

Hotel (โรงแรมเช่าบรหิาร) ในประเทศอติาลี, 

Anantara New York Palace Budapest Hotel 

(โรงแรมเช่าบริหาร) ในประเทศฮังการี, 

Anantara Maia Seychelles Villas (โ ร งแ รม

ภายใตส้ัญญารับจา้งบริหาร) ในประเทศ

เซเชลส ์

- เอ็นเอช คอลเลคชัน่:  NH Collection Venezia 

Grand Hotel Palazzo Dei Dogi (โรงแรมเช่า

บริหาร ) ในประ เทศอิตาลี, NH Collection 

Firenze Palazzo Gaddi (โรงแรมเช่าบริหาร) 

ในประเทศอิตาลี, NH Collection Budapest 

City Center (โรงแรมเช่าบรหิาร) ในประเทศ

ฮั ง ก า รี , NH Collection Prague Carlo IV 

(โรงแรมเชา่บรหิาร) ในประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

- เ อ็นเอช : NH Berlin Potsdam Conference 

Center (โรงแรม เช่าบริหาร ) ในประ เทศ

ผลการด าเนนิงาน 

 หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3 ปี 2563 

(หลงั TFRS16 และ
จากการด าเนนิงาน) 

 ไตรมาส 3 ปี 2563  

(กอ่น TFRS16 และ
จากการด าเนนิงาน) 

 ไตรมาส 3 ปี 2562  

(จากการด าเนนิงาน) 

เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 3 ปี 2563 

(หลงั TFRS16 และ
ตามทีร่ายงาน) 

 ไตรมาส 3 ปี 2562 

(ตามทีร่ายงาน) 

 เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

รายไดร้วม 14,887 14,887 29,497 -50 14,904 34,277 -57 

EBITDA รวม 1,495 -1,721 5,171 -133 658 8,311 -92 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

10.0 -11.6 17.5  4.4 24.2  

ก าไรสทุธริวม  -4,783 -4,419 1,417 -412 -5,595 4,560 -223 

อตัราการท าก าไร
สทุธ ิ(รอ้ยละ) 

-32.1 -29.7 4.8  -37.5 13.3  

 หน่วย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรกปี 2563 
(หลงั TFRS16 และ

จากการด าเนนิงาน) 

9 เดอืนแรกปี 2563 
(กอ่น TFRS16 และ

จากการด าเนนิงาน) 

 9 เดอืนแรกปี 2562 
(จากการด าเนนิงาน) 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

 9 เดอืนแรกปี 2563 
(หลงั TFRS16 และ

ตามทีร่ายงาน) 

9 เดอืนแรกปี 2562 
(ตามทีร่ายงาน) 

 เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดร้วม 43,989 43,989 89,739 -51 44,135 94,762 -53 

EBITDA รวม 2,651 -6,954 15,666 -144 1,959 18,523 -89 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

6.0 -15.8 17.5  4.4 19.5  

ก าไรสทุธริวม  -15,119 -14,122 4,151 -440 -15,816 6,929 -328 

อตัราการท าก าไร
สทุธ ิ(รอ้ยละ) 

-34.4 -32.1 4.6  -35.8 7.3  
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เยอรมนี, NH Venezia Santa Lucia (โรงแรม

เชา่บรหิาร) ในประเทศอติาล ี

- โอ๊ ค ส์ : Oaks Ibn Battuta Gate (โ ร งแ รม

ภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร) ในประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมเิรต, Oaks Toowoomba (โรงแรม

ภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ) ในประเทศ

ออสเตรเลีย, Oaks Cairns (โรงแรมภายใต ้

สิทธิบริหาร จัดการหอ้งชุด ) ในประ เทศ

ออสเตรเลยี 

องคก์ร 

• ประสบความส าเร็จในการออกหุน้ เพิ่มทุน

จ านวน 9,759 ลา้นบาท  

• ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธใิหก้ับผูถ้อื

หุน้เดมิ ในอัตราการจัดสรร 22 หุน้สามัญ ตอ่ 1 

หน่วยใบส าคัญแสดงสทิธ ิดว้ยราคาใชส้ทิธทิี ่

21.6 บาทตอ่หุน้ 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2563 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,356 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,183 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,173 สาขา คดิ

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,582 สาขา 

คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 67 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 774 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33 ในอีก 25 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป

เอเชยี โอเชยีเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศแคนาดา และ

ประเทศเม็กซโิก 

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 3 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,183 -1 40 

-  ประเทศไทย 956 -8 43 

-  ตา่งประเทศ 227 7 -3 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,173 -6 19 

-  ประเทศไทย 626 8 28 

-  ตา่งประเทศ 547 -14 -9 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,356 -7 59 

รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 3 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซา่ คอมปะน ี 573 -5 21 

สเวนเซน่ส ์ 324 2 3 

ซซิซเ์ลอร ์ 63 0 -3 

แดรี ่ควนี 499 -6 -21 

เบอรเ์กอร ์คงิ 119 -2 4 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 452 -12 -30 

ไทย เอ็กซเ์พรส 80 -3 -7 

รเิวอรไ์ซด ์ 99 8 18 

เบนฮิานา 19 0 0 

บอนชอน 74 9 74 

อืน่ๆ* 54 2 0 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,356 -7 59 

* อืน่ๆ คอื รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 51 

บริษัท ซีเล็ค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต  ้     
แบรนด ์“ภัทรา” 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 
 
ในไตรมาส 3 ปี 2563 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์ลดลงในอัตรารอ้ยละ 17.2

เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยยอดขายโดยรวมทกุสาขา

ทีเ่พิม่ขึน้ของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนี จากการฟ้ืนตัวของ

ธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและการขยายสาขาในท าเลที่ดี ช่วยลด

ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานที่ทา้ทายของ 

ไมเนอร์ ฟู้ ดในประเทศไทยและออสเตรเลียไดบ้างส่วน ส่วน

ยอดขายต่อรา้นเดมิ (Same-Store-Sales) ลดลงรอ้ยละ 15.9 เมือ่

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญจากในไตรมาส 2 ปี 2563 ซึง่ลดลงรอ้ยละ 23.0 เมื่อ

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นจากมาตรการการผอ่นปรนขอ้จ ากัด

เกี่ยวกับการระบาดของโรค COVID-19 ส าหรับรา้นอาหารอย่าง

ต่อเนื่องในเกอืบทั่วทุกภูมภิาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศจีน 

ซึง่มกีารเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เกดิ

การระบาดของโรค COVID-19 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยมยีอดขายโดยรวมทุกสาขา

ลดลงรอ้ยละ 14.2 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายต่อรา้นเดมิทีล่ดลง 

รอ้ยละ 15.5 จากการบรโิภคภายในประเทศทีช่ะลอตัว ฝนตกหนัก 

และการที่ไม่มีนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลใหจ้ านวนลูกค า้ที่ น่ั ง

รับประทานอาหารภายในรา้นของแบรนด์ต่างๆ ส่วนใหญ่ลดลง 

รวมถงึผลกระทบจากการปิดสาขาชัว่คราวในบางสถานทีท่่องเทีย่ว 

ซึง่สว่นใหญเ่ป็นรา้นเดอะ คอฟฟ่ี คลับ และเบอรเ์กอร ์คงิ อยา่งไรก็

ตาม การพัฒนาบรกิารการจัดส่งอาหารและแพลตฟอรม์ดจิทิัลใหด้ี

ยิง่ขึน้ การเตบิโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายผ่านช่องทางการซือ้

กลับบา้น รายไดส้่วนเพิ่มจากบอนชอน ตลอดจนการพัฒนา

ผลติภัณฑใ์หม ่ชว่ยบรรเทาผลกระทบเชงิลบดังกลา่วได ้นอกจากนี ้

เพือ่ทีจ่ะเพิม่การมสี่วนร่วมของลูกคา้ แบรนดแ์ต่ละแบรนดยั์งมกีาร

ด าเนินกลยุทธ์การขายของตนเอง โดยในไตรมาสนี้ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส าคัญช่วยผลักดันยอดขายของเดอะ พิซซ่า  

คอมปะนี และบอนชอน ในขณะที ่ซซิซเ์ล่อร,์ สเวนเซน่ส ์และแดรี ่

ควีน สามารถเพิ่มค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อใบเสร็จ ผ่านการขึ้นราคา

อาหารและการส่งเสรมิการขายของผลติภัณฑบ์างตัว นอกจากนี้ 

ไมเนอร์ ฟู้ ดยังคงมุ่งเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับแบรนด์  

ยกตัวอย่างเช่น สเวนเซ่นส์ไดด้ าเนินการยกระดับแบรนด์ โดย

ท าการศกึษาทัง้ผูบ้รโิภคและตลาด เพือ่ปรับเปลีย่นเอกลักษณ์และ

ภาพลักษณ์ของแบรนดใ์หม ่อกีทัง้ สเวนเซน่สไ์ดอ้อกแบบเมนูและ
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รูปแบบรา้นใหม่ ตลอดจนพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ และเมือ่เร็ว ๆ นี้ 

สเวนเซ่นส์ยังไดเ้ปิดสาขาตน้แบบประจ าภูมภิาค ในจังหวัดน่าน

ประเทศไทย ดว้ยรปูแบบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ผสมผสาน

กับวัฒนธรรมทอ้งถิน่ ซึง่ไดร้ับการกล่าวถงึเชงิบวกในโลกออนไลน์

จากลกูคา้มากมาย 

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขา

เตบิโตรอ้ยละ 8.1 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากการขยายสาขาทีป่ระสบความส าเร็จ

และการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจการ น่ังทานในร า้น 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเมอืงปักกิง่และเซีย่งไฮ ้จากการฟ้ืนตัวของ

การบริโภคภายในประเทศ ในไตรมาส 3 ปี 2563 กลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหารในประเทศจนีมกีารเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิเป็น

