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ภาพรวมธุรกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2563 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 14,128 ลา้นบาทใน 

ไตรมาส 4 ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 58 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

โดยมสีาเหตมุาจากสภาพแวดลอ้มการด าเนนิงานทีท่า้ทายจากการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อการด าเนินธุรกจิโดยรวม โดย

รายไดจ้ากการด าเนนิงานลดลงเล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกับไตรมาสก่อน

เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่

สองในทวปียุโรป ซึง่ส่งผลกระทบต่อธุรกจิโรงแรม อย่างไรก็ตาม 

ไมเนอร ์ฟู้ด และไมเนอร ์ไลฟ์สไตลม์รีายไดจ้ากการด าเนนิงานที่

เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น 

บรษัิทด าเนนิมาตรการการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 4 

ปี 2563 ซึง่ชว่ยลดผลกระทบเชงิลบต่อก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย 

ภาษี และค่าเสือ่ม (EBITDA) จากการด าเนินงานก่อนผลกระทบ

จากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ที่เป็นลบจ านวน 

1,754 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2563 ลดลงจาก EBITDA จากการ

ด าเนินงานจ านวน 6,968 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 จาก

ความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงตามการลดลงของรายได ้ซึง่

สว่นใหญม่าจากธุรกจิโรงแรม อยา่งไรก็ตาม ผลการด าเนนิงานของ

ธุรกจิบรหิารจัดการหอ้งชดุ ธุรกจิพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยเพือ่ขาย ธุรกจิ

อนันตรา เวเคชัน่ คลับ และธุรกจิรา้นอาหารยังคงม ีEBITDA ทีเ่ป็น

บวก และมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้เมือ่เทยีบกับไตรมาสก่อน ทัง้นี้ หากนับ

รวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 บรษัิท

ม ีEBITDA จากการด าเนนิงานเป็นลบอยูท่ี ่51 ลา้นบาทในไตรมาส 

4 ปี 2563 

เช่นเดียวกันกับ EBITDA จากการด าเนินงาน ก าไรสุทธิจากการ

ด าเนินงานจ านวน 2,909 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 ลดลง

เป็นผลขาดทุนจากการด าเนนิงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 จ านวน 4,708 ลา้นบาทในไตรมาส 4 

ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ธุรกจิพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยเพือ่ขายและธุรกจิ

รา้นอาหารยังคงสรา้งผลก าไรในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยปรับตัวดี

ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2563 ในขณะทีธุ่รกจิอนันตรา เวเคชั่น คลับ

กลับมามกี าไรสุทธใินไตรมาสนี้ ส่วนไมเนอร ์ฟู้ ดมกี าไรสุทธจิาก

การด าเนนิงานเพิม่ขึน้มากกว่าสองเท่าจากชว่งเดยีวกันของปีก่อน

อยู่ที ่533 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2563 จากผลการด าเนนิงานที่

แข็งแกร่งของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีและมาตรการการ

ประหยัดคา่ใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้หากนับรวมผลกระทบจาก

การบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 บรษัิทจะมผีลขาดทนุจาก

การด าเนนิงานจ านวน 4,270 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2563 

ส าหรับปี 2563 บรษัิทมรีายไดจ้ากการด าเนินงานก่อนผลกระทบ

จากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ลดลงรอ้ยละ 53 เมือ่

เที่ยบกับปีก่อน อยู่ที่ 58,118 ลา้นบาท และมี EBITDA และผล

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญช ีTFRS16 เป็นลบจ านวน 8,708 ลา้นบาท และ 

18,830 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจาก

แรงกดดันจากการระบาดของโรค COVID-19 ซึง่ส่งผลใหค้วาม

ตอ้งการลดลงและมีการปิดใหบ้ริการโรงแรมและรา้นอาหาร

บางส่วนเป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิง่ในไตรมาส 2 ปี 2563 

ทัง้นี้ หากนับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ี

TFRS16 บรษัิทจะม ีEBITDA จากการด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 89 

เมือ่เทีย่บกับปีกอ่น และมผีลขาดทนุสทุธจิ านวน 19,389 ลา้นบาท 

หากรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั ้งเดียวตามรายละเอียดใน

ภาคผนวก และผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี 

TFRS16 บรษัิทมรีายไดต้ามงบการเงนิลดลงรอ้ยละ 60 จากช่วง

เดยีวกันของปีก่อน อยู่ทีจ่ านวน 14,096 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 

2563 ส่วน EBITDA จากการด าเนินงานและก าไรสุทธิตามงบ

การเงนิตดิลบอยู่ทีจ่ านวน 1,413 ลา้นบาท และ 5,591 ลา้นบาท 

ตามล าดับ ในไตรมาส 4 ปี 2563 ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษัิทมรีายได ้

ตามงบการเงินลดลงรอ้ยละ 55 จากปีก่อน อยู่ที่จ านวน 58,232 

ลา้นบาท ส่วน EBITDA ตามงบการเงนิลดลงรอ้ยละ 98 อยู่ที ่546 

ลา้นบาท ในขณะทีก่ าไรสุทธติามงบการเงนิลดลงเป็นผลขาดทุน

สทุธจิ านวน 21,407 ลา้นบาท ในปี 2563 

 

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์ 2564 

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

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2563 
(กอ่น TFRS16) 

ไตรมาส 4 ปี 2563 
(หลงั TFRS16) 

EBITDA รวม -1,754 -51 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -12.4 -0.4 

คา่เสือ่มราคา 2,719 3,549 

ดอกเบีย้จา่ย  1,162 1,395 

ภาษีจา่ย -576 -372 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -353 -353 

ก าไรสทุธริวม -4,708 -4,270 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(รอ้ยละ) 
-33.3 -30.2 

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2563 

(กอ่น TFRS16) 
ปี 2563  

(หลงั TFRS16) 
EBITDA รวม -8,708 2,600 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -15.0 4.5 

คา่เสือ่มราคา 9,603 18,219 

ดอกเบีย้จา่ย  4,263 7,444 

ภาษีจา่ย -2,449 -2,379 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -1,296 -1,296 

ก าไรสทุธริวม -18,830 -19,389 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(รอ้ยละ) 
-32.4 -33.4 

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

สดัสว่นผลการด าเนนิงาน* 

ปี 2563                       สดัสว่นรายไดจ้ากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ)  

 โรงแรมและอืน่ๆ 58  

 รา้นอาหาร 36  

จัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ 6  

 รวม  100  

* ไม่นับรวมรายการที่เกดิขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก แต่เป็น

สดัสว่นซึง่นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 4 ปี 2563 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• เปิดรา้นอาหารสุทธจิ านวน 14 สาขา ในไตรมาส 4 

ปี  2563 โดยส่วนใหญ่เ ป็นร า้นบอนชอน และ 

รเิวอรไ์ซด ์ซึง่หักกลบการปิดรา้นเดอะ คอฟฟ่ี คลับ 

ในประเทศไทยระหวา่งไตรมาส 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

• เปิดโรงแรม 2 แหง่ ในไตรมาส 4 ปี 2563  

- อนันตรา: รักษ บางกะเจา้ บาย อนันตรา 

(โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบริหาร) ใน

ประเทศไทย ซึง่เป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพ

และการแพทยแ์บบองคร์วม โดยเป็นการลงทุน

ร่วมกันกับบริษัท มั่นคงเคหะการ และศูนย์

สง่เสรมิสขุภาพไวทัลไลฟ์ 

- อ ว า นี :  Avani Palm View Dubai Suites 

(โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบริหาร) ใน

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรต 

• ปิดโรงแรม 5 แหง่ ซึง่ทัง้หมดอยูใ่นทวปียโุรป  

- เอ็นเอช โฮเทลส:์ โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของ

เอง 1 แห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ โรงแรม

เชา่บรหิาร 3 แหง่ในประเทศเยอรมนแีละสเปน 

และโรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิารอกี 1 

แหง่ในประเทศสเปน 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,370 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,191 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

ผลการด าเนนิงาน 

 หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 ปี 2563 

(หลงั TFRS16 และ
จากการด าเนนิงาน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2563  

(กอ่น TFRS16 และ
จากการด าเนนิงาน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2562  

(จากการด าเนนิงาน) 

เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 4 ปี 2563 

(หลงั TFRS16 และ
ตามทีร่ายงาน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2562 

(ตามทีร่ายงาน) 

 เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

รายไดร้วม 14,128 14,128 33,646 -58 14,096 35,127 -60 

EBITDA รวม -51 -1,754 6,968 -125 -1,413 7,760 -118 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

-0.4 -12.4 20.7  -10.0 22.1  

ก าไรสทุธริวม  -4,270 -4,708 2,909 -262 -5,591 3,768 -248 

อตัราการท าก าไร
สทุธ ิ(รอ้ยละ) 

-30.2 -33.3 8.6  -39.7 10.7  

 หน่วย: ลา้นบาท 
ปี 2563 

(หลงั TFRS16 และ
จากการด าเนนิงาน) 

ปี 2563 

(กอ่น TFRS16 และ
จากการด าเนนิงาน) 

 ปี 2562 
(จากการด าเนนิงาน) 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

 ปี 2563 

(หลงั TFRS16 และ
ตามทีร่ายงาน) 

ปี 2562 
(ตามทีร่ายงาน) 

 เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดร้วม 58,118 58,118 123,385 -53 58,232 129,889 -55 

EBITDA รวม 2,600 -8,708 22,634 -138 546 26,283 -98 

EBITDA Margin  
(รอ้ยละ) 

4.5 -15.0 18.3  0.9 20.2  

ก าไรสทุธริวม  -19,389 -18,830 7,061 -367 -21,407 10,698 -300 

อตัราการท าก าไร
สทุธ ิ(รอ้ยละ) 

-33.4 -32.4 5.7  -36.8 8.2  
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รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,179 สาขา คดิ

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,585 สาขา 

คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 67 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 785 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33 ในอีก 25 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป

เอเชยี โอเชยีเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศแคนาดา และ

ประเทศเม็กซโิก 

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 4 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,191 8 -7 

-  ประเทศไทย 954 -2 -8 

-  ตา่งประเทศ 237 10 1 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,179 6 0 

-  ประเทศไทย 631 5 15 

-  ตา่งประเทศ 548 1 -15 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,370 14 -7 

รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 4 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซา่ คอมปะน ี 572 -1 2 

สเวนเซน่ส ์ 326 2 4 

ซซิซเ์ลอร ์ 63 0 -2 

แดรี ่ควนี 496 -3 -26 

เบอรเ์กอร ์คงิ 118 -1 -3 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 440 -12 -41 

ไทย เอ็กซเ์พรส 82 2 -8 

รเิวอรไ์ซด ์ 112 13 21 

เบนฮิานา 19 0 0 

บอนชอน 89 15 43 

อืน่ๆ* 53 -1 3 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,370 14 -7 

* อืน่ๆ คอื รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 51 

บรษัิท ซเีล็ค เซอรว์สิ พารท์เนอร ์รา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใตแ้บรนด์ 
“ภัทรา” และรา้นคอฟฟ่ี เจอนี ่

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 
 
ในไตรมาส 4 ปี 2563 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์ลดลงในอัตรารอ้ยละ 15.5

เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การลดลงของจ านวนลูกคา้ทีน่ั่งรับประทานอาหารในรา้น และการ

ปิดสาขารา้นอาหารบางส่วนในสถานทีท่่องเทีย่วของประเทศไทย 

ทา่มกลางการระบาดของโรค COVID-19 รวมถงึการปรับโครงสรา้ง

รา้นอาหารของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลีย ส่วน

ยอดขายต่อรา้นเดมิ (Same-Store-Sales) ลดลงรอ้ยละ 13.7 เมือ่

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยยอดขายต่อรา้นเดมิปรับตัวดี

ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจาก 2 ไตรมาสทีผ่า่นมา ซึง่ลดลงรอ้ยละ 23.0 ใน

ไตรมาส 2 ปี 2563 และรอ้ยละ 15.9 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมือ่

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องมาจากการฟ้ืนตัวของธุรกจิที่

แข็งแกรง่ในประเทศออสเตรเลยีและจนี 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยมยีอดขายโดยรวมทุกสาขา

ลดลงรอ้ยละ 17.2 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายต่อรา้นเดมิทีล่ดลง 

รอ้ยละ 16.9 ทั ้งนี้ การชุมนุมทางการเมืองในช่วงกลางเดือน

ตุลาคมถงึพฤศจกิายน และการระบาดของโรค COVID-19 ระลอก

ใหม่ตัง้แต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม ส่งผลใหย้อดขายจากการน่ัง

รับประทานอาหารภายในรา้นลดลง ในขณะที่ขอ้จ ากัดในการ

เดินทางระหว่างประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องส่งผลใหม้ีการปิด

รา้นอาหารบางสาขาในสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็นการชั่วคราว อยา่งไรก็

ตาม แพลตฟอรม์ดจิทิัลของไมเนอร ์ฟู้ดชว่ยผลักดันยอดขายผ่าน

ชอ่งทางบรกิารจัดสง่อาหารและซือ้กลับบา้นของทุกแบรนด ์อกีทัง้

ช่วยลดผลกระทบจากรายไดจ้ากการน่ังรับประทานอาหารภายใน

รา้นทีล่ดลง นอกจากนี ้แอปพลเิคชัน 1112 Delivery ของไมเนอร ์

ฟู้ดประสบความส าเร็จในการเพิม่จ านวนผูใ้ชใ้หม่ผ่านทัง้แคมเปญ

ออนไลน์และออฟไลน์ และไดเ้พิม่แบรนดใ์หม่ 2 แบรนด์ ไดแ้ก่ 

ซงฟา บักกุ๊ดเต๋ และขา้วมันไก่สงิคโปร์ เซอร์เจนท์ คิทเช่นบน

แพลตฟอรม์ อกีทัง้ แต่ละแบรนดม์กีารก าหนดกลยุทธข์องตนเอง

เพื่อเพิ่มยอดขายและรองรับความตอ้งการที่เพิ่มขึ้น โดยเดอะ  

พซิซ่า คอมปะนีไดเ้ปิดตัวโปรแกรมความภักดขีองลูกคา้ดว้ยการ

สะสมคะแนน “TPC Rewards” ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมี

เป้าหมายเพือ่กระตุน้การใชง้านของสมาชกิ ซึง่จะชว่ยเพิม่ยอดขาย

ต่อไป ในชว่งไตรมาสนี้ ซซิซเ์ล่อรไ์ดย้กระดับประสบการณ์การน่ัง

รับประทานอาหารภายในรา้น โดยน าเสนอเทคโนโลยหีุ่นยนตแ์ละ

ไดเ้พิ่มการใชจ้่ายเฉลี่ยผ่านการน าเสนอเมนูส าหรับเทศกาลที่

ประสบความส าเร็จและการขึน้ราคาเมนูใหม่ นอกจากนี้ บอนชอน

ไดข้ยายเวลาจัดส่งอาหารเพือ่รองรับความตอ้งการในบรกิารจัดส่ง

อาหารที่เพิม่ขึน้ท่ามกลางขอ้จ ากัดในการน่ังรับประทานอาหาร

ภายในรา้นที่เขม้งวดมากขึน้จากการระบาดของโรค COVID-19 

ระลอกใหม่ และยังคงมกีารขยายเครอืข่ายสาขารา้นอาหารอย่าง

ระมัดระวัง 

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขา

เตบิโตรอ้ยละ 7.6 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากการขยายสาขาและการขยายตัวของ

การบรโิภคภายในประเทศ ซึง่ส่งผลใหผ้ลการด าเนนิงานของธุรกจิ

การน่ังรับประทานอาหารภายในรา้นเตบิโตอย่างแข็งแกร่ง ส่วน

ยอดขายต่อรา้นเดมิในไตรมาส 4 ปี 2563 เตบิโตรอ้ยละ 3.4 เมือ่

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึง่มีการเติบโตติดต่อกันเป็น 

ไตรมาสที ่2 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยอดขายจากการด าเนนิงานเตบิโต

อย่างมนัียส าคัญในเดอืนตลุาคม เนื่องจากการใชจ้่ายของผูบ้รโิภค

ทีแ่ข็งแกรง่ในชว่งวันหยดุยาววันชาตจินีและเทศกาลไหวพ้ระจันทร ์

อย่างไรก็ตาม การเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิควรจะแข็งแกร่ง

มากกว่านี้ในไตรมาสนี้ แต่ไดช้ะลอตัวลงในเดอืนพฤศจกิายนและ

ธันวาคม เนื่องจากมผีูต้ดิเชือ้ COVID-19 รายใหม่ในกรุงเซีย่งไฮ ้

และปักกิง่ 



 

 

 

หนา้ 4 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมยีอดขายโดยรวมทุก

สาขาลดลงรอ้ยละ 15.0 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นผลมาจากการปิดสาขาทีไ่มท่ าก าไรเป็น

การถาวร และยอดขายต่อรา้นเดมิทีล่ดลงในอัตรารอ้ยละ 7.0 เมือ่

เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากจ านวนลูกคา้ที่

ลดลงท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม 

ยอดขายต่อรา้นเดมิมกีารฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องจากที่ลดลงรอ้ยละ 

41.7 ในไตรมาส 2 ปี 2563 และ 18.6 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมือ่

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยการพืน้ตัวดังกล่าวมสีาเหตุมา

จากการกลับมาเปิดพรมแดนระหว่างรัฐ และการยกเลกิมาตรการ

การปิดพื้นที่ในรัฐวกิตอเรีย ส่งผลใหก้ารเดนิทางระหว่างรัฐและ

ความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลใหม้กีาร

กลับมาเปิดใหร้ับประทานอาหารภายในรา้น ขยายชัว่โมงในการเปิด

ใหบ้รกิารของรา้นอาหาร และผ่อนคลายขอ้จ ากัดทางธุรกจิต่างๆ 

แมจ้ะมีการจ ากัดจ านวนที่น่ังภายในรา้น นอกจากนี้ การเปิดตัว

โครงการบัตรของขวัญใหม่ การเปิดตัว App & Braze ซึ่งเป็น

แพลตฟอรม์ส าหรับการมสี่วนร่วมของลูกคา้ การส่งเสรมิการขาย

ผา่นโครงการความภักดขีองลกูคา้ตอ่แบรนดแ์บบดจิทิัล การมุง่เนน้

ไปทีบ่รกิารจัดส่งอาหารและการบรกิารช่วงเทศกาล ช่วยผลักดัน

การฟ้ืนตัวของยอดขายอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 4 ปี 2563 ทัง้นี้ 

ยอดขายตอ่รา้นเดมิมกีารฟ้ืนตัวอยา่งมนัียส าคัญในแตล่ะเดอืน โดย

กลับมาอยู่ทีร่ะดับทีใ่กลเ้คยีงกับปีกอ่นในเดอืนธันวาคม นอกจากนี้ 

Nomad Coffee Group (ธุรกิจกาแฟขายส่ง) และ เวเนเซียโน 

คอฟฟ่ี โรสเตอร ์(ธุรกจิคั่วกาแฟชนิดพเิศษและผูจ้ าหน่ายกาแฟ

แบบขายส่ง) มยีอดขายทีแ่ข็งแกร่งภายหลังจากการเปิดตัวเมล็ด

กาแฟหลากหลายพันธุ์ทีม่าจากแหล่งเพาะปลูกเดยีว โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่จากการขายผา่นชอ่งทางออนไลน ์

โดยภาพรวม ในปี 2563 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลงรอ้ยละ 

18.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน และยอดขายต่อรา้นเดิมลดลงรอ้ยละ 

15.5 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น โดยมสีาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้มในการ

ด าเนินธุรกิจที่ทา้ทายในกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารหลักของบริษัท

ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม ยอดขายมี

แนวโนม้ทีด่ขี ึน้เรือ่ยๆ ในแตล่ะไตรมาส นับตัง้แตก่ารระบาดของโรค 

COVID-19 ทีห่นักทีส่ดุในไตรมาส 2 ทีผ่า่นมา 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 4 
ปี 2563 

ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ปี 2563     ปี 2562 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลีย่ Average Same-

Store-Sales Growth 
(13.7) (0.8) (15.5) (3.0) 

อตัราเตบิโตของยอดขาย
รวมเฉลีย่ Average Total-

System-Sales  
(15.5) 7.3  (18.6) 5.0  

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ เพือ่
ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

 

 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 7 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

โดยการเตบิโตของรายไดข้องกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนี

และออสเตรเลยี รวมถงึส่วนแบ่งก าไรจากกจิการร่วมคา้ในไตรมาส

ดังกล่าว ช่วยลดผลกระทบจากรายไดท้ี่ชะลอตัวของกลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหารในประเทศไทยไดบ้างส่วน เช่นเดยีวกันกับรายรับจาก