บวกเป็นครั ้งแรกของปีในอัตรารอ้ยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน ซึง่ปรับตัวดขีึน้อย่างมนัียส าคัญจากการลดลง

รอ้ยละ 27.0 ในไตรมาส 2 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น โดยเฉพาะยอดขายจากการด าเนนิงานมแีนวโนม้การเตบิโตที่

ดีขึน้อย่างมีนัยส าคัญในแต่ละเดือน โดยยอดขายต่อรา้นเดมิใน

เดอืนสงิหาคมและกันยายนมกีารเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 8.0 และ 

5.4 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ตามล าดับ 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมยีอดขายโดยรวมทุก

สาขาลดลงรอ้ยละ 25.2 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นผลมาจากจ านวนรา้นอาหารทีล่ดลงจาก

การปิดสาขาทีไ่ม่ท าก าไรเป็นการถาวร และยอดขายต่อรา้นเดมิที่

ลดลงในอัตรารอ้ยละ 18.6 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-

19 ครัง้ใหม่ในรัฐวกิตอเรยี โดยยอดขายในประเทศออสเตรเลยีใน

ไตรมาสดังกล่าวขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 

อย่างไรก็ตาม ยอดขายมกีารฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องจากยอดขายต่อ

รา้นเดมิทีล่ดลงรอ้ยละ 41.7 ในไตรมาส 2 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับ

ช่วงเดยีวกันของปีก่อน ถงึแมว้่าจะมกีารแจง้เตอืนฉุกเฉินเกีย่วกับ

การระบาดของโรค COVID-19 ในรัฐวกิตอเรยี และรา้นอาหารได ้

ถูกจ ากัดการบรกิารไวเ้ฉพาะการซือ้กลับบา้นและการจัดส่งอาหาร

เท่านัน้ในชว่งไตรมาสดังกล่าว แต่เดอะ คอฟฟ่ี คลับมสีาขาเพียง

รอ้ยละ 13 ของสาขาทัง้หมดทีต่ัง้อยู่ในรัฐวกิตอเรีย ในขณะทีร่ัฐ

อืน่ๆ มกีารผอ่นปรนขอ้จ ากัดเกีย่วกับ COVID-19 ภายในรา้นอาหาร 

ณ ปัจจุบัน ถงึแมว้่ารัฐวกิตอเรยีจะยังคงอยู่ภายใตม้าตรการการปิด

พืน้ที ่แตจ่ านวนชัว่โมงและจ านวนคนทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้รว่มการ

สังสรรคท์างสังคมมกีารเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทัง้นี้ กลยุทธข์องกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีในการโปรโมตแคมเปญบรกิาร

จัดส่งอาหารเช่น “The Coffee Club @ Home” และการเปิดตัว 

แบรนดใ์หม่ทีใ่ชร้า้นอาหารเดอะ คอฟฟ่ี คลับทีม่อียู่เป็นครัวกลาง 

และมุ่งเนน้เฉพาะบรกิารการจัดส่งอาหารเท่านัน้ ชว่ยเพิม่ยอดขาย

ของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ Nomad Coffee Group (ธุรกิจกาแฟขายส่ง) ประสบ

ความส าเร็จในการขายผลติภัณฑผ์่านช่องทางออนไลน์ และขาย

เมล็ดกาแฟใหก้ับลูกคา้กลุ่มเฉพาะเจาะจงทีม่ีมูลค่าสูง เช่น รา้น

กาแฟอสิระ 

โดยภาพรวม ในชว่ง 9 เดอืนแรกแรกของปี 2563 ยอดขายโดยรวม

ทุกสาขาลดลงรอ้ยละ 19.6 เมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

และยอดขายต่อรา้นเดิมลดลงรอ้ยละ 16.1 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้มในการ

ด าเนินงานที่ทา้ทายในทุกกลุ่มธุรกิจร า้นอาหารของบริษัท

ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน 

ไตรมาสทีส่อง ทัง้นี ้ไมเนอร ์ฟู้ดจะยังคงมุง่ปรับตัวเพือ่ใหส้ามารถที่

จะรับมอืกับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็วไดด้ยีิง่ขึน้  

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 3 
ปี 2563 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

9 เดอืนแรก  
ปี 2563 

9 เดอืนแรก  
    ปี 2562 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลีย่ Average Same-
Store-Sales Growth 

(15.9) (3.7) (16.1) (3.8) 

อตัราเตบิโตของยอดขาย
รวมเฉลีย่ Average Total-

System-Sales  
(17.2) 3.7  (19.6) 4.3  

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ เพือ่

ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 9 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

โดยการเตบิโตของรายไดข้องกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีใน

ไตรมาสดังกล่าว ชว่ยลดผลกระทบจากรายไดท้ีช่ะลอตัวของกลุ่ม

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลยี รวมถงึสว่นขาดทุน

จากกจิการร่วมคา้ เชน่เดยีวกันกับรายรับจากการใหส้ทิธแิฟรนไชส ์

ซึง่ลดลงในอัตรารอ้ยละ 20 ในไตรมาส 3 ปี 2563 จากชว่งเดยีวกัน

ของปีกอ่น ถงึแมว้า่การเตบิโตของรายรับจากการใหส้ทิธแิฟรนไชส์

ของเดอะ พซิซ่า คอมปะนีจะเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่จากการ

เพิ่มขึ้นของจ านวนสาขาแฟรนไชส์ในประ เทศเวียดนาม 

ซาอดุอีาระเบยี และกัมพชูา แตไ่มเ่พยีงพอทีจ่ะชดเชยกับการลดลง

ของรายรับจากการใหส้ทิธแิฟรนไชสจ์ากแบรนดอ์ืน่ๆ 

EBITDA จากการด าเนนิงาน ซึง่ไม่นับรวมผลกระทบจากการบังคับ

ใชม้าตรฐานบัญช ีTFRS16 เป็นบวกมาโดยตลอด ถงึแมจ้ะไดร้ับ

ผลกระทบจากโรค COVID-19 โดยอยูท่ี ่767 ลา้นบาท ในไตรมาส 

3 ปี 2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นผล

การด าเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ทา้ทาย ท่ามกลางการ

บรโิภคทีช่ะลอตัวและสภาพแวดลอ้มการแข่งขันทีสู่ง โดยผลการ

ด าเนินงานทีแ่ข็งแกร่งของรา้นรเิวอร์ไซด์ในประเทศจีน ซึง่ไดรั้บ

แรงผลักดันจากยอดขายทีแ่ข็งแกรง่ ความสามารถในการท าก าไรที่

สูง รวมถงึการจัดการตน้ทุนทัง้ทางดา้นวัตถุดิบอาหาร บุคลากร 

และค่าใชจ้่ายในการบรหิารอย่างมีวนัิย ช่วยเพิม่ผลก าไรจากการ



 

 

 

หนา้ 5 

ด าเนินงานในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟู้ ดยังไดด้ าเนิน

มาตรการการประหยัดค่าใชจ้่ายในทุกภูมิภาค โดยสามารถลด

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดรอ้ยละ 14 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

สง่ผลให ้อัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้เป็น

รอ้ยละ 14.8 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 12.3 ใน

ไตรมาส 3 ปี 2562 ทัง้นี้ หากนับรวมผลกระทบเชงิบวกจากการ

บังคับใชม้าตรฐานบัญช ีTFRS16 EBITDA จากการด าเนินงานจะ

อยู่ที่ 1,206 ลา้นบาท ส่วนอัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนนิงานจะอยูท่ีร่อ้ยละ 23.2 ในไตรมาส 3 ปี 2563 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ไมเนอร ์ฟู้ ดมีรายไดร้วมจากการ

ด าเนนิงานของธุรกจิรา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 17 เมือ่เทยีบกับช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตมุาจากผลการด าเนนิงานทีช่ะลอตัว

ของทุกกลุ่มธุรกจิรา้นอาหาร จากความทา้ทายจากการระบาดของ

โรค COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2 ปี 2563 โดย 

EBITDA จากการด าเนนิงาน ซึง่ไม่นับรวมผลกระทบจากการบังคับ

ใชม้าตรฐานบัญช ีTFRS16 ลดลงรอ้ยละ 48 จากชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วกว่าการลดลงของรายได ้เนื่องมาจาก

ความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงจากยอดขายทีล่ดลง แมว้า่จะมี

การด าเนนิมาตรการการประหยัดค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวดในชว่งครึง่

ปีแรก ดังนัน้ อัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงานลดลง

จากรอ้ยละ 15.0 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 เมือ่เทยีบกับรอ้ย

ละ 9.3 ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 อย่างไรก็ตาม บรษัิทเริม่

เห็นการฟ้ืนตัวทีด่ใีนไตรมาส 3 ปี 2563 ตามทีก่ล่าวไวก้่อนหนา้นี้ 

ทั ้งนี้  หากนับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานบัญชี 

TFRS16 EBITDA จากการด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 3 อยู่ที ่2,603 

ลา้นบาท ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 

 ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3  
ปี 2563 

ไตรมาส 3  
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 4,872 5,287 -8 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 319 400 -20 

รวมรายได ้ 5,191 5,686 -9 

EBITDA 1,206 698 73 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 23.2 12.3  

EBITDA (pre-TFRS16) 767 698 10 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 
(pre-TFRS16) 

14.8 12.3   

หน่วย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรก 
 ปี 2563 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 13,943 16,686 -16 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 897 1,233 -27 

รวมรายได ้ 14,840 17,919 -17 

EBITDA 2,603 2,680 -3 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 17.5 15.0  

EBITDA (pre-TFRS16) 1,387 2,680 -48 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 
(pre-TFRS16) 

9.3 15.0   

*   ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  

     แตนั่บรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2563 บรษัิทมโีรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 379  

แหง่ และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีร่ับจา้งบรหิารอกี 156 แหง่ใน 