การใหส้ทิธแิฟรนไชส ์ซึง่ลดลงในอัตรารอ้ยละ 8 จากชว่งเดยีวกัน

ของปีกอ่น ถงึแมว้า่รายรับจากการใหส้ทิธแิฟรนไชสใ์นต่างประเทศ

ของเดอะ พซิซา่ คอมปะนจีะเตบิโตขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากการ

เพิม่ขึน้ของจ านวนสาขาแฟรนไชส์ในประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ 

และเวยีดนาม แต่ไม่เพยีงพอทีจ่ะชดเชยกับการลดลงของรายรับ

จากการใหส้ทิธแิฟรนไชสข์องแบรนดอ์ืน่ๆ ในประเทศไทย อยา่งไร

ก็ตาม รายไดร้วมของธุรกจิรา้นอาหารยังคงปรับตัวดขีึน้จากไตรมาส

ทีผ่า่นมา 

EBITDA จากการด าเนนิงาน ซึง่ไม่นับรวมผลกระทบจากการบังคับ

ใชม้าตรฐานบัญช ีTFRS16 ในไตรมาส 4 ปี 2563 ยังคงเป็นบวกอยู่

ที ่1,197 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 41 จากช่วงเดยีวกันของปี

ก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 56 จากไตรมาสก่อน ซึง่เป็นผลมาจากผล

การด าเนินงานที่แข็งแกร่งของรา้นอาหารในประเทศจีนและไทย 

รวมถงึมาตรการการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยธุรกจิ

ของไมเนอร ์ฟู้ด ซึง่สามารถหักกลบผลกระทบจากความสามารถใน

การท าก าไรที่ลดลงของกลุ่มธุ รกิจร า้นอาหารในประ เทศ

ออสเตรเลยี เนือ่งจากคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการปรับปรงุโครงสรา้ง

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสนับสนุนค่าเช่าใหก้ับผูไ้ดร้ับ

สทิธแิฟรนไชส ์อยา่งไรก็ตาม แมว้า่รายไดร้วมของธุรกจิรา้นอาหาร

ในประเทศไทยจะลดลง แต่การจัดการของเสีย การประหยัด

ค่าใชจ้่ายส่วนกลาง และการลดลงของจ านวนพนักงานในแต่ละ 

แบรนด์ช่วยเพิ่มความสามารถในการท าก าไร นอกจากนี้ ราคา

วัตถุดบิจ าพวกปลาทีล่ดลง ราคาเมนูทีสู่งขึน้ การประหยัดตน้ทุน

แรงงาน และการเจรจาต่อรองเพือ่ขอลดค่าเช่า ส่งผลใหอ้ัตราการ

ท าก าไรของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนสูงขึน้ ส่งผลให ้

อัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนินงานเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 

20.5 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 13.4 ในไตรมาส 4 

ปี 2562 ทั ้งนี้ หากนับรวมผลกระทบเชิงบวกจากการบังคับใช ้

มาตรฐานบัญช ีTFRS16 EBITDA จากการด าเนินงานอยู่ที ่1,505 

ลา้นบาท ส่วนอัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนินงานอยู่ที่

รอ้ยละ 25.7 ในไตรมาส 4 ปี 2563 

ในปี 2563 ไมเนอร ์ฟู้ ดมรีายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกจิ

รา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 15 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น โดยมสีาเหตมุาจาก

ความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคทีอ่อ่นตัวและการปิดสาขารา้นอาหารบาง

แห่งเป็นการชั่วคราวในทุกกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารท่ามกลางการ

ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2 ปี 
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2563 โดยมาตรการการลดค่าใชจ้่ายชว่ยลดผลกระทบตอ่ EBITDA 

จากการด าเนนิงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานบัญช ี

TFRS16 ส่งผลให ้EBITDA จากการด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 27 

จากปีก่อน จากความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงจากยอดขายที่

ลดลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งครึง่แรกของปี 2563 อยา่งไรก็ตาม 

ผลการด าเนินงาน EBITDA มีการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งตดิต่อกัน

เป็นไตรมาสที่สอง ดังนั้น อัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนนิงานลดลงจากรอ้ยละ 14.6 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 12.5 ในปี 

2563 ทัง้นี้ หากนับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานบัญช ี

TFRS16 EBITDA จากการด าเนนิงานเตบิโตรอ้ยละ 16 อยูท่ี ่4,108 

ลา้นบาท ในปี 2563 

การด าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ ดไดก้ลับมาสู่ระดับก่อนการระบาด

ของโรค COVID-19 แลว้ ทัง้นี้ เพือ่ทีจ่ะสรา้งการเตบิโตต่อไปใน

อนาคต ไมเนอร ์ฟู้ดจะสง่เสรมิธุรกจิการน่ังรับประทานอาหารภายใน

รา้นดว้ยนวัตกรรมใหม่และโปรแกรมความภักด ีพรอ้มไปกับสง่เสรมิ

ความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหารเพื่อผลักดัน

ยอดขาย ทัง้นี้ ไมเนอร์ ฟู้ ดจะยังคงเพิม่ความสามารถในการท า

ก าไรดว้ยมาตรการการลดคา่ใชจ้่ายอยา่งตอ่เนือ่ง 

 ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 

ปี 2563 

ไตรมาส 4  

ปี 2562 

เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 5,479 5,919 -7 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 365 395 -8 

รวมรายได ้ 5,844 6,314 -7 

EBITDA 1,505 847 78 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 25.7 13.4  

EBITDA (pre-TFRS16) 1,197 847 41 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 
(pre-TFRS16) 

20.5 13.4   

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2563 ปี 2562 
เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 19,422 22,605 -14 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 1,262 1,629 -23 

รวมรายได ้ 20,684 24,233 -15 

EBITDA 4,108 3,527 16 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 19.9 14.6  

EBITDA (pre-TFRS16) 2,583 3,527 -27 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 
(pre-TFRS16) 

12.5 14.6   

*   ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  

     แตนั่บรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมโีรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 375  

แหง่ และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีร่ับจา้งบรหิารอกี 157 แหง่ใน 

55 ประเทศ มีจ านวนหอ้งพักทัง้สิน้ 75,638 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองและเช่าบริการจ านวน 56,536 หอ้ง และหอ้งที่

บรษัิทรับจา้งบรหิารจ านวน 19,102 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, 

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

และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักใน

ประเทศไทย 4,809 หอ้ง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพัก

ในต่างประเทศ 70,829 หอ้ง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 94 ในอกี 54 

ประเทศ ครอบคลุมทั่วทวปีเอเชยี โอเชยีเนีย ยุโรป อเมรกิา และ

แอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 4 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 56,536 -483 255 

-  ประเทศไทย 3,188 0 83 

-  ตา่งประเทศ 53,348 -483 172 

รับจา้งบรหิาร 19,102 153 -2,977 

-  ประเทศไทย 1,621 27 -283 

-  ตา่งประเทศ 17,481 126 -2,694 

รวมหอ้งพกั 75,638 -330 -2,722 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่รษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมทีบ่รษัิทลงทุนเอง เชา่บรหิาร และ

รว่มลงทนุ 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทนุ 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 4 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 19,065 -131 -867 

เชา่บรหิาร 35,642 -352 1,319 

รว่มทนุ 1,829 0 -197 

รับจา้งบรหิาร 12,711 111 -2,221 

MLR* 6,391 42 -756 

รวมหอ้งพกั 75,638 -330 -2,722 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร 

กลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร (รวมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป มสีัดส่วนรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 69 ของรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2563 โดย

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน  (Revenue per Available Room – 

RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดมิ (Organic) ทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง

และเชา่บรหิารลดลงรอ้ยละ 80 ในสกุลเงนิบาท ซึง่ลดลงมากกว่า

ไตรมาส 3 ปี 2563 เล็กนอ้ย โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกทีส่องในทวปียุโรป ซึง่ส่งผลให ้

โรงแรมบางแห่งตอ้งปิดใหบ้ริการชั่วคราว และกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวลดลงท่ามกลางมาตรการการปิดประเทศในหลาย

ประเทศในภมูภิาค ประกอบกับผลการด าเนนิงานทีล่ดลงในประเทศ

ไทย เนื่องจากมนัีกท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศ

ไทยในจ านวนทีน่อ้ย 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 78 ในไตรมาส 4 ปี 

2563 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เนือ่งจากประเทศไทยยังไมม่กีาร

เปิดพรมแดนใหก้ับนักท่องเทีย่วต่างชาต ิอย่างไรก็ตาม อัตราการ
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ลดลงดังกล่าวปรับตัวดขีึน้เล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกับไตรมาสก่อนหนา้ 

นอกเหนือจากธุรกจิสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative State 

Quarantine) แลว้  ธุ รกิจ  Staycation ยังช่วยผลักดันผลการ

ด าเนินงานของโรงแรมในกรุงเทพฯ เนื่องจากรัฐบาลไดป้รับ

เงื่อนไขของมาตรการกระตุน้การเดนิทาง “เราเที่ยวดว้ยกัน” ให ้

สามารถจองโรงแรมในจังหวัดภูมลิ าเนาของตนเองได ้ส่วนการ

ท่องเทีย่วในประเทศยังคงเป็นแรงผลักดันหลักของจ านวนคนืการ

เขา้พักในตา่งจังหวัด 

กลุ่มโรงแรมทีบ่ริษัทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารในทวีปยุโรป

และลาตนิอเมรกิามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิ

ลดลงรอ้ยละ 82 ในไตรมาส 4 ปี 2563 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

โดยผลการด าเนินงานที่ฟ้ืนตัวจากไตรมาสก่อนหนา้ของกลุ่ม

โรงแรมในลาตนิอเมรกิาชว่ยลดผลกระทบจากจ านวนแขกเขา้พักที่

ลดลงและการปิดใหบ้รกิารโรงแรมบางแห่งเป็นการชั่วคราวในทวปี

ยโุรป เนือ่งมาจากการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกทีส่อง 

โรงแรมในประเทศมัลดฟีสเ์ริม่เปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ในปลายเดอืน

กันยายน โดยตั ้งแต่กลับมาเปิดใหบ้ริการ โรงแรมในประเทศ 

มัลดฟีสม์กีารฟ้ืนตัวของผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งในไตรมาสนี้ 

โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืลดลงรอ้ยละ 18 ในไตรมาส 4 ปี 

2563 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากที่ลดลงรอ้ยละ 100 ใน 

ไตรมาส 3 ปี 2563 ทั ้งนี้  ผลการด าเนินงานของโรงแรมใน

ประเทศมัลดฟีสป์รับตัวดขีึน้อย่างมนัียส าคัญในแต่ละเดอืน โดยใน

เดอืนธันวาคมทีผ่า่นมา มอีัตราการเขา้พักอยูท่ีร่อ้ยละ 62 ในขณะที่

รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคืนลดลงเพียงรอ้ยละ 6 จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ซึง่กลับมาสู่ระดับทีใ่กลเ้คียงกับระดับก่อนการระบาด

ของโรค COVID-19 โดยการฟ้ืนตัวอย่างมนัียส าคัญดังกล่าวไดรั้บ

แรงผลักดันจากทัง้จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิม่ขึน้ เนื่องจากไม่มี

ขอ้จ ากัดส าหรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศมัลดฟีส ์

และความพยายามในการขายและการตลาด รวมถงึความสามารถใน

การคงราคาคา่หอ้งพักของไมเนอร ์โฮเทลส ์ 

กลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ซึง่มสีัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2563 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกุล

เงนิบาท ลดลงรอ้ยละ 26 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตุ

มาจากการระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม กลุ่มโรงแรม

ภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ มผีลการด าเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้

ในแต่ละเดอืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเมอืงหลักทีส่ าคัญในประเทศ

ออสเตรเลยี เนื่องจากมกีารเปิดพรมแดนระหว่างรัฐและการผ่อน

คลายขอ้จ ากัดดา้นการเดนิทาง ส่งผลใหอ้ัตราการเขา้พักเฉลี่ย

ยังคงเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งอยูท่ีร่อ้ยละ 75 ในเดอืนธันวาคมปี 2563 

ซึง่เป็นระดับกอ่นการระบาดของโรค COVID-19  

โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมมสีัดส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 3 ของ

รายไดจ้ากการด า เนินงานของธุ รกิจโรงแรมและอื่นๆ  ใน 

ไตรมาส 4 ปี 2563 โดยรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิบาท

ของกลุ่มโรงแรมเดมิทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารลดลงรอ้ยละ 57 เมื่อ

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นการลดลงทีใ่กลเ้คยีงกับใน

ไตรมาส 3 ปี 2563 ทัง้นี ้แมว้า่ไมเนอร ์โฮเทลสจ์ะสามารถขึน้ราคา

ค่าหอ้งพัก แต่การด าเนินงานโดยรวมไดร้ับแรงกดดันจากจ านวน

นักท่องเทีย่วทีล่ดลงท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ทั่ว

ทวปีเอเชยี ยโุรป และตะวันออกกลาง  

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2563 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืใน

สกลุเงนิบาทของกลุม่โรงแรมเดมิทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 69 จากชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากผลกระทบเชงิลบจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 ในทุกภูมภิาค ทัง้นี้ หากรวมโรงแรม

ใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นเจ็ดโรงแรมระดับบนในทวีปยุโรป เคยอยู่

ภายใตก้ลุ่ม Boscolo ซึง่เขา้มาอยู่ในเครือโรงแรมของบริษัทใน

เดอืนกันยายนทีผ่่านมา รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิบาท

ของโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 70 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ในปี 2563 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมและ

โรงแรมทัง้หมดของบรษัิทลดลงรอ้ยละ 63 และ 64 จากปีก่อน 

ตามล าดับ โดยมสีาเหตุมาจากการหยุดชะงักของการเดนิทางทั่ว

โลกท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ซึง่ส่งผลใหก้จิกรรม

ทางธุรกิจลดลงและมีการปิดใหบ้ริการโรงแรมเป็นการชั่วคราว 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในไตรมาส 2 ปี 2563 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทนุ 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 4 

ปี 2563 

ไตรมาส 4 

ปี 2562 
ปี 2563 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

17 70 25 71 

รว่มทนุ 28 51 26 49 

รับจา้งบรหิาร* 26 64 27 64 

MLR** 70 78 60 77 

เฉลีย่ 23 70 29 70 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน

ประเทศไทย 
23 72 24 75 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 32 71 30 71 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 
ปี 2563 

ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ปี 2563 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

2,888 3,736 3,267 3,846 

รว่มทนุ 5,812 5,674 5,387 5,946 

รับจา้งบรหิาร* 4,825 4,537 4,667 4,656 

MLR** 3,615 3,804 3,337 3,797 

เฉลีย่ 3,469 3,881 3,530 3,978 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 3,634 5,175 4,721 4,966 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 1,051 1,766 1,121 1,721 
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(System-Wide)                    รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 

ปี 2563 

ไตรมาส 4 

ปี 2562 
ปี 2563 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

505 2,631 825 2,729 

รว่มทนุ 1,609 2,901 1,375 2,925 

รับจา้งบรหิาร* 1,268 2,920 1,283 3,003 

MLR** 2,521 2,963 2,005 2,937 

เฉลีย่ 813 2,713 1,013 2,793 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 846 3,713 1,124 3,727 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 339 1,258 331 1,229 

(Organic)                              อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 
ไตรมาส 4 
ปี 2563 

ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ปี 2563 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

19 70 26 71 

รว่มทนุ 28 51 26 49 

รับจา้งบรหิาร* 27 64 30 64 

MLR** 70 78 60 77 

เฉลีย่ 25 70 29 70 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 24 72 25 75 

(Organic)                             คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 

ปี 2563 

ไตรมาส 4 

ปี 2562 
ปี 2563 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

2,758 3,736 3,252 3,846 

รว่มทนุ 5,812 5,674 5,387 5,946 

รับจา้งบรหิาร* 4,677 4,537 4,674 4,656 

MLR** 3,615 3,804 3,337 3,797 

เฉลีย่ 3,369 3,881 3,512 3,978 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 3,664 5,175 4,856 4,966 

 
(Organic)                         รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 
ปี 2563 

ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ปี 2563 ปี 2562 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

521 2,631 834 2,729 

รว่มทนุ 1,609 2,901 1,375 2,925 

รับจา้งบรหิาร* 1,250 2,920 1,391 3,003 

MLR** 2,521 2,963 2.005 2,937 

เฉลีย่ 841 2,713 1,304 2,793 

คา่เฉลีย่ของ MINT 

ในประเทศไทย 869 3,713 1,203 3,727 

* จ านวนหอ้งรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

*** ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งลดลงในอัตรารอ้ยละ 72 เมือ่เทยีบกับช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากทีก่จิกรรม

ทางธุรกจิลดลงในทุกภูมภิาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทวปียุโรป ซึง่

โรงแรมบางแห่งตอ้งปิดในบริการเป็นการชั่วคราวจากการปิด

ประเทศอกีครัง้ทา่มกลางการระบาดของโรค COVID-19 ครัง้ทีส่อง 

อย่างไรก็ตาม โรงแรมในตลาดหลักทัง้หมดของบรษัิท ยกเวน้ใน

ทวปียโุรป มรีายไดเ้ตบิโตขึน้จากไตรมาสกอ่นหนา้ สว่นรายไดจ้าก

การรับจา้งบรหิารโรงแรมเตบิโตรอ้ยละ 15 เมือ่เทีย่บกับไตรมาส 3 

ปี 2563 แต่ลดลงรอ้ยละ 22 จากไตรมาส 4 ปี 2562 เนื่องจาก

สาเหตเุดยีวกันกับทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

ในปี 2563 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและบรกิารที่

เกีย่วขอ้งลดลงในอัตรารอ้ยละ 65 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น โดยมสีาเหตุ

มาจากขอ้จ ากัดในดา้นการเดนิทางในหลายภูมภิาคท่ามกลางการ

ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในในไตรมาส 2 ปี 

2563 อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัวอย่างแข็งแกรง่ของ

โรงแรมในประเทศมัลดฟีสแ์ละโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการ

ห ้อ งชุด ในป ร ะ เทศออส เต ร เ ลียช่ ว ยลดผลก ร ะทบจ าก

สภาพแวดลอ้มในการด าเนนิงานทีท่า้ทายในภูมภิาคอืน่ไดบ้างส่วน 

ส่วนรายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมในปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 

30 จากปีก่อน ซึง่ลดลงในอัตราทีน่อ้ยกว่าธุรกจิโรงแรมทีบ่รษัิท

เป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารอย่างมนัียส าคัญ เนื่องจากผลการ

ด าเนินงานทีแ่ข็งแกร่งของโรงแรมในภูมภิาคตะวันออกกลางและ 

ประเทศจนี 

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

พืน้ทีเ่ดยีวกัน โดยบรษัิทไดปิ้ดการขายไปแลว้ 2 โครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการ ดเิอสเตท สมุย ซึง่มบีา้นพักตากอากาศจ านวน 14 หลัง

ตัง้อยู่ตดิกับโรงแรมโฟร์ซซีั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย และโครงการ

เซ็นต ์รจีสิ เรสซเิดนเซส ซึง่เป็นโครงการคอนโดมเินียมระดับบน

จ านวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมเดอะ เซ็นต์ รีจิส 

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
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อนันตรา อบูดุ บาหล ีในประเทศอนิโดนเิซยี เพือ่ใหม้โีครงการทีอ่ยู่

อาศัยเพือ่ขายอยา่งตอ่เนือ่งในอนาคต 

อกีส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คอื โครงการพักผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชือ่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2563 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

250 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชยีงใหม่ในประเทศไทย 

ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซแีลนด์ บาหลีในประเทศอนิโดนีเซีย 

และซานย่าในประเทศจีน ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2563 อนันตรา 

เวเคชัน่ คลับมจี านวนสมาชกิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากชว่งเดยีวกันของ

ปีกอ่น อยูท่ี ่15,239 คน  

รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมลดลงรอ้ยละ 76 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน รายได ้

จากการขายทีอ่ยู่อาศัยเพือ่ขายในไตรมาสดังกล่าว ช่วยลดทอน

ผลกระทบจากรายไดท้ีล่ดลงของอนันตรา เวเคชั่น คลับ และธุรกจิ

ศูนย์การคา้และบันเทงิไดเ้พียงบางส่วน อีกทัง้ ในไตรมาส 4 ปี 

2562 มียอดขายโครงการที่อยู่อาศัยที่สูง อย่างไรก็ตาม รายได ้

ของอนันตรา เวเคชั่น คลับเตบิโตจากไตรมาสก่อนเป็นไตรมาสที่

สองตดิตอ่กัน โดยมรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 15 เมือ่เทยีบกับไตรมาส