55 ประเทศ มีจ านวนหอ้งพักทัง้สิน้ 75,968 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองและเช่าบริการจ านวน 57,019 หอ้ง และหอ้งที่

บรษัิทรับจา้งบรหิารจ านวน 18,949 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, 

อวาน,ี โอค๊ส,์ ทโิวล,ี เอ็นเอช คอลเลคชัน่, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว 

และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักใน

ประเทศไทย 4,782 หอ้ง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพัก

ในต่างประเทศ 71,186 หอ้ง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 94 ในอกี 54 

ประเทศ ครอบคลุมทั่วทวปีเอเชยี โอเชยีเนีย ยุโรป อเมรกิา และ

แอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 3 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 57,019 720 1,545 

-  ประเทศไทย 3,188 0 472 

-  ตา่งประเทศ 53,831 720 1,073 

รับจา้งบรหิาร 18,949 61 -2,544 

-  ประเทศไทย 1,594 0 -132 

-  ตา่งประเทศ 17,355 61 -2,412 

รวมหอ้งพกั 75,968 781 -999 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่รษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมทีบ่รษัิทลงทุนเอง เชา่บรหิาร และ
รว่มลงทนุ 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทนุ 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 3 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 19,196 -683 -34 

เชา่บรหิาร 35,994 1,403 1,776 

รว่มทนุ 1,829 0 -197 

รับจา้งบรหิาร 12,600 284 -1,850 

MLR* 6,349 -223 -694 

รวมหอ้งพกั 75,968 781 -999 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร 

กลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร (รวมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป มสีัดส่วนรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 80 ของรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 3 ปี 2563 โดย

โรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar) ในสกุล

เงนิบาท ของกลุ่มโรงแรมเดมิ (Organic) ลดลงรอ้ยละ 67 ซึง่เป็น

การฟ้ืนตัวจากการลดลงของรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งต่อคนืในอัตรารอ้ย

ละ 95 ในไตรมาส 2 ปี 2563 จากทั ้งอัตราการเขา้พักและค่า

หอ้งพักทีสู่งขึน้ เนื่องมาจากการทีโ่รงแรมบางส่วนไดเ้ริม่กลับมา

เปิดใหบ้ริการตั ้งแต่เดือนมิถุนายน นอกจากนี้  แนวโนม้การ



 

 

 

หนา้ 6 

ด าเนินงานในภูมิภาคที่ส าคัญทั ้งหมดของบริษัทปรับตัวดีขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป จากจ านวนนักท่องเที่ยว

ภายในประเทศและภมูภิาคทีเ่พิม่ขึน้ แมว้่าจะเริม่มกีารระบาดครัง้ที่

สองในเดอืนกันยายนทีผ่า่นมา 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 79 ในไตรมาส 3 ปี 

2563 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เนือ่งจากประเทศไทยยังไมม่กีาร

เปิดพรมแดนใหก้ับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การ

ด าเนนิงานของโรงแรมทัง้ในกรงุเทพฯ และตา่งจังหวัดมกีารเตบิโต

ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งเมือ่เทยีบกับในไตรมาสทีผ่า่นมา โดยโรงแรมทัง้สี่

แห่ง ซึง่ใหบ้รกิารเป็นสถานทีก่ักกันทางเลอืก(Alternative State 

Quarantine) ในกรุงเทพฯ ชว่ยเพิม่อัตราการเขา้พักเฉลีย่โดยรวม 

ในขณะทีก่ารท่องเทีย่วภายในประเทศชว่ยเพิม่จ านวนแขกเขา้พัก

และความสามารถในการขึ้นราคาส าหรับโรงแรมในต่างจังหวัด 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเมอืงหัวหนิและพัทยา 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 กลุ่มโรงแรมในทวปียุโรปและลาตนิอเมรกิา 

มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมที่บริษัทเป็น

เจา้ของเองและเชา่บรหิารลดลงรอ้ยละ 65 จากชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน ซึง่มีผลส่วนใหญ่มาจากแรงกดดันจากกจิกรรมทางธุรกจิที่

ลดลงท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม ผล

การด าเนินงานมีการฟ้ืนตัวขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ ซึง่มีรายได ้

เฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนลดลงรอ้ยละ 95 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

โดยการด าเนนิงานของโรงแรมในทวปียุโรปมกีารปรับตัวดขีึน้อย่าง

ต่อเนื่องในเดอืนกรกฎาคมและสงิหาคม จากการทีโ่รงแรมกลับมา

เปิดใหบ้ริการอีกครัง้ และจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้จากทัง้

ตลาดภายในประเทศและภมูภิาค อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตัวควรทีจ่ะ

แข็งแกร่งกว่านี้ในไตรมาสดังกล่าว แต่ไดช้ะลอตัวลงในเดือน

กันยายน เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 

ครัง้ทีส่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศสเปนและเบเนลักซ ์ทัง้นี้ 

ยุโรปกลางมกีารฟ้ืนตัวของรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืทีแ่ข็งแกร่ง

ที่สุด โดยมีอัตราการเขา้พักมากกว่ารอ้ยละ 40 ในไตรมาส 3 ปี 

2563 ในขณะเดียวกัน การด าเนินงานในลาตนิอเมรกิายังคงอยู่

ภายใตแ้รงกดดัน เนือ่งจากมจี านวนผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ทีส่งู 

โรงแรมทัง้หมดในประเทศมัลดฟีสปิ์ดใหบ้รกิารตลอดไตรมาส 3 ปี 

2563 โดยมีเพียงอนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์เท่านั้นที่

กลับมาเปิดใหบ้รกิารในวันที ่28 กันยายน ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ตอ่

หอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 100 ในไตรมาส 3 ปี 

2563 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น  

กลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ซึง่มสีัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 3 ปี 2563 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกุล

เงินบาท ลดลงรอ้ยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการ

ระบาดของโรค COVID-19 โดยถงึแมว้่าจะมมีาตรการการป้องกัน

การระบาดของโรค COVID-19 ทีเ่ขม้งวดขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

เมอืงซดินียแ์ละเมลเบริน์ในเดอืนสงิหาคม แต่รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้ง

ต่อคนืยังคงมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้อย่างมนัียส าคัญ จากทัง้อัตราการเขา้

พักและค่าหอ้งพักเฉลีย่ เนื่องจากการด าเนินงานทีแ่ข็งแกร่งของ

โรงแรมนอกเมอืงใหญ่ ซึง่ชว่ยลดผลกระทบจากผลการด าเนนิงาน

ทีช่ะลอตัวของโรงแรมในเมืองหลักในประเทศออสเตรเลีย ทัง้นี้ 

อัตราการเขา้พักเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 64 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมือ่

เทยีบกับ รอ้ยละ 33 ในไตรมาส 2 ปี 2563 

โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมมสีัดสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 2 ของ

รายไดจ้ากการด า เนินงานของธุ รกิจโรงแรมและอื่นๆ  ใน 

ไตรมาส 3 ปี 2563 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิบาทของ

กลุ่มโรงแรมเดมิทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารลดลงรอ้ยละ 57 เมือ่เทยีบ

กับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยไดร้ับแรงกดดันจากความทา้ทายใน

การด าเนินงานของโรงแรมในช่วงทีม่กีารระบาดของโรค COVID-

19 ทั่วทวปีเอเชยี ยโุรป และตะวันออกกลาง อยา่งไรก็ตาม ผลการ

ด าเนินงานของกลุ่มโรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบริหารมีการ

ปรับตัวดขีึน้จากไตรมาสกอ่นหนา้ 

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 3 ปี 2563 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืใน

สกลุเงนิบาทของกลุม่โรงแรมเดมิทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 62 จากชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากผลกระทบเชงิลบจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก อยา่งไรก็ตาม อัตราการเขา้พัก

และค่าหอ้งพักเฉลีย่มกีารปรับตัวดขีึน้จากไตรมาส 2 ปี 2563 ทัง้นี้ 

หากรวมโรงแรมใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นเจ็ดโรงแรมระดับบนในทวปี

ยุโรป ซึง่เคยอยู่ภายใตก้ลุ่ม Boscolo ซึง่เขา้มาอยู่ในเครอืโรงแรม

ของบรษัิทในเดอืนกันยายนทีผ่่านมา ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้ง

ตอ่คนืในสกลุเงนิบาทของโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 63 จากชว่ง

เดยีวกันของปีกอ่น 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่

โรงแรมเดมิและโรงแรมทัง้หมดของบรษัิทลดลงรอ้ยละ 65 และ 62 

จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ตามล าดับ โดยมสีาเหตมุาจากกจิกรรม

ทางธุรกจิที่ลดลงท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนา้ 7 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทนุ 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 3 

ปี 2563 

ไตรมาส 3 

ปี 2562 

9 เดอืนแรก   

ปี 2563 

9 เดอืนแรก

ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

30 74 28 71 

รว่มทนุ 18 45 24 49 

รับจา้งบรหิาร* 28 65 28 64 

MLR** 64 80 57 77 

เฉลีย่ 32 72 31 70 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน

ประเทศไทย 
18 75 24 76 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 27 64 31 70 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 3 

ปี 2563 

ไตรมาส 3 

ปี 2562 
9 เดอืนแรก 
 ปี 2563 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

3,023 3,763 3,305 3,881 

รว่มทนุ 2,606 4,860 5,301 6,051 

รับจา้งบรหิาร* 4,566 4,572 4,618 4,783 

MLR** 3,069 3,601 3,221 3,781 

เฉลีย่ 3,234 3,869 3,543 4,018 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 3,487 4,353 5,067 4,896 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 987 1,615 1,128 1,707 

(System-Wide)                    รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2563 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2563 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

899 2,773 938 2,760 

รว่มทนุ 482 2,168 1,289 2,938 

รับจา้งบรหิาร* 1,258 2,965 1,291 3,083 

MLR** 1,965 2,895 1,837 2,917 

เฉลีย่ 1,038 2,803 1,083 2,826 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน

ประเทศไทย 
640 3,244 1,231 3,731 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 271 1,035 407 1,206 

(Organic)                              อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2563 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2563 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

31 74 28 71 

รว่มทนุ 18 45 24 49 

รับจา้งบรหิาร* 29 65 30 64 

MLR** 64 80 54 77 

เฉลีย่ 33 72 30 70 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 19 75 25 76 

(Organic)                             คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2563 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2563 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

2,991 3,763 2,983 3,881 

รว่มทนุ 2,606 4,860 5,301 6,051 

รับจา้งบรหิาร* 4,326 4,572 4,545 4,783 

MLR** 3,069 3,601 3,221 3,781 

เฉลีย่ 3,177 3,869 3,277 4,018 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 3,517 4,353 5,250 4,896 

 

 
(Organic)                         รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2563 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2563 

9 เดอืนแรก  
 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

914 2,773 822 2,760 

รว่มทนุ 482 2,168 1,290 2,938 

รับจา้งบรหิาร* 1,274 2,965 1,355 3,083 

MLR** 1,965 2,895 1,730 2,917 

เฉลีย่ 1,052 2,803 995 2,826 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 675 3,244 1,335 3,731 

* จ านวนหอ้งรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

*** ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 3 ปี 2563 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งลดลงในอัตรารอ้ยละ 64 เมือ่เทยีบกับช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น โดยการลดลงดังกลา่วเป็นผลมาจากแรงกดดัน

จากสภาพแวดลอ้มการด าเนินงานทีท่า้ทายในทุกตลาดหลักจาก

การระบาดของโรค COVID-19 ส่วนรายไดจ้ากการรับจา้งบริหาร

โรงแรมในไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงในอัตรารอ้ยละ 16 จากช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น จากเหตผุลเดยีวกับทีก่ลา่วไปขา้งตน้ อยา่งไรก็

ตาม รายไดม้กีารเตบิโตขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ ซึง่มรีายไดข้อง

ธุรกจิโรงแรมและรับจา้งบรหิารลดลงรอ้ยละ 93 และ 43 เมือ่เทยีบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ เนื่องจากการผ่อนปรน

ขอ้จ ากั ด เกี่ย วกับโรค  COVID-19 ซึ่งท า ให ม้ีก าร เดินทาง

ภายในประเทศและภมูภิาคเพิม่ขึน้ 

ถงึแมจ้ะวา่เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ และโรงแรมในประเทศมัลดฟีสจ์ะมี

ผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งในช่วง 2 เดอืนแรกของปี แต่รายได ้

จากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งลดลงใน

อัตรารอ้ยละ 62 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดียวกันของปีก่อน โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการ

เดนิทางที่หยุดชะงักในทุกภูมภิาคท่ามกลางการระบาดของโรค 

COVID-19 เช่นเดียวกัน รายไดจ้ากการรับจา้งบริหารโรงแรม

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ลดลงในอัตรารอ้ยละ 32 จากชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได ้

เฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมภายใตส้ัญญารับจา้ง

บริหารในทุกตลาดของบริษัท รวมถึงการยกเลิกสัญญารับจา้ง

บรหิารของโรงแรมบางแหง่ในไตรมาส 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  



 

 

 

หนา้ 8 

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 อบูดุ บาหล ีในประเทศอนิโดนเิซยี เพือ่ใหม้โีครงการทีอ่ยู่

อาศัยเพือ่ขายอยา่งตอ่เนือ่งในอนาคต 

อกีส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คอื โครงการพักผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชือ่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2563 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

248 ยูนิต ทีส่มุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชยีงใหม่ในประเทศไทย 

ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซแีลนด์ บาหลีในประเทศอนิโดนีเซีย 

และซานย่าในประเทศจีน ดว้ยความมุ่งมั่นในการขายและการท า

การตลาดของบริษัทในช่วงก่อนการระบาดของโรค COVID-19  

ส่งผลใหอ้นันตรา เวเคชั่น คลับมจี านวนสมาชกิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 

จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่14,846 คน ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 

2563 

รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมลดลงรอ้ยละ 34 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน รายได ้

ทีเ่พิม่ขึน้จากการขายทีอ่ยู่อาศัยเพือ่ขายในไตรมาสดังกล่าว ชว่ย

ลดทอนผลกระทบจากรายไดท้ีล่ดลงของอนันตรา เวเคชั่น คลับ 

และธุรกจิศูนยก์ารคา้และบันเทงิไดเ้พยีงบางส่วน โดยธุรกจิอนันต

รา เวเคชั่น คลับไดร้ับผลกระทบจากจ านวนทัวร์และกิจกรรม

โดยรวมที่ลดลง เนื่องมาจากการระบาดของโรค COVID-19 

ในขณะที่ธุรกจิศูนย์การคา้และบันเทงิมีจ านวนลูกคา้ลดลงและ

สภาวะการคา้ปลกีทีช่ะลอตัว ทัง้นี้ ส าหรับช่วง 9 เดอืนแรกของปี 

2563 รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมลดลงรอ้ย

ละ 52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากผลการ

ด าเนนิงานทีช่ะลอตัวของทกุธุรกจิอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

ในไตรมาส 3 ปี 2563 รายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกจิ

โรงแรมและอืน่ๆ ลดลงรอ้ยละ 62 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดย

มสีาเหตุมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ต่อ

ทัง้เครือโรงแรมของบรษัิท ซึง่รวมถงึ กลุ่มโรงแรมที่บรษัิทเป็น

เจา้ของเอง กลุ่มโรงแรมเช่าบรหิาร กลุ่มโรงแรมภายใตส้ัญญา

รับจา้งบรหิาร รวมถงึอนันตรา เวเคชั่น คลับ และธุรกจิศูนยก์ารคา้

และบันเทงิ 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีส่วนขาดทุน EBITDA จากการ

ด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ก่อนผลกระทบของ TFRS16 

จ านวน 2,479 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับ EBITDA ทีเ่ป็นบวกจ านวน 

4,417 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2562 เนื่องมาจากความสามารถ

ในการท าก าไรทีล่ดลงตามการลดลงของรายได ้อย่างไรก็ตาม ผล

การด าเนินงานมกีารปรับตัวดขีึน้จากไตรมาส 2 ปี 2563 ซึง่มสี่วน

ขาดทุน EBITDA จากการด าเนนิงานจ านวน 5,094 ลา้นบาท โดย

การฟ้ืนตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากมาตรการการลดค่าใชจ้่าย 

ความสามารถในการท าก าไรที่สูงขึน้จากการขายโครงการที่อยู่

อาศัยในไตรมาสดังกล่าว การฟ้ืนตัวของอนันตรา เวเคชั่น คลับ 

และการฟ้ืนตัวอยา่งแข็งแกรง่ของธุรกจิบรหิารจัดการหอ้งชดุ โดยมี

ผลการด าเนินงานที่ผ่านจุดคุม้ทุนแลว้ ส่งผลใหธุ้รกิจอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริหารจัดการหอ้งชุดมี  

EBITDA จากการด าเนนิงานเป็นบวกในไตรมาสดังกล่าว ทัง้นี ้หาก

รวบผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ใน 

ไตรมาส 3 ปี 2562 บรษัิทม ีEBITDA จากการด าเนนิงานทีเ่ป็นบวก 

เมื่อเทียบกับ EBITDA ที่เป็นลบในไตรมาส 2 ปี 2563 จากการ

ด าเนนิงานทีด่ขี ึน้อยา่งมนัียส าคัญในเดอืนกันยายน 

ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 รายไดร้วมจากการด าเนนิงาน

ของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ลดลงรอ้ยละ 61 จากชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น สว่น EBITDA จากการด าเนนิงานกอ่นผลกระทบของ TFRS16 

เป็นลบอยูท่ี ่8,243 ลา้นบาท โดยมสีาเหตมุาจากสภาวะการด าเนนิ

ธุรกจิทีท่า้ทาย ทัง้นี้ หากรวบผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐาน

การบัญชี TFRS16 ในช่วง  9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทมี 

EBITDA จากการด าเนนิงานลดลงจาก 12,785 ลา้นบาท ในชว่ง 9 

เดอืนแรกของปี 2562 เป็น 61 ลา้นบาท ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 

2563 

ท่ามกลางสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ไมเนอร ์

โฮเทลสยั์งคงเฝ้าตดิตามการฟ้ืนตัวของธุรกจิและด าเนินกลยุทธ์

การกลับมาเปิดและปิดโรงแรมอย่างรอบคอบในแตล่ะประเทศ โดย

มีเป้าหมายเพื่อเพิม่ความสามารถในการท าก าไร ทัง้นี้ ดว้ยการ

เปลี่ยนแปลงของมาตรการของรัฐบาลในแต่ละประเทศ ไมเนอร์  

โฮเทลสจ์งึไดม้กีารปรับเปลีย่นขอ้เสนอใหแ้ก่ลูกคา้ทีแ่ตกต่างกัน
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ในแต่ละประเทศ เพื่อกระตุน้การเขา้พักของลูกคา้ทัง้ในประเทศ

และระดับภูมภิาค นอกจากนี้ ไมเนอร ์โฮเทลสยั์งคงมุ่งด าเนนิการ

เชิงรุกในการมองหาโอกาสเพื่อสรา้งรายไดแ้ละลดค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ  

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3 

ปี 2563 

ไตรมาส 3 

ปี 2562 

เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

7,754 21,254 -64 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 216 256 -16 

ธรุกจิอืน่ๆ 734 1,108 -34 

รวมรายได ้ 8,704 22,619 -62 

EBITDA 266 4,417 -94 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 3.1 19.5  