กอ่น จากจ านวนพอยนท์ีข่ายไดม้ากขึน้และจ านวนสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้ 

ส าหรับปี 2563 รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม

ลดลงรอ้ยละ 62 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น ซึง่เป็นผลมาจากกจิกรรมทาง

ธุรกจิทีล่ดลงในทกุธุรกจิอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

ในไตรมาส 4 ปี 2563 รายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกจิ

โรงแรมและอืน่ๆ ลดลงรอ้ยละ 72 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดย

มสีาเหตุมาจากจ านวนนักทอ่งเทีย่วทีล่ดลงจากการระบาดของโรค 

COVID-19 ในทกุธุรกจิ ซึง่รวมถงึ กลุม่โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของ

เอง กลุ่มโรงแรมเช่าบริหาร กลุ่มโรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้ง

บริหาร กลุ่มโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด รวมถึง 

อนันตรา เวเคชัน่ คลับ ธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์และธุรกจิศนูยก์ารคา้

และบันเทงิ 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีส่วนขาดทุน EBITDA จากการ

ด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ก่อนผลกระทบของ TFRS16 

จ านวน 2,834 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับ EBITDA ทีเ่ป็นบวกจ านวน 

6,018 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2562 เนื่องมาจากความสามารถ

ในการท าก าไรทีล่ดลงตามการลดลงของรายได ้แมว้่าบรษัิทจะมี

การด าเนนิมาตรการการควมคุมค่าใชจ้่ายก็ตาม ทัง้นี้ ส่วนขาดทุน 

EBITDA จากการด าเนนิงานสงูกว่าในไตรมาส 3 ปี 2563 เล็กนอ้ย 

โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากผลกระทบจากการจ ากัดการเดนิทางอกี

ครัง้ในทวปียุโรปจากการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกทีส่อง 

อย่างไรก็ตาม ธุรกจิบรหิารจัดการหอ้งชุด ธุรกจิอสังหารมิทรัพย์ 

และอนันตรา เวเคชั่น คลับม ีEBITDA ทีเ่ป็นบวกในไตรมาส 4 ปี 

2563 โดยปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2563 ทั ้งนี้ หากรวม

ผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ในไตรมาส 

4 ปี 2563 บรษัิทม ีEBITDA จากการด าเนนิงานทีเ่ป็นลบในจ านวน

ทีต่ ่ากวา่อยูท่ี ่1,467 ลา้นบาท 

ส าหรับปี 2563 รายไดร้วมจากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและ

อืน่ๆ ลดลงรอ้ยละ 64 จากปีกอ่น สว่น EBITDA จากการด าเนนิงาน

ก่อนผลกระทบของ TFRS16 เป็นลบอยู่ที ่11,077 ลา้นบาท โดยมี

สาเหตุมาจากสภาวะการด าเนินธุรกิจที่ทา้ทาย ทัง้นี้ หากรวม

ผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ในปี 2563 

บรษัิทม ีEBITDA จากการด าเนนิงานเป็นลบอยู่ที ่1,406 ลา้นบาท 

จาก EBITDA ทีเ่ป็นบวกจ านวน 18,803 ลา้นบาท ในปี 2562 

ในปี 2564 ไมเนอร ์โฮเทลสเ์ตรยีมพรอ้มส าหรับการกลับมาด าเนนิ

ธุรกจิอย่างเต็มรูปแบบอกีครัง้จากแนวโนม้ทางธุรกจิเชงิบวกจาก

การกระจายวัคซนีในหลายประเทศ อยา่งไรก็ตาม ไมเนอร ์โฮเทลส์

จะยังคงด าเนนิมาตรการการบรหิารจัดการหอ้งพัก มาตรการการลด

ค่าใชจ้่าย และกลยุทธ์ในการเพิม่กจิกรรมทางธุรกจิ และจะสรา้ง

รายไดเ้พิม่เตมิดว้ยธุรกจิการรับจา้งบรหิารโรงแรมและธุรกจิเพือ่

สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และการพักผ่อนเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ของวถิกีารด าเนนิชวีติทีใ่สใ่จในสขุภาพ 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 
ปี 2563 

ไตรมาส 4  
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

6,289 22,693 -72 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 248 317 -22 

ธรุกจิอืน่ๆ 709 2,922 -76 

รวมรายได ้ 7,245 25,932 -72 

EBITDA -1,467 6,018 -124 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -20.2 23.2  

EBITDA (pre-TFRS16) -2,834 6,018 -147 

EBITDA Margin (รอ้ยละ)
(pre-TFRS16) 

-39.3 23.2   

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2563 ปี 2562 
เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

30,440 86,294 -65 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 937 1,335 -30 

ธรุกจิอืน่ๆ 2,469 6,561 -62 

รวมรายได ้ 33,846 94,189 -64 

EBITDA -1,406 18,803 -107 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -4.2 20.0  

EBITDA (pre-TFRS16) -11,077 18,803 -159 

EBITDA Margin (รอ้ยละ)
(pre-TFRS16) 

-32.9 20.0   

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก แต่นับรวม
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  
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ธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมรีา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 459 แห่ง ลดลง 26 แห่งจาก 485 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 

2562 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปิดแบรนด์เซฟ มาย แบค 

และบรูคส ์บราเธอรส์ สุทธดิว้ยการเพิม่ขึน้ของรา้นสโกมาด ิทัง้นี้ 

รอ้ยละ 78 ของจ านวนรา้นคา้และจุดจ าหน่ายทัง้หมด 459 แห่ง 

เป็นของกลุม่แฟชั่น ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล่, บอสสนิี่, ชารล์ แอนด ์

คธี, เอสปร,ี เอแตม, โอวเีอส และแรทลยี ์ในขณะทีร่อ้ยละ 22 เป็น

ของกลุ่มสนิคา้ไลฟ์สไตลภ์ายใตแ้บรนด์โจเซฟ โจเซฟ, สวลิลิง่ 

เจ.เอ. เฮ็งเคลิส,์ โบเดิม้ และสโกมาด ิ

ของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จดุจ าหนา่ย 

ไตรมาส 4 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 359 -29 -43 

กลุม่สนิคา้ไลฟ์สไตล ์ 100 20 17 

รวม 459 -9 -26 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

เตบิโตขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2563 แตล่ดลงรอ้ยละ 26 เมือ่เทยีบกับ

ช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากยอดขายทีล่ดลงของ

ธุรกจิแฟชั่นและเครื่องใชใ้นบา้นและครัวเรือน จากความเชือ่มั่น

ของผูบ้รโิภคทีอ่อ่นตัวอันเป็นผลมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกจิ

ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 และความไม่แน่นอนทาง

การเมอืง อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกจิ

รับจา้งผลิตช่วยลดผลกระทบจากรายไดท้ี่ลดลงของธุรกิจจัด

จ าหน่ายไดบ้างส่วน ยอดขายจากธุรกจิรับจา้งผลติเตบิโตรอ้ยละ 

40 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน จากค าสั่งซือ้ผลติภัณฑใ์หม่ของ

ลกูคา้ในกลุม่สนิคา้อุปโภคและบรโิภคและความตอ้งการผลติภัณฑ์

ท าความสะอาดทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี ้การขายผา่นชอ่งทางออนไลน์

ยังคงแข็งแกร่งอย่างตอ่เนือ่ง โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขาย

ทีแ่ข็งแกรง่ผา่นหนา้เว็บไซตข์องแบรนดช์ารล์ แอนด ์คธี 

EBITDA ของธุรกิจจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลิตในไตรมาส 4 ปี 

2563 ไดร้ับแรงกดดันจากความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงของ

ธุรกจิจัดจ าหน่าย ซึง่รวมถงึการลดราคาสนิคา้แฟชั่นทีเ่พิม่มากขึน้ 

รวมถงึสว่นขาดทนุจากสโกมาด ิจากความตอ้งการภายในประเทศที่

อ่อนตัวและการส่งออกที่หยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม มาตรการการ

ประหยัดค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร ค่าเชา่ ค่าขนส่ง และการโฆษณา

และการส่งเสริมการขาย ช่วยลดผลกระทบจากการด าเนินงาน

โดยรวมทีช่ะลอตัว สง่ผลให ้EBITDA จากการด าเนนิงานของธุรกจิ

จัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติกอ่นผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการ

บัญช ีTFRS16 ขาดทุนอยู่ที ่117 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563 

จากก าไรจากการด าเนนิงานจ านวน 103 ลา้นบาทในช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ทัง้นี้ หากรวมผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ี

TFRS16 ส่วนขาดทุนของ EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกจิ

จัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ จะอยู่ที ่89 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 

2563 

ในปี 2563 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติลดลงรอ้ย

ละ 28 เมือ่เทยีบกับปีก่อน ในขณะที ่EBITDA ก่อนผลกระทบจาก

การใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ในปี 2563 เป็นลบอยู่ที ่214 

ลา้นบาทจาก EBITDA ทีเ่ป็นบวกในปี 2562 โดยมสีาเหตุมาจาก

จ านวนลูกคา้ที่ลดลงและการปิดรา้นคา้ชั่วคราวท่ามกลางการ

ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในไตรมาส 2 ทัง้นี้ 

หากรวมผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ส่วน

ขาดทนุของ EBITDA ในปี 2563 จะอยูท่ี ่102 ลา้นบาท 

รายไดข้องธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้*  

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 
ปี 2563 

ไตรมาส 4 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 730 1,180 -38 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 309 220 40 

รวมรายได*้* 1,039 1,400 -26 

EBITDA -89 103 -186 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
-8.6 7.4  

EBITDA (pre-TFRS16) -117 103 -213 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ)(pre-TFRS16) 
-11.2 7.4  

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2563 ปี 2562 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 2,460 4,025 -39 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 1,128 937 20 

รวมรายได*้* 3,588 4,962 -28 

EBITDA -102 304 -133 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
-2.8 6.1  

EBITDA (pre-TFRS16) -214 304 -170 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ)(pre-TFRS16) 
-6.0 6.1  

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก แต่นับรวม

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ปี 2563 บรษัิทมีสนิทรัพย์รวม 362,327 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จ านวน 108,143 ลา้นบาท จาก 254,184 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562 

การเพิม่ขึน้ดังกลา่วมสีาเหตหุลักมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของเงนิสด

จ านวน 12,857 ลา้นบาท จากการบรหิารจัดการสภาพคล่อง (2) 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายจ านวน 