EBITDA (pre-TFRS16) -2,479 4,417 -156 

EBITDA Margin (รอ้ยละ)
(pre-TFRS16) 

-28.6 19.5   

หน่วย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรก 
ปี 2563 

9 เดอืนแรก 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

24,152 63,601 -62 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 689 1,018 -32 

ธรุกจิอืน่ๆ 1,760 3,639 -52 

รวมรายได ้ 26,601 68,257 -61 

EBITDA 61 12,785 -100 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 0.2 18.7  

EBITDA (pre-TFRS16) -8,243 12,785 -164 

EBITDA Margin (รอ้ยละ)
(pre-TFRS16) 

-31.1 18.7   

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก แต่นับรวม
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2563 บรษัิทมรีา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 468 แห่ง ลดลง 18 แห่งจาก 486 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 

2562 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปิดแบรนด์เซฟ มาย แบค 

และบรูคส ์บราเธอรส์ ทัง้นี้ รอ้ยละ 83 ของจ านวนรา้นคา้และจุด

จ าหน่ายทัง้หมด 468 แห่ง เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนด์

อเนลโล,่ บอสสนิี,่ ชารล์ แอนด ์คธี, เอสปร,ี เอแตม, โอวเีอส และ

แรทลีย์ ในขณะที่รอ้ยละ 17 เป็นของกลุ่มเครื่องใชใ้นบา้นและ

ครัวเรอืน ภายใตแ้บรนดโ์จเซฟ โจเซฟ, สวลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิส ์

และโบเดิม้ 

จ านวนสาขาและจดุจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จดุจ าหนา่ย 

ไตรมาส 3 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 388 14 -22 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้น
และครัวเรอืน 

80 -12 4 

รวม 468 2 -18 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

ลดลงรอ้ยละ 17 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตุ

มาจากยอดขายที่ลดลงของธุรกิจแฟชั่น จากความเชื่อมั่นของ

ผูบ้รโิภคทีอ่่อนตัวและการชะลอตัวของเศรษฐกจิภายในประเทศ

ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม ผลการ

ด าเนินงานทีแ่ข็งแกร่งขึน้ของธุรกจิเครือ่งใชใ้นบา้นและครัวเรอืน 

และธุรกจิรับจา้งผลติ ช่วยลดผลกระทบจากรายไดท้ี่ลดลงของ 

แบรนด์แฟชั่นไดบ้างส่วน  ทั ้งนี้  งานลดราคาสินค า้ที่ห า้ง 

สรรพสินคา้อิเซตัน และแคมเปญการแลกคะแนนสะสมที่วลิล่า  

มาร์เก็ท ช่วยกระตุน้ยอดขายของสวลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิส์ และ

โจเซฟ โจเซฟ อีกทั ้ง ธุรกิจรับจา้งผลิตมีผลการด าเนินงานที่

แข็งแกร่ง จากความตอ้งการผลติภัณฑท์ าความสะอาดทีเ่พิ่มขึน้ 

และค าสั่งซือ้ผลติภัณฑ์ใหม่ของลูกคา้ในกลุ่มสนิคา้อุปโภคและ

บรโิภค นอกจากนี้ การขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านหนา้

เว็บไซต์ของแบรนด์และตลาดอคีอมเมริ์ซ ยังคงแข็งแกร่งอย่าง

ต่อเนื่อง ทัง้นี้ ยอดขายโดยรวมจากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้ง

ผลติเตบิโตขึน้จากในไตรมาส 2 ปี 2563 เนือ่งจากรา้นคา้สว่นใหญ่

กลับมาเปิดใหบ้รกิารในไตรมาส 3 ปี 2563 

ความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลง และการลดราคาของสนิคา้

แฟชั่น รวมถึงส่วนขาดทุนจากสโกมาดิ จากความตอ้งการ

ภายในประเทศทีอ่่อนตัวและการส่งออกทีห่ยุดชะงัก ส่งผลกระทบ

เชิงลบต่อ EBITDA ของธุรกิจจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลิตใน 

ไตรมาส 3 ปี 2563 อย่างไรก็ตาม มาตรการการประหยัดค่าใชจ้่าย

ดา้นบุคลากร ค่าเช่า และการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

รวมถงึผลก าไรจากการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิเครือ่งใชใ้น

บา้นและครัวเรอืน และธุรกจิรับจา้งผลติช่วยลดผลกระทบจากผล

การด าเนนิงานทีช่ะลอตัวของธุรกจิแฟชั่น ส่งผลให ้EBITDA จาก

การด าเนนิงานของธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติกอ่นผลกระทบ

จากการใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ขาดทุนอยู่ที ่9 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 จากก าไรจากการด าเนนิงานจ านวน 56 ลา้น

บาทในชว่งเดยีวกันของปีก่อน ทัง้นี้ หากรวมผลกระทบจากการใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 ก าไรของ EBITDA ในไตรมาส 3 ปี 

2563 จะลดลงรอ้ยละ 57 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น อยูท่ี ่24 ลา้น

บาท 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและ

รับจา้งผลติลดลงรอ้ยละ 28 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

ในขณะที ่EBITDA ก่อนผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ี

TFRS16 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 เป็นลบอยูท่ี ่97 ลา้นบาท

จาก EBITDA ที่เป็นบวกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 โดยมี

สาเหตุมาจากการปิดรา้นคา้ชั่วคราวตามมาตรการของรัฐบาล

ในช่วงไตรมาส 2 และจ านวนลูกคา้ภายในรา้นทีล่ดลงท่ามกลาง

การระบาดของ โรค COVID-19 ทัง้นี ้หากรวมผลกระทบจากการใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 ส่วนขาดทุนของ EBITDA ในช่วง 9 

เดอืนแรกของปี 2563 จะอยูท่ี ่13 ลา้นบาท 
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รายไดข้องธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้*  

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 3 

ปี 2563 

ไตรมาส 3 

ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 706 981 -28 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 286 211 35 

รวมรายได*้* 992 1,192 -17 

EBITDA 24 56 -57 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
2.4 4.7  

EBITDA (pre-TFRS16) -9 56 -116 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ)(pre-TFRS16) 
-0.9 4.7  

หน่วย: ลา้นบาท 9 เดอืนแรก 
ปี 2563 

9 เดอืนแรก 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 1,729 2,845 -39 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 819 718 14 

รวมรายได*้* 2,548 3,563 -28 

EBITDA -13 201 -106 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
-0.5 5.6  

EBITDA (pre-TFRS16) -97 201 -149 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ)(pre-TFRS16) 
-3.8 5.6  

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก แต่นับรวม

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2563 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 376,933 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จ านวน 122,749 ลา้นบาท จาก 254,184 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2562 การเพิม่ขึน้ดังกล่าวมสีาเหตหุลักมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของ

เงนิสดจ านวน 18,344 ลา้นบาท จากการบรหิารจัดการสภาพคล่อง

(2) การเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์ไม่มตัีวตนจ านวน 6,286 ลา้นบาท 

โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเขา้ลงทุนใน Spoonful ใน 

ไตรมาส 1 ปี 2563 ซึง่บรษัิทไดรั้บสทิธแิฟรนไชสห์ลักในขยายรา้น

บอนชอนในประเทศไทย (3) การเพิม่ขึน้ของที่ดนิ อาคาร และ

อุปกรณ์จ านวน 5,856 ลา้นบาท (4) สนิทรัพยอ์นุพันธจ์ านวน 790

ลา้นบาท จากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS9 และ (5) 

สทิธิการใชส้นิทรัพย์จ านวน 94,825 ลา้นบาท จากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 และการเขา้ลงทุนในกลุ่มโรงแรมใน

ทวปียโุรป ซึง่กอ่นหนา้นีอ้ยูภ่ายใตเ้ครอื Boscolo 

บรษัิทมีหนี้สนิรวม 294,165 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2563 

เพิม่ขึน้จ านวน 125,849 ลา้นบาท จาก 168,316 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2562 โดยมสีาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืสุทธิ

จ านวน 25,877 ลา้นบาท จากทัง้เงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาว 

โดยส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมเพิม่เตมิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเพือ่

รักษาสภาพคล่องท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 และ 

(2) หนี้สนิภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิจ านวน 98,889 ลา้นบาท จาก

การบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 และการรวมกลุ่มโรงแรม

ในทวปียโุรป ซึง่กอ่นหนา้นีอ้ยูภ่ายใตเ้ครอื Boscolo 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทลดลงจ านวน 3,100 ลา้นบาท จาก 

85,868 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2562 เป็น 82,768 ลา้นบาท ณ สิ้น 

ไตรมาส 3 ปี 2563 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ส่วนขาดทุน

สุทธิ ซึง่นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี 

TFRS16 จ านวน 15,816 ลา้นบาท ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563                 

(2) ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทุนจ านวน 1,103 ลา้น

บาท และ (3) ส่วนทีเ่หลอื ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบเชงิ

ลบจากส่วนต่างระหว่างสิทธิการใชส้นิทรัพย์และหนี้สนิภายใต ้

สัญญาเช่าการเงินจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16

สทุธดิว้ย (1) การออกหุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทนุจ านวน 8,291 ลา้น

บาท ในไตรมาส 2 ปี 2563 และ (2) การออกหุน้เพิม่ทุนจ านวน 

9,759 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2563 

ส าหรับ 9 เดอืนแรกของปี 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกีระแสเงนิ

สดจ่ายจากกจิกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 1,745 ลา้นบาท 

ลดลงจ านวน 12,176 ลา้นบาท จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตสุว่นใหญม่าจากการลดลงของของก าไรสทุธใินชว่ง 9 เดอืน

แรกของปี 2563 และการลดลงสุทธิที่เกี่ยวกับการแปลงค่าเงิน

จ านวน 14,660 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดจากการ

ด าเนินงานมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ โดยบรษัิทมีกระแสเงินสดจากการ

ด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 835 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2563 

จากทีเ่ป็นลบจ านวน 2,580 ลา้นบาท ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 

บรษัิทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกจิกรรมการลงทุนจ านวน 10,171 

ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนตามปกตขิองธุรกจิ

โรงแรม รา้นอาหาร และอืน่ๆ และรวมถงึการเขา้ลงทนุในการด าเนนิ

ธุรกิจบอนชอนในประเทศไทยในไตรมาส 1 ปี 2563 การเพิ่ม

สัดส่วนการลงทุนในเบรดทอล์ค กรุ๊ปในไตรมาส 2 ปี 2563 และ

การเขา้ซือ้บรษัิทเพือ่บรหิารแปดโรงแรมระดับบนในทวปียุโรป ซึง่

กอ่นหนา้นีอ้ยูภ่ายใตเ้ครอื Boscolo ในไตรมาส 3 ปี 2563 

ส าหรับ 9 เดอืนแรกของปี 2563 บรษัิทมเีงนิสดรับสทุธจิากกจิกรรม

จัดหาเงนิจ านวน 29,225 ลา้นบาท ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 

โดยสว่นใหญเ่ป็นผลมาจากเงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะ

ยาวจากสถาบันการเงนิเพือ่เพิม่สภาพคล่อง รวมถงึเงนิสดรับจาก

การออกหุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทุนและหุน้เพิม่ทุนรวมทัง้หมดเป็น

จ านวน 83,484 ลา้นบาท สุทธิดว้ยเงินสดจ่ายเพื่อช าระคืนเงนิกู ้

จ านวน 45,646 ลา้นบาท และดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ีม่ ีลักษณะ

คลา้ยทนุจ านวน 1,103 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 17,308 ลา้นบาท ส าหรับช่วง 9 เดอืนแรก

ของปี 2563 



 

 

 

หนา้ 11 

อัตราการใชเ้งนิ (Cash Burn) ซึง่ค านวณมาจากกระแสเงนิสดจาก

การด าเนินงาน เงินช าระคืนหนี้ส ินตามสัญญาเช่า และเงินจ่าย

ส าห รับการลงทุน  เ ป็นลบตั ้งแต่ เดือนมกราคม ท่ามกลาง

สภาพแวดลอ้มการด าเนินงานที่ชะลอตัวจากการระบาดของโรค 

COVID-19 และเป็นลบอยู่ที ่18,420 ลา้นบาทในชว่ง 9 เดอืนแรก

ของปี 2563 ดว้ยอัตราการใชเ้งนิสงูสดุในไตรมาส 2 ปี 2563 ทัง้นี้ 

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากการด าเนินงานสูงสุดในเดือน

พฤษภาคม ซึง่เป็นเดอืนทีม่กีารระบาดของโรค COVID-19 สงูทีส่ดุ 

และมอีัตราการใชเ้งนินอ้ยลงตัง้แต่เดอืนมถิุนายน เมือ่บรษัิทเริม่

กลับมาเปิดด าเนินงาน ทัง้นี้ อัตราการใชเ้งนิต่อเดอืนของบรษัิท

ลดลงเกือบครึง่หนึ่งจากเฉลี่ยอยู่ที่ 2.9 พันลา้นบาทต่อเดือนใน 

ไตรมาส 2 ปี 2563 เป็น 1.5 พันลา้นบาทตอ่เดอืน ในไตรมาส 3 ปี 

2563 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมีอัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 45.0 ในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2562 เป็นรอ้ยละ 17.3 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 

โดยมสีาเหตุหลักมาจากความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงของ

ทัง้สามธุรกจิของบรษัิท โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 

2563 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ

การบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ส่งผลใหบ้ริษัทมีผล

ขาดทุนสุทธใินช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 โดยมสีาเหตุมาจาก

ความสามารถในการท าก าไรที่ลดลงตามการลดลงของรายได ้

แมว้า่จะมคีวามพยายามในการลดตน้ทนุอยา่งเครง่ครัดแลว้ก็ตาม 

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ปรับเทียบเต็มปีก่อนผลกระทบจาก

การบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 เป็นลบอยู่ทีร่อ้ยละ 21.8

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 จากทีเ่ป็นบวกรอ้ยละ 6.7 ในชว่ง 

9 เดือนแรกของปี 2562 ซึง่มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจากการ

ด าเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เช่นเดียวกัน อัตรา

ผลตอบแทนต่อสนิทรัพยป์รับเทียบเต็มปีก่อนผลกระทบจากการ

บังคับใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ติดลบอยู่ที่รอ้ยละ 7.0 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ของบรษัิทเพิม่ขึน้จาก 45 วันในชว่ง 9 เดอืน

แรกของปี 2562 เป็น 78 วันในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ซึง่

เป็นผลมาจากรายไดร้วมทีล่ดลงจากผลกระทบของการระบาดของ

โรค COVID-19 สว่นอัตราสว่นคา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูตอ่ยอดลูกหนี้

การคา้เพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญจากรอ้ยละ 5.0 ในชว่ง 9 เดอืนแรก

ของปี 2562 เป็นรอ้ยละ 18.4 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 

เนือ่งจากมาตรฐานการบัญช ีTFRS9 ซึง่มกีารเปลีย่นวธิกีารค านวณ

คา่ใชจ้่ายส ารองส าหรับการดอ้ยคา่ใหม้คีวามรัดกมุมากยิง่ขึน้ โดยมี

การตัง้สมมตฐิานในการคาดการณ์ล่วงหนา้เพิม่เตมิในการบันทกึ

คา่ใชจ้่ายส ารอง 

สนิคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดบิ สนิคา้

ระหว่างผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัด

จ าหน่ายและรับจา้งผลติ โดยอายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้

จาก 25 วันในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 เป็น 48 วันในช่วง 9 

เดอืนแรกของปี 2563 สว่นใหญเ่นือ่งมาจากธุรกจิโรงแรมและธุรกจิ

จัดจ าหน่ายท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ส่วนอายุ

เฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้เพิม่ขึน้จาก 75 วันในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 

2562 เป็น 115 วันในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 จากตน้ทุนขาย

ที่ลดลงจากยอดค าสั่งซื้อที่ลดลงและมาตรการการประหยัด

คา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

อัตราส่วนสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนอยู่ที ่1.1 เท่า ณ 

สิน้ไตรมาส 3 ปี 2563 ซึง่อยูใ่นระดับทีใ่กลเ้คยีงกับ ณ สิน้ปี 2562 

โดยมีสาเหตุมาจากเงินสดทีเ่พิม่ขึน้จากกลยุทธ์การรักษาสภาพ

คล่องอย่างรอบคอบของบรษัิท แมว้่าจะมหีนี้สนิภายใตส้ัญญาเช่า

การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีทีเ่พิม่ขึน้ จากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขใหม่ของเงนิกูแ้ละ

หุน้กู ้ซ ึง่ไม่รวมหนี้สนิภายใตส้ัญญาเช่าในการค านวณอัตราส่วน

ภาระหนี้สนิต่อทุน อัตราส่วนหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 1.31 เทา่ ณ สิน้ปี 2562 เป็น 1.67 เทา่ ณ 

สิน้ไตรมาส 3 ปี 2563 โดยมสีาเหตหุลักมาจากเงนิกูย้มืจากสถาบัน

การเงนิทีเ่พิม่ขึน้ และส่วนของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลงจากผลขาดทนุสทุธิ

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 รวมถงึผลกระทบจากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 ซึง่ถูกลดทอนบางสว่นดว้ยผลกระทบ

เชงิบวกจากการออกหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุนในไตรมาส 2 ปี 

2563 และหุน้เพิ่มทุนในไตรมาส 3 ปี 2563 ส่วนอัตราส่วน

ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยลดลงจาก 4.9 เท่าในช่วง 9 

เดอืนแรกของปี 2562 เป็น 0.4 เทา่ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 

เนื่องจากการลดลงของกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน อย่างไรก็

ตาม อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ปรับตัวดขีึน้อยา่ง

มีนัยส าคัญจากช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากกระแสเงินสดจากการ

ด าเนนิงานกลับมาเป็นบวกในไตรมาส 3 ปี 2563  

อตัราสว่นทางการเงนิ* 

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

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 17.3 45.0 

อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) -35.8 7.3 

อตัราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน**  
(รอ้ยละ) 

-34.4 4.6 

 
ความมปีระสทิธภิาพ*** 30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 62 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้** (รอ้ยละ) -21.8 6.7 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์* (รอ้ยละ) -7.0 2.1 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 78 45 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วนั) 48 25 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั) 115 75 

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

สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 1.1 1.1 
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ภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62 
อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.67 1.31 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่

สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.29 1.15 

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

0.4 4.9 

*นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ยกเวน้อัตราผลตอบแทน
ตอ่ผูถ้อืหุน้และอัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์

**ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

***ปรับเทยีบเต็มปี 

แนวโนม้ในอนาคต 

ส าหรับในไตรมาส 4 ปี 2563 และในปี 2564 แนวโนม้ทางธุรกจิ

โดยรวมคาดว่าจะมกีารฟ้ืนตัว อย่างไรก็ตาม ในหลายภูมภิาคจะ

ยังคงมสีภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีผั่นผวน ดว้ยเหตุนี้บรษัิทจงึตอ้ง

ปรับตัวอย่างรวดเร็วและสรา้งสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับ 

กลยุทธท์ีจ่ะใชรั้บมอืกับสถานการณ์ทเีปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