2,661 ลา้นบาท จากการจัดประเภทสนิทรัพยบ์างส่วนใหม่ ซึง่เป็น

ส่วนหนึ่งของแผนการหมุนเวียนสินทรัพย์ (3) การเพิ่มขึ้นของ

สนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนจ านวน 7,526 ลา้นบาท โดยมสีาเหตสุ่วนใหญ่

มาจากการเขา้ลงทนุใน Spoonful ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึง่บรษัิท

ไดรั้บสทิธแิฟรนไชสห์ลักในขยายจ านวนรา้นบอนชอนในประเทศ

ไทย (4) สนิทรัพยอ์นุพันธจ์ านวน 696 ลา้นบาท จากการบังคับใช ้
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มาตรฐานการบัญช ีTFRS9 และ (5) สทิธกิารใชส้นิทรัพยจ์ านวน 

89,076 ลา้นบาท จากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

และการเขา้ลงทุนในกลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปภายใตส้ัญญาเช่า

บรหิาร ซึง่กอ่นหนา้นีโ้รงแรมเหลา่นีอ้ยูภ่ายใตเ้ครอื Boscolo 

บริษัทมีหนี้ส ินรวม 286,003 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้น

จ านวน 117,687 ลา้นบาท จาก 168,316 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562 

โดยมสีาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืสุทธจิ านวน 

23,993 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืระยะยาว โดยส่วนใหญ่เป็นเงนิกูย้มื

เพิม่เตมิของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเพือ่รักษาสภาพคล่องท่ามกลาง

การระบาดของโรค COVID-19 (2) หนีส้นิภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิ

จ านวน 94,602 ลา้นบาท จากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี 

TFRS16 และการเพิม่ขึน้จากกลุม่โรงแรมในทวปียโุรป ซึง่กอ่นหนา้

นี้อยู่ภายใตเ้ครอื Boscolo และ (3) หนี้สนิอนุพันธ์จ านวน 4,537 

ลา้นบาท จากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS9 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทลดลงจ านวน 9,544 ลา้นบาท จาก 

85,868 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2562 เป็น 76,324 ลา้นบาท ณ สิ้น 

ปี 2563 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ส่วนขาดทุนสุทธ ิซึง่นับ

รวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 จ านวน 

21,407 ลา้นบาท ในปี 2563 (2) ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ีม่ลีักษณะ

คลา้ยทุนจ านวน 1,455 ลา้นบาท และ (3) ส่วนทีเ่หลอื ส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากผลกระทบเชงิลบจากส่วนต่างระหว่างสทิธกิารใช ้

สินทรัพย์และหนี้สนิภายใตส้ัญญาเช่าการเงินจากการบังคับใช ้

มาตรฐานการบัญชี TFRS16 สุทธิดว้ย (1) การออกหุน้กูท้ี่มี

ลักษณะคลา้ยทุนจ านวน 8,281 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2563 

และ (2) การออกหุน้เพิม่ทุนจ านวน 9,741 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 

ปี 2563 

ส าหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายจาก

กจิกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 2,500 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 

17,265 ลา้นบาท จากปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการ

ลดลงของของก าไรสุทธใินปี 2563 และการลดลงสุทธทิีเ่กีย่วกับ

การแปลงคา่เงนิจ านวน 13,607 ลา้นบาท  

บรษัิทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกจิกรรมการลงทุนจ านวน 10,531 

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 าหรับปี 2563 บรษัิทมเีงนิสดรับสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 

24,949 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดรับจากเงิน

กูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบันการเงนิเพือ่เพิม่สภาพคล่อง 

รวมถงึเงนิสดรับจากการออกหุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทนุและหุน้เพิม่

ทุนรวม และจากการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิัง้หมดเป็น

จ านวน 84,257 ลา้นบาท สุทธิดว้ยเงินสดจ่ายเพื่อช าระคืนเงนิกู ้

จ านวน 46,739 ลา้นบาท และดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ีม่ ีลักษณะ

คลา้ยทนุจ านวน 1,455 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 11,918 ลา้นบาท ส าหรับปี 2563 

อัตราการใชเ้งนิ (Cash Burn) ซึง่ค านวณมาจากกระแสเงนิสดจาก

การด าเนินงาน เงินช าระคืนหนี้ส ินตามสัญญาเช่า และเงินจ่าย

ส าห รับการลงทุน  เ ป็นลบตั ้งแต่ เดือนมกราคม ท่ามกลาง

สภาพแวดลอ้มการด าเนินงานที่ชะลอตัวจากการระบาดของโรค 

COVID-19 และเป็นลบอยู่ที่ 2.4 หมื่นลา้นบาทในปี 2563 ดว้ย

อัตราการใชเ้งนิสูงสุดในไตรมาส 2 ปี 2563 ทัง้นี้ บรษัิทมกีระแส

เงินสดจ่ายจากการด าเนินงานสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ซึง่เป็น

เดอืนทีม่กีารระบาดของโรค COVID-19 สงูทีส่ดุ และมอีัตราการใช ้

เงินนอ้ยลงตั ้งแต่เดือนมิถุนายน เมื่อบริษัทเริ่มกลับมาเปิด

ด าเนนิงาน ทัง้นี้ ในไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมอีัตราการใชเ้งนิตอ่

เดอืนเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจาก 1.5 พันลา้นบาทตอ่เดอืนในไตรมาส 3 ปี 

2563 เป็น 1.6 พันลา้นบาทต่อเดอืนในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการระบาดระลอกที่สองของโรค 

COVID-19 ต่อธุรกจิโรงแรมในทวปียุโรป อย่างไรก็ตาม อัตราการ

ใชเ้งนิปรับตัวดขีึน้ในแต่ละเดอืนในระหว่างไตรมาสโดยลดลงจาก 

2.2 พันลา้นบาทในเดือนตุลาคมเป็น 1.6 พันลา้นบาทและ 0.9 

พันลา้นบาทในเดอืนพฤศจกิายนและธันวาคมตามล าดับ 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมีอัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 45.2 ในปี 2562 เป็น

รอ้ยละ 15.5 ในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลักมาจากความสามารถใน

การท าก าไรทีล่ดลงของทัง้สามธุรกจิของบรษัิท โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในไตรมาส 2 ของปี 2563 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 และการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

ส่งผลใหบ้รษัิทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 โดยมสีาเหตุมาจาก

ความสามารถในการท าก าไรที่ลดลงตามการลดลงของรายได ้

แมว้า่จะมมีาตรการในการลดตน้ทนุอยา่งเครง่ครัดแลว้ก็ตาม 

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ปรับเทียบเต็มปีก่อนผลกระทบจาก

การบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 เป็นลบอยู่ทีร่อ้ยละ 24 

ในปี 2563 จากที่เป็นบวกรอ้ยละ 8.4 ในปี 2562 ซึง่มีสาเหตุมา

จากผลขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2563 เช่นเดยีวกัน อัตรา

ผลตอบแทนต่อสนิทรัพยป์รับเทียบเต็มปีก่อนผลกระทบจากการ

บังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ตดิลบอยู่ทีร่อ้ยละ 7.6 ในปี 

2563 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ของบรษัิทเพิม่ขึน้จาก 43 วันในปี 2562 เป็น 

77 วันในปี 2563 ซึ่ง เ ป็นผลมาจากรายไดร้วมที่ลดลงจาก

ผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 สว่นอัตราสว่นคา่เผือ่

หนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคัญจาก
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รอ้ยละ 5.9 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 20.6 ในปี 2563 เนื่องจาก

มาตรฐานการบัญช ีTFRS9 ซึง่มกีารเปลีย่นวธิกีารค านวณคา่ใชจ้่าย

ส ารองส าหรับการดอ้ยค่าใหม้ีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยมีการ

ตั ้งสมมติฐานในการคาดการณ์ล่วงหนา้เพิ่มเติมในการบันทึก

คา่ใชจ้่ายส ารอง 

สนิคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดบิ สนิคา้

ระหว่างผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัด

จ าหน่ายและรับจา้งผลติ โดยอายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้

จาก 26 วันในปี 2562 เป็น 44 วันในปี 2563 เนื่องมาจากทัง้สาม

ธุรกจิท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ส่วนอายุเฉลีย่ของ

เจา้หนีก้ารคา้เพิม่ขึน้จาก 72 วันในปี 2562 เป็น 108 วันในปี 2563 

จากตน้ทุนขายทีล่ดลงจากยอดค าสั่งซือ้ทีล่ดลงและมาตรการการ

ประหยัดคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

อัตราส่วนสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนอยู่ที ่1.3 เท่า ณ 

สิน้ปี 2563 เมือ่เทยีบกับ 1.1 เท่า ณ สิน้ปี 2562 โดยมสีาเหตุมา

จากเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากกลยุทธ์การรักษาสภาพคล่องอย่าง

รอบคอบของบรษัิท แมว้่าจะมหีนี้สนิภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปีทีเ่พิม่ขึน้ จากการบังคับใชม้าตรฐานการ

บัญช ีTFRS16 ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขใหม่ของพันธสัญญาหนี้ ซ ึง่ไม่

รวมหนีส้นิภายใตส้ัญญาเชา่ในการค านวณอัตราส่วนภาระหนี้สนิต่อ

ทุน อัตราส่วนหนี้ส ินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้

เพิม่ขึน้จาก 1.31 เทา่ ณ สิน้ปี 2562 เป็น 1.79 เทา่ ณ สิน้ปี 2563 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่

เพิม่ขึน้ และสว่นของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลงจากผลขาดทนุสทุธใินปี 2563 

รวมถงึผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ซึง่

ถูกลดทอนบางส่วนดว้ยผลกระทบเชงิบวกจากการออกหุน้กูท้ีม่ ี

ลักษณะคลา้ยทนุในไตรมาส 2 ปี 2563 หุน้เพิม่ทนุในไตรมาส 3 ปี 

2563 และการใชส้ิทธิของใบส าคัญแสดงสทิธิในไตรมาส 4 ปี 

2563 ส่วนอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงจาก 

5.2 เท่าในปี 2562 เป็น 0.3 เท่าในปี 2563 เนื่องจากการลดลง

ของกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน  

อตัราสว่นทางการเงนิ* 

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

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 15.5 45.2 

อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) -36.8 8.2 

อตัราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน**  
(รอ้ยละ) 

-33.4 5.7 

ความมปีระสทิธภิาพ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้** (รอ้ยละ) -24.0 8.4 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์* (รอ้ยละ) -7.6 2.7 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 77 43 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วนั) 44 26 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั) 108 72 