และบรษัิทไดเ้ริม่การเตรยีมแผนส าหรับการด าเนินธุรกจิภายหลัง

จากการระบาดของโรค COVID-19 สิน้สดุลง ทัง้นี ้บรษัิทคาดวา่จะ

มกีระแสเงนิสดรับและผลก าไรทีเ่ป็นบวกในปี 2564 จากโอกาสใน

การคน้พบวัคซนีและแผนกลยทุธก์ารหมนุเวยีนสนิทรัพยข์องบรษัิท 

บรษัิทจะยังคงด าเนินมาตรการการควบคุมค่าใชจ้่ายและลดการ

ลงทุนอย่างเขม้งวดทั่วทัง้องค์กร เพื่อลดกระแสเงินสดจ่ายและ

รักษาสภาพคล่องใหไ้ดม้ากทีสุ่ด จากการรเิริม่การด าเนนิมาตรการ

ดังกล่าวเหล่านี้ตัง้แต่ในชว่งทีเ่ร ิม่มกีารระบาดของโรค COVID-19 

บรษัิทจงึสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างคล่องตัวและมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ อกีทัง้ บรษัิทยังคงมุง่มองหาโอกาสในการสรา้งรายไดใ้หม่

เพิม่เตมิทา่มกลางสถานการณ์อันไมเ่คยเกดิขึน้มากอ่นนีอ้กีดว้ย 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์โฮเทลส ์

ดว้ยมาตรการการปิดประเทศหรอืขอ้จ ากัดที่แตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ ไมเนอร ์โฮเทลสไ์ดต้ดิตามมาตรการของรัฐบาลทอ้งถิน่

ในแต่ละประเทศอย่างใกลช้ดิเพือ่ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน

ทางธุรกจิใหเ้หมาะสมกับประเทศนัน้ๆ โดยในทวปียุโรป เอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ปมกีารปรับการบรหิารจัดการจ านวนหอ้งทีเ่ปิดใหบ้รกิาร

ของโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการเปิดและปิดใหบ้ริการ

โรงแรมเพือ่ตอบสนองตอ่สภาพแวดลอ้มภายนอกทีท่า้ทายจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 ครัง้ที่สองในภูมภิาค อีกทัง้ จะมีการ

ด าเนนิมาตรการการประหยัดค่าใชจ้่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้น

บคุลากรและสัญญาเชา่ อยา่งตอ่เนือ่งตลอดทัง้ปี 2564 นอกจากนี้ 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยังคงท างานอย่างใกลช้ดิกับรัฐบาลทอ้งถิน่

เพือ่ขอรับเงนิสนับสนุนและมาตรการชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ ยกตัวอย่าง

เชน่รัฐบาลอติาลเีปิดตัวโครงการสทิธปิระโยชนท์างภาษีจากเครดติ

ภาษีค่าเช่า ในขณะทีร่ัฐบาลเยอรมนีอนุญาตใหเ้ลือ่นการช าระค่า

เช่าได ้24 เดอืน โดยถงึแมว้่าการฟ้ืนตัวในทวปียุโรปจะชา้กว่าที่

คาดการณ์ไวจ้ากการทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้ COVID-19 เพิม่ขึน้ แต่

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปสามารถสรา้งผลการด าเนนิงานทางการเงนิที่

ดีกว่าคู่แข่งที่ใกลเ้คียงที่สุด ซึ่งรวมถึงการฟ้ืนตัวของรายได ้ 

EBITDA และก าไรสทุธ ิ

โรงแรมในประเทศออสเตรเลียจะยังคงไดร้ับประโยชน์จาก

นักท่องเทีย่วภายในประเทศ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 85 ของแขกเขา้พัก

ทัง้หมด อกีทัง้ จ านวนแขกเขา้พักจากในภูมภิาคคาดว่าจะเพิม่ขึน้

เรื่อยๆ จากการที่ท่าเรือบางแห่งของประเทศออสเตรเลียไดเ้ริม่

กลับมาเปิดใหบ้รกิารส าหรับนักท่องเทีย่วจากประเทศนิวซแีลนด์ 

ดังนัน้ ไมเนอร ์โฮเทลสจ์งึวางแผนทีจ่ะใชก้ลยุทธ์ทางการตลาด

เพื่อ เ ร่ งกิจกรรมของภาคธุรกิจในไตรมาส  4 ปี  2563  ใน

ขณะเดยีวกัน ไมเนอร ์โฮเทลสเ์รง่เพิม่ความสามารถในการท าก าไร 

จากประโยชนข์องตน้ทนุทีค่งที ่(Operational Leverage) หลังจาก

ทีไ่ดผ้า่นจุดคุม้ทนุของ EBITDA ในไตรมาส 3 ปี 2563 มาแลว้ 

โรงแรมในทวีป เอ เชียได รั้บประโยชน์จ ากการท่อง เที่ย ว

ภายในประเทศ และในระดับภูมภิาคเมือ่เร็ว ๆ นี้ภายหลังจากการ

ผ่อนปรนขอ้จ ากัดในการเดนิทางในระดับภูมภิาคในบางประเทศ 

ทัง้นี้ โครงการ “เราเที่ยวดว้ยกัน” ของรัฐบาลช่วยเพิ่มจ านวน

นักท่องเที่ยวภายในประเทศ ส าหรับโรงแรมในประเทศไทย 

ในขณะทีเ่ริม่มกีารผ่อนคลายขอ้จ ากัดในการเดนิทางระดับภูมภิาค

ตัง้แต่เดอืนตุลาคม โดยอนุญาตใหก้ลุ่มคนทีไ่ม่ไดถ้อืสัญชาตไิทย

บางกลุ่ม ซึง่รวมถงึผูถ้ ือวีซ่านักท่องเที่ยวพเิศษ เขา้ประเทศได ้

ส่วนโรงแรมในประเทศมัลดฟีสไ์ดเ้ห็นสัญญาณการฟ้ืนตัวนับตัง้แต่

เปิดใหบ้รกิารโรงแรมอกีครัง้เมือ่ปลายเดอืนกันยายน โดยโรงแรม

อนันตรา คฮิาวาห์ มัลดีฟส์ วลิล่าส์ ซึง่เป็นโรงแรมตน้แบบของ

บรษัิท มอีัตราการเขา้พักถงึเกอืบรอ้ยละ 70 ในเดอืนพฤศจกิายน 

เมือ่เริม่กา้วเขา้สูฤ่ดกูารทอ่งเทีย่ว 

นอกจากนี ้ไมเนอร ์โฮเทลสยั์งคงมองหาโอกาสในการสรา้งรายได ้

เพิ่ม เติม  ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมบางแห่งในประเทศไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และภูเก็ตไดผั้นตัวเป็น

โรงแรมกักกันตัวทางเลือก อีกทั ้ง ดว้ยแนวโนม้ของลูกคา้ใน

ปัจจุบันที่มุ่งเนน้เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ไมเนอร์  

โฮเทลสจ์งึมแีผนจะเปิดตัว “รักษ” ซึง่เป็นศูนยบ์ูรณาการสุขภาพ

และการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในไตรมาส 4 ปี 2563 

นอกจากนี้ บรษัิทมกีารเพิม่ความสามารถในการขายของอนันตรา 

เวเคชั่น คลับในประเทศจนี ดว้ยส านักงานขายชั่วคราวแห่งใหม่ใน

เมอืงคุนหมงิ นอกเหนือจากส านักงานในเมอืงกวางโจว เซีย่งไฮ ้

กุย้หยาง และเทยีนจนิทีม่อียูเ่ดมิ 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ฟู้ด 

นอกเหนือจากการขับเคลื่อนธุรกิจรา้นอาหารผ่านการยกระดับ

ประสบการณ์ของลูกคา้แลว้ ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยจะ

ยังคงมุ่งเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับความสามารถทางดจิทิัล

และบรกิารการจัดส่งอาหาร ซึง่รวมถงึการเร่งผลักดันโปรแกรม
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ความภักด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับแบรนดเ์ดอะ พซิซา่ คอมปะนี 

และ 1112 Delivery การยกระดับแพลตฟอรม์การจัดสง่อาหารผ่าน

แอปพลเิคชันทีใ่หป้ระสบการณ์ทีด่ยี ิง่ขึน้และเพิม่ประสทิธภิาพใน

การด าเนนิงาน การรวมชอ่งทางการช าระเงนิ และการขยายพืน้ทีส่่ง

อาหารทัง้ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ เช่น พัทยา ในดา้นการ

ขยายสาขา ไมเนอร ์ฟู้ ดจะต่อยอดแบรนดบ์อนชอน ดว้ยการเปิด

สาขาใหมใ่นท าเลทีท่ าก าไรโดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่พืน้ทีก่ารจัดส่ง

อาหารในกรุงเทพฯ รอบนอก และรองรับความตอ้งการทีแ่ข็งแกร่ง

ในจังหวัดใหญ่ๆ เช่น จังหวัดเชยีงใหม่ ชลบุรี และขอนแก่น ใน

ขณะเดยีวกัน ไมเนอร ์ฟู้ ดจะยังด าเนินการปิดสาขาที่ไม่ท าก าไร 

และมุ่งเนน้ไปทีก่ารลดคา่ใชจ้่าย ซึง่รวมถงึการลดขยะและของเสยี

ในขัน้ตอนการด าเนินงาน การประหยัดตน้ทุนดา้นบรรจุภัณฑแ์ละ

คา่เชา่รา้นเพือ่เพิม่ผลก าไรโดยรวม 

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนจะยังคงฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งดว้ย

ความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคที่ปรับตัวดขีึน้และการใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ 

ภายหลังจากทีส่ามารถควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ได ้

ส าเร็จอกีครัง้ อกีทัง้ ความพยายามในการสรา้งความภักดขีองลกูคา้

ต่อแบรนดท์ีบ่รษัิทไดด้ าเนนิการไปก่อนหนา้นี้ จะช่วยเพิม่จ านวน

ลกูคา้ทีน่ั่งทานภายในรา้นอาหาร ในขณะทีย่กระดับเมนูส าหรับการ

จัดส่งอาหารเพื่อเพิ่มยอดขายจากบริการการจัดส่งอาหาร 

นอกจากนี้ ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีจะมุ่งขยายแบรนดร์เิวอร์