 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 1.3 1.1 

ภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 
อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.79 1.31 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.44 1.15 

 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เทา่)  

0.3 5.2 

*นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 ยกเวน้อัตราผลตอบแทน
ตอ่ผูถ้อืหุน้และอัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์

**ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

แนวโนม้ในอนาคต 

แมว้า่ปี 2564 จะเป็นอกีปีทีท่า้ทาย แตใ่นขณะเดยีวกันก็น่าจะเป็นปี

แห่งการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากการกระจายของวัคซนีจะ

ส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกจิเริ่มกลับมาด าเนินตามปกตแิละ

พรมแดนของประเทศจะกลับมาเปิดอีกครั ้ง  ทั ้งนี้  ด ว้ยการ

ด าเนนิงานทีม่คีวามคล่องตัวและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ บรษัิทจงึมี

ความพรอ้มที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การด าเนินธุรกจิอย่างเต็ม

รูปแบบในสภาพแวดลอ้มภายหลังการระบาดของโรค COVID-19 

โดยในระหว่างนี้  บริษัทจะยังคงด าเนินมาตรการการควบคุม

คา่ใชจ้่าย ลดการลงทนุ และบรหิารจัดการฐานะทางการเงนิอย่างมี

วนัิย เพือ่รับมอืกับเหตกุารณ์ทีไ่มค่าดคดิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์โฮเทลส ์

ดว้ยขา่วการพัฒนาวัคซนีทีอ่ยูใ่นระหว่างการแพรก่ระจายไปทั่วโลก 

มกีารคาดการณ์ว่าความตอ้งการในการนักท่องเทีย่วทั่วโลกจะเริม่

กลับมาในชว่งครึง่หลังของปีนี ้

ในทวีปยุโรป เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีการปรับจ านวนหอ้งที่เปิด

ใหบ้ริก ารของโรงแรมอย่ างต่อ เนื่ อ ง  เพื่อ ตอบสนองต่อ

สภาพแวดลอ้มภายนอกทีท่า้ทายจากการระบาดของโรค COVID-

19 ครัง้ใหม่ในภูมภิาค โรงแรมในทวีปยุโรปสามารถเปิดและปิด

ใหบ้รกิารไดอ้ย่างรวดเร็วโดยมีส่วนเพิม่ของตน้ทุนคงทีใ่นอัตราที่

ต ่า ทัง้นี้ แมว้่าทวีปยุโรปจะเป็นภูมภิาคทีไ่ดร้ับผลกระทบทีห่นัก

ทีสุ่ดในชว่งการระบาดของโรค COVID-19 แต่คาดว่ากลุ่มโรงแรม

ในทวีปยุโรปจะมีการฟ้ืนตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อขอ้จ ากัดในการ

เดินทางเริ่มผ่อนคลายลงเนื่องจากฐานลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น

นักท่องเทีย่วภายในประเทศและในภูมภิาค ทัง้นี้ ในปี 2564 เอ็น

เอช โฮเทล กรุ๊ปจะยังคงด าเนนิมาตรการการประหยัดค่าใชจ้่ายใน

สว่นของบคุลากรและค่าเชา่อย่างตอ่เนือ่ง และท างานอยา่งใกลช้ดิ

กับรัฐบาลทอ้งถิ่นเพื่อขอรับเงินสนับสนุน โดยรัฐบาลไดข้ยาย

มาตรการช่วยเหลอืในส่วนของบุคลากรส าหรับพนักงานทีถู่กเลกิ

จา้งชัว่คราวในทวปียโุรปออกไปถงึชว่งไตรมาสแรกของปี 2564  

ในประเทศออสเตรเลยี มกีารคาดการณ์ว่าพรมแดนจะยังคงปิดไม่

รับนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจินถงึสิน้ปี 2564 อยา่งไรก็ตาม รอ้ยละ 85 
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ของแขกทีเ่ขา้พักในโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุดใน

ประเทศออสเตรเลยีเป็นนักท่องเทีย่วภายในประเทศ โดยรัฐบาล

ออสเตรเลยีสามารถควบคมุการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ได ้

อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงที่มีการระบาด และสามารถเปิด

พรมแดนระหว่างรัฐอกีครัง้เมือ่ไม่นานมานี้ ซ ึง่จะช่วยผลักดันการ

เดนิทางภายในประเทศตอ่ไป ทัง้นี ้ในเดอืนธันวาคมปี 2563 อัตรา

การเขา้พักของโรงแรมในประเทศออสเตรเลยีไดก้ลับไปสู่ระดับ

ก่อนการระบาดของโรค COVID-19 แลว้ ในขณะที่แนวโนม้ทาง

ธุรกจิในประเทศออสเตรเลยียังคงมแีนวโนม้ทีด่ ีไมเนอร ์โฮเทลส์

จะยังคงด าเนินมาตรการการควบคุมค่าใชจ้่ายต่อไป นอกจากนี้ 

รัฐบาลไดม้ีการขยายระยะเวลาของเงินสนับสนุนในส่วนของ

เงนิเดอืนส าหรับพนักงานไปจนถงึสิน้ไตรมาสแรกของปีนี้ แต่เป็น

เงนิสนับสนุนในจ านวนทีล่ดลง 

โรงแรมในทวีปเอเชยีจะยังคงไดร้ับประโยชน์จากการท่องเทีย่ว

ภายในประเทศในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 เนื่องจากพรมแดน

ของหลายประเทศยังคงไม่เปิดรับนักท่องเทีย่ว โดยคาดว่าจ านวน

นักท่องเทีย่วภายในภูมภิาคจะเพิม่ขึน้ในช่วงครึง่ปีหลังของปี เมือ่

พรมแดนของหลายประเทศกลับมาเปิดอีกครั ้ง และตามดว้ย

นักท่องเทีย่วจากต่างประเทศ ทัง้นี้ จากกลุ่มโรงแรมในทวปีเอเชยี

ทัง้หมด กลุ่มโรงแรมในประเทศมัลดฟีสม์แีนวโนม้การฟ้ืนตัวทีเ่ร็ว

ทีส่ดุนับตัง้แตก่ลับมาเปิดใหบ้รกิารในชว่งปลายเดอืนกันยายน ดว้ย

จ านวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจากแคมเปญตา่งๆ ของ

กระทรวงการท่องเที่ยวของประ เทศมัลดีฟส์ในการดึงดูด

นักท่องเทีย่ว รวมถงึกลยุทธ์การขายแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายของ 

ไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยคาดว่าแนว้โนม้ดังกล่าวจะเป็นไปอย่าง

ตอ่เนือ่งตลอดปี 2564 สว่นประเทศไทยไดเ้ริม่มกีารเปิดประเทศอกี

ครัง้ ดว้ยวีซ่านักท่องเที่ยวพเิศษ (STV) ส าหรับนักท่องเที่ยวที่

ตอ้งการพ านักในประเทศไทยในระยะยาวตัง้แต่เดือนตุลาคมปี 

2563 อย่างไรก็ตาม มาตรการการกักตัวของรัฐบาลยังคงเป็น

อุปสรรคในการเดนิทางทีส่ าคัญ โดยการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรม

โรงแรมในประเทศไทยคาดว่าจะเห็นไดอ้ย่างชัดเจนภายหลังการ

กระจายของวัคซีน และการเปิดประเทศส าหรับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิเนื่องจากนักทอ่งเทีย่วภายในประเทศกอ่นการระบาด

ของโรค COVID-19 คดิเป็นสัดสว่นนอ้ยกวา่รอ้ยละ 15 ของจ านวน

คนืเขา้พักทัง้หมดของไมเนอร ์โฮเทลส ์

ส าหรับธุรกจิอนันตรา เวเคชั่น คลับและธุรกจิอสังหารมิทรัพย์เพือ่

ขายเริ่มมีกิจกรรมการขายกลับมาอีกครั ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โครงการลายัน เรสซเิดนเซส บาย อนันตรา และโครงการ อวาดนิา 

ฮลิส ์บาย อนันตราในภูเก็ต รวมถงึโครงการอนันตราเดซารู ใน

ประเทศมาเลเซยี 

นอกเหนือจากการมุ่งเนน้ในการผลักดันการฟ้ืนตัวของโรงแรมทีม่ี

อยู่เดิมแลว้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังหาโอกาสในการสรา้งรายได ้

เพิม่เตมิดว้ยการรับจา้งบรหิารโรงแรม ไมเนอร ์โฮเทลสไ์ดเ้ขา้ร่วม

เป็นพันธมติรเชงิกลยทุธก์ับบรษัิท Funyard Hotels & Resorts ซึง่

เป็นผูป้ระกอบการโรงแรมที่บรหิารโรงแรมมากกว่า 200 แห่งเพือ่

เร่งการเตบิโตในประเทศจนี เนื่องจากมกีารคาดการณ์ว่าภาคการ

ทอ่งเทีย่วของประเทศจนีจะมกีารขยายตัวอยา่งตอ่เนือ่ง 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ฟู้ด 

ดว้ยการด าเนินงานที่กลับมาสู่ระดับปกตกิ่อนการระบาดของโรค 

COVID-19 แลว้ เป้าหมายต่อไปของไมเนอร์ ฟู้ ดคือการสานต่อ

ความส าเร็จเพือ่การเตบิโตตอ่ไปในอนาคต 

แผนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยในปี 

2564 จะมุ่งเนน้ไปทีก่ารผลักดันยอดขายและความสามารถในการ

ท าก าไร โดยนอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรการทางดา้น

สุขอนามัยอย่างเคร่งครัดภายในรา้นอาหารแลว้ ไมเนอร์ ฟู้ ดจะ

ยังคงเรง่การเตบิโตของธุรกจิน่ังทานอาหารภายในรา้นผา่นการออก

เมนูใหม่และการมีส่วนร่วมของลูกคา้ และเพื่อที่จะผลักดัน

นวัตกรรมและการพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ ไมเนอร ์ฟู้ ดจงึไดเ้ปิดตัว

โครงการต่างๆ เช่น MFit และ Young Entrepreneur Program 

เพือ่สรา้งสรรค์ผลติภัณฑ ์แนวคดิ และแบรนดใ์หม่ๆ ยกตัวอย่าง

เชน่ ไมเนอร ์ฟู้ดไดเ้ปิดตัวแบรนด ์“คอฟฟ่ี เจอนี่” ในไตรมาส 3 ปี 

2563 ณ สิน้เดอืนมนีาคม คอฟฟ่ี เจอนี่มสีาขาทัง้หมดจ านวน 15 

สาขา โดยแบรนดด์ังกลา่วมศัีกยภาพทีจ่ะขยายสาขาไดท้ั่วประเทศ

ทัง้ผ่านการร่วมมอืกับสถานีบรกิารน ้ามันเอสโซ ่และในท าเลอืน่ทีด่ ี

นอกจากนี ้ไมเนอร ์ฟู้ดใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูลกูคา้ขนาดใหญ่