ไซดอ์ย่างระมัดระวังในท าเลทีด่ ีจากโอกาสในช่วงทีม่กีารระบาด

สงูสดุในประเทศจนีเมือ่ตน้ปีทีผ่า่นมา 

กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมเีป้าหมายทีจ่ะยกระดับ

โปรแกรมความภักดีของลูกคา้ต่อแบรนด์และเพิ่มยอดขายผ่าน

บริการการจัดส่งอาหารดว้ยการพัฒนาโปรแกรมความภักดีของ

ลูกคา้ผ่านช่องทางดิจิทัล ซึง่รวมถึงแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน

เพือ่ใหม้สี่วนร่วมของลูกคา้ นอกจากนี้ Nomad Coffee Group จะ

ยังคงมุง่เรง่การเตบิโตของยอดขาย โดยการเปิดตัวผลติภัณฑเ์มล็ด

กาแฟใหม่ส าหรับการจัดสง่ถงึบา้นและการซือ้กลับบา้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งท่ามกลางมาตรการปิดพื้นที่ในรัฐวิกตอเรียตัง้แต่เดือน

สงิหาคมทีผ่า่นมา 

แนวโนม้การบรหิารจดัการกระแสเงนิสดและฐานะทางการ

เงนิ 

จากการด าเนนิมาตรการการประหยัดคา่ใชจ้่ายตัง้แตช่ว่งเริม่ตน้ของ

การระบาดของโรค COVID-19 ในทัง้สามหน่วยธุรกจิและทั่วทุก

ตลาดหลักของบรษัิท ส่งผลใหบ้รษัิทมคี่าใชจ้่ายรวมลดลงรอ้ยละ 

31 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายที่ลดลงรอ้ยละ 27, 20, 25 และ 45 ใน

ส่วนของเงินเดือน ค่าเช่า ค่าวัตถุดิบ และค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนนิงานอืน่ๆ ตามล าดับ โดยมาตรการการลดค่าใชจ้่ายดังกล่าว

จะยังคงด าเนินต่อไปในช่วงทีเ่หลอืของปี 2563 และในปี 2564 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่มโีรงแรมภายใตส้ัญญา

เชา่บรหิารมากกว่า 200 แห่งในทวปียุโรป ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ

สเปนและยุโรปกลาง ไดม้กีารเจรจาต่อรองกับผูใ้หเ้ช่าเพือ่ขอลด

ค่าเชา่ เลือ่นการจ่ายค่าเชา่ ปรับโครงสรา้งสัญญาเชา่ตัง้แต่ในชว่ง

ตน้ปี ณ ปัจจุบัน เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปประสบความส าเร็จในการ

เจรจาตอ่รองกับผูใ้หเ้ชา่มากกวา่รอ้ยละ 80 ของสัญญาเชา่ทัง้หมด 

และส่วนทีเ่หลอืคาดว่าจะส าเร็จภายในปี 2563 ทัง้นี้ ดว้ยมาตรการ

การประหยัดค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปคาดว่าจะ

สามารถลดค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกับค่าเช่าไดถ้งึ 90 ลา้นยูโร ส าหรับปี 

2563 ทัง้ปี และมเีป้าหมายทีจ่ะลดค่าใชจ้่ายดังกล่าวต่อไปอกีไป

จนถงึครึง่ปีแรกของปี 2564 นอกจากนี้ กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง

ยังเป็นอีกดา้นที่บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการลดค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ โดยบรษัิทอยู่ในระหว่างการปรับปลีย่นกระบวนการจัดซือ้

จัดจา้ง ซึง่จะรวมการจัดหาวัตถุดิบของไมเนอร์ โฮเทลส์  และ 

ไมเนอร ์ฟู้ดเขา้ดว้ยกัน เพือ่ด าเนนิการเจรจาต่อรองกับคู่คา้ร่วมกัน

และเพิม่ประสทิธิภาพในการด าเนินงานใหสู้งที่สุด ดว้ยตน้ทุนที่

เหมาะสมทีส่ดุขององคก์รโดยรวม นอกจากนี ้บรษัิทจะใชป้ระโยชน์

จากขนาด โครงสรา้งพื้นฐาน รวมถึงเครือข่ายการขนส่ง และ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งส าหรับทั ้ง

บรษัิทและบรษัิทในเครอื เชน่ เอส แอนด ์พ,ี NOMAD, นวศร ีแมนู

แฟคเจอริง่ และพแีคน เดอลุกซ ์เพือ่เพิม่โอกาสทางธุรกจิและผล

ก าไรใหก้ับทกุบรษัิท 

ตลอดชว่งเวลาทีท่า้ทายนี ้บรษัิทยังคงใหค้วามส าคัญกับการรักษา

สภาพคลอ่งและการจัดการฐานะทางการเงนิ ดว้ยผลการด าเนนิงาน

ทีฟ้ื่นตัว มาตรการการประหยัดค่าใชจ้่าย และแผนการเสรมิสรา้ง

ความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงนิ ซึง่รวมถงึการออกหุน้กูท้ี่มี

ลักษณะคลา้ยทุนในสกุลเงนิเหรยีญสหรัฐ และการออกหุน้เพิม่ทนุ 

สง่ผลให ้บรษัิทมเีงนิสดในมอืจ านวนประมาณ 3 หมืน่ลา้นบาทและ

วงเงินสินเชื่อจ านวน 25 พันลา้นบาท ณ สิ้นเดือนตุลาคม ซึง่

เพยีงพอตอ่การด าเนนิงานในอนาคต นอกจากนี ้บรษัิทมแีนวโนม้ที่

จะไดร้ับเงินทุนเพิม่เตมิอกีจ านวน 5 พันลา้นบาทจากการทีผู่ถ้อื

สทิธใิชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญในอกี 3 ปีขา้งหนา้ 

เพือ่ด าเนนิการตามแผนการจัดการฐานะทางการเงนิอย่างรอบคอบ 

บรษัิทจะเขา้รว่มหารอืกับเจา้หนี ้ทัง้ผูถ้อืหุน้กูแ้ละสถาบันการเงนิใน

เรื่องของการขยายระยะเวลายกเวน้การทดสอบเงื่อนไขในการ

รักษาอัตราส่วนทางการเงนิ รวมถงึการเปลีย่นแปลงค าจ ากัดความ

เงื่อนไขดังกล่าวใหเ้หมาะสม ทัง้นี้ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปประสบ

ความส าเร็จในการขยายระยะเวลาการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจ านวน 236 

ลา้นยโูร ไปจนถงึเดอืนมนีาคม 2566 และไดร้ับการอนุมัตใิหย้กเวน้

การทดสอบเงือ่นไขในการรักษาอัตราส่วนทางการเงนิจนถงึเดอืน

มถินุายน 2564 นอกจากนี ้เนือ่งจากทัง้ MINT และเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ปมโีรงแรมทีด่แีละตัง้อยู่ในท าเลทีด่ใีนเมอืงส าคัญต่างๆ ในทวปี

ยุโรป ซึง่ยังคงเป็นทีต่อ้งการแมใ้นช่วงเวลาทีท่า้ทายนี้ บรษัิทมี

ความมั่นใจวา่สภาวะดอกเบีย้ต ่าในขณะนีจ้ะชว่ยใหส้นิทรัพยเ์หล่านี้
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ยังคงสามารถสรา้งมูลคา้ทีเ่หมาะสมได ้อกีทัง้ บรษัิทจะยังคงมุ่ง

เจรจากับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว เพื่อพิจารณาขาย

สนิทรัพย ์ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบรษัิทตัง้แต่ก่อนที่จะ

เกดิการระบาดของโรค COVID-19 เพือ่เสรมิสรา้งความแข็งแกร่ง

ใหก้ับฐานะทางการเงิน โดยบริษัทไดม้ีการเตรียมพรอ้มแผน

ดังกล่าวไวเ้พื่อทีจ่ะด าเนินการในช่วงเวลาทีจ่ าเป็น ซึง่ขึน้อยู่กับ

สถานการณ์ในขณะนัน้ ทัง้นี้ การเตรยีมความพรอ้มดังกล่าวแสดง

ใหเ้ห็นถงึการมองการณ์ไกลและความสามารถในการปรับตัวเพื่อ

รับมอืตอ่สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของบรษัิท 
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นายชยัพัฒน ์ไพฑรูย ์

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายพัฒนาเชงิกลยทุธ ์
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ภาคผนวก 

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 3 

ปี 2562 

 4,743 รายได ้

3,512 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

ก าไรจากการขายโรงแรมทโิวล ี
(รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิาร) 

35 รายได ้

-1 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
เพยีงครัง้เดยีวของเอ็นเอช โฮเทล 
กรุ๊ป (รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

-46 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จากสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

-322 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด 

คา่ใชจ้า่ยและคา่ใชจ้า่ยส ารองที่
เกีย่วขอ้งกบัคอรบ์นิ แอนด ์คงิ 
รบิส ์แอนด ์รัมส ์และบางแบรนด์
ในกลุม่ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศ
สงิคโปร ์(คา่ใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิาร) 

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) 

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) 

ไตรมาส 3 

ปี 2563 

17 รายได ้

   -96 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้
และคา่ใชจ้า่ยในการขายและ

บรหิาร) 

-110 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์
ฟู้ด/ไมเนอร ์
ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ้า่ยในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดคา่ใชจ้า่ย
(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-17 รายได ้

   -13 ก าไรสทุธ ิ
ไมเนอร ์ฟู้ด 

คา่ใชจ้า่ยส ารองส าหรับสนิคา้
คงเหลอื (คา่ใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิาร) 

-197 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จากสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

-396 
 ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของ  
เครือ่งมอืทางการเงนิ (คา่ใชจ้า่ย

ในการขายและบรหิาร) 

* นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

 