เพื่อผลักดันโปรแกรมความภักดีเฉพาะแต่ละบุคคลของเดอะ  

พซิซ่า คอมปะนี ซึง่ไดเ้ปิดตัวไปเมือ่เดอืนตุลาคมทีผ่่านมา โดย

โปรแกรมความภักดขีองแบรนดอ์ืน่ๆ จะทะยอยเปิดตัวในปี 2564 

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดิจิทัลและการจัดส่งอาหารจะมีความ

แข็งแกรง่ยิง่ขึน้จากประสทิธภิาพการท างานของพนักงานสง่อาหาร

ที่สูงขึน้ ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร และการเพิม่ช่องทางการ

ช าระเงิน ทัง้นี้ ในส่วนของการเพิม่ความสามารถในการท าก าไร 

บรษัิทจะยังคงด าเนินมาตรการการลดค่าใชจ้่ายต่อไปส าหรับทุก 

แบรนดข์องไมเนอร ์ฟู้ ด รวมถงึการเพิม่ประสทิธภิาพในการจัดหา

วัตถดุบิและเครอืขา่ยการขนสง่ และการลดคา่เชา่รา้นอาหาร 

การฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งของการบริโภคภายในประเทศและ

โปรแกรมความภักดีของไมเนอร์ ฟู้ ดจะยังคงช่วยสนับสนุนธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศจนีตอ่ไป โดยกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

จนีจะเร่งขยายสาขาของแบรนดร์เิวอรไ์ซดท์ีส่ามารถสรา้งผลก าไร

ในท าเลที่ดี เพื่อเตบิโตไปพรอ้มกับตลาดรา้นอาหาร นอกจากนี้ 

กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนียังเพิม่ประสทิธภิาพโดยรวมของ

การด าเนินงานและยกระดับประสบการณ์ของลูกคา้ดว้ยการเพิม่

คุณภาพของเตา เพื่อลดระยะเวลาการผลิตปลาและขยายช่อง

ทางการจัดหาปลาทีต่รวจสอบได ้นอกจากนี้ ธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศจีนจะยังมีมาตรการการประหยัดค่าใชจ้่ายต่อไปอย่าง

ตอ่เนือ่ง 
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กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียจะยังคงเสริมสรา้ง

ความแข็งแกร่งของแบรนดแ์ละเพิม่ยอดขายผ่านบรกิารการจัดส่ง

อาหาร นอกเหนือจากก่อนหนา้นี้ทีไ่ดพ้ัฒนาโปรแกรมความภักดี

แบบดจิทิัลแลว้ ไมเนอร ์ฟู้ดยังไดว้างแผนทีจ่ะร่วมมอืกับผูด้ าเนิน

ธุรกจิบรกิารจัดส่งอาหารรายใหม่ และเปิดตัวแคมเปญการตลาด

ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกคา้ นอกจากนี้ Nomad 

Coffee Group จะสรา้งยอดขายผ่านการรับจา้งผลติสนิคา้ใหก้ับแบ

รนดอ์ืน่ และการขายผ่านชอ่งทางการคา้ปลกีและออนไลน์ อกีทัง้ 

กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีจะเจรจาตอ่รองกับผูใ้ห ้

เชา่พืน้ทีร่า้นอาหารเพือ่ขอขยายสว่นลดคา่เชา่ตอ่ไป 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

มกีารคาดการณ์ว่าความมั่นใจและการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคจะฟ้ืนตัว

เมือ่มกีารกระจายของวัคซนีอยา่งแพรห่ลาย 

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะยังคงมุ่งเนน้ไปที่การเพิ่มยอดขายผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ทัง้บนเว็บไซตข์องแบรนด์เองและแพลตฟอรม์

การตลาดออนไลน์อื่น ตลอดจนใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลการ

จัดการลูกคา้สัมพันธ์เพื่อเพิ่มจ านวนลูกคา้ผ่านช่องทาง Omni-

channel ในขณะเดียวกันบรษัิทจะยังคงเพิม่ประสทิธิภาพในการ

บรหิารจัดการสนิคา้คงเหลอื การบรหิารสนิคา้ การรวมคลังสนิคา้ 

การบรหิารการจัดซือ้จัดจา้งอย่างย่ังยนื และการเจรจาต่อรองเพือ่

ขอลดค่าเช่าเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานใหสู้งขึน้และ

เพิม่กระแสเงนิสดและสภาพคล่อง นอกจากนี้ จากความส าคัญที่

เพิม่ขึน้ของสขุอนามัยที ่ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลจ์ะยังคงมุง่ใชป้ระโยชน์

จากความตอ้งการของผลติภัณฑค์่าเชือ้และท าความสะอาดที่สูง 

และจะยังมุง่ขยายฐานลกูคา้ตอ่ไป 

แนวโนม้การบรหิารจัดการกระแสเงนิสดและฐานะทางการเงนิ 

จากการประหยัดค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวดในทุกหน่วยธุรกจิและทั่ว

ทุกภูมภิาค ส่งผลใหบ้รษัิทมคี่าใชจ้่ายรวมลดลงรอ้ยละ 34 ในปี 

2563 จากปีก่อน ซึง่มากกว่าเป้าหมายทีตั่ง้ไวก้่อนหนา้นี้ทีร่อ้ยละ 

25 โดยมกีารลดลงของค่าใชจ้่ายหลักทัง้สองหมวด ค่าใช่จ่ายใน

สว่นของบคุลากรเป็นสว่นทีล่ดลงมากทีส่ดุทีร่อ้ยละ 30 ตามดว้ยค่า

เชา่อยู่ทีร่อ้ยละ 18 โดยบรษัิทจะยังคงมมีาตรการการลดค่าใชจ้่าย

และการบรหิารจัดการกระแสเงนิสดอย่างเขม้งวดต่อไปในปี 2564 

ทกุหน่วยธุรกจิจะยังคงมุง่เจรจาตอ่รองกับผูใ้หเ้ชา่เพือ่ขอลดค่าเช่า

เพิม่เตมิ นอกจากนี ้เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ อยูใ่นระหวา่งการวางแผน

ส าหรับการลดจ านวนพนักงานเป็นการถาวร หากมาตรการ

ช่วยเหลือจากทางรัฐบาลสิ้นสุดลง อีกทั ้ง บริษัทจะมีการลด

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมจากกระบวกการจัดซื้อจัดจา้ง ผ่านการเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการจัดหาวัตถดุบิและเครอืขา่ยการขนสง่ 

ในส่วนของสภาพคล่อง ณ สิน้เดอืนมกราคมปี 2564 บรษัิทมเีงนิ

สดในมือจ านวนประมาณ 2.5 หมื่นลา้นบาท และวงเงินสินเชือ่

จ านวน 2.8 หมืน่ลา้นบาท ซึง่เพยีงพอตอ่การด าเนนิงานในอนาคต 

จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่สอง อัตราการใชเ้งิน 

(Cash Burn) ของบรษัิทอยู่ทีป่ระมาณ 1.6 พันลา้นบาทต่อเดอืน

ในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึง่อัตราการใชเ้งนิดังกล่าวคาดว่าจะลดลง

เมือ่เริม่กลับมามกีารเดนิทางไดอ้กีครัง้ 

เนื่องจากสถานการณ์ในระยะสัน้ของบรษัิทยังคงมคีวามไม่แน่นอน 

บรษัิทจงึไดม้กีารด าเนินมาตรการป้องกันเพือ่บรหิารจัดการฐานะ

ทางการเงนิ โดยบรษัิทไดป้ระสบความส าเร็จในการขยายระยะเวลา

การยกเวน้การทดสอบการด ารงอัตราส่วนทางการเงนิออกไปอกี 2 

ปีจนถงึสิน้ปี 2565 นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้กูข้อง MINT ไดอ้นุมัตกิาร

ไม่นับรวมผลกระทบจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์จากสถานการณ์ 

COVID-19 ในส่วนของผูถ้อืหุน้เพือ่การค านวณอัตราส่วนทางการ

เงนิดังกลา่วตามขอ้ก าหนดสทิธไิปจนถงึสิน้ปี 2567 

อีกทัง้บริษัทอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การ

หมุนเวยีนสนิทรัพยใ์นปี 2564 โดยไมเนอร ์โฮเทลสไ์ดพ้จิารณา

ขายโรงแรม 4 ถงึ 5 แห่ง และอยู่ในระหว่างการเจรจาอย่างจรงิจัง

กับนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายรายในการขายสินทรัพย์

ดังกล่าวและเชา่กลับ หรอืรับจา้งบรหิารต่อ โดยบรษัิทจะใชเ้งนิสด

ที่ไดรั้บจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อลดระดับหนี้ส ินของ

บรษัิท เพือ่เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงนิตอ่ไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นุมัตกิารออกใบส าคัญแสดง

สทิธใิหก้ับผูถ้อืหุน้เดมิ ซึง่มวัีนครบก าหนดในปี 2566 (MINT W-8 

Warrants) และ 2567 (MINT W-9 Warrants) โดยการใชส้ิทธิ

ของใบส าคัญแสดงสทิธจิะชว่ยเสรมิสรา้งฐานสว่นของผูถ้อืหุน้ของ 

MINT ใหเ้พิม่ขึน้อกีจ านวน 1 หมืน่ลา้นบาทในชว่ง 2-3 ปีขา้งหนา้ 

ดว้ยจ านวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 6.2 

ในขณะทีส่ภาพแวดลอ้มทางธุรกจิมแีนวโนม้ทีจ่ะดขีึน้ สง่ผลใหก้าร

ด าเนินธุรกิจของบริษัทเริ่มมีการฟ้ืนตัว อย่างไรก็ตามบริษัทได ้

ด าเนินทัง้กลยุทธ์เชงิรุกและเชงิป้องกัน เพื่อเตรียมความพรอ้ม

ส าหรับเหตุการณ์ทา้ทายทีอ่าจจะเกดิขึน้หรอืสถานการณ์ทีอ่าจจะ

ยดืเยือ้ในปี 2564 และตอ่ไป 

 

 

 

 

 

…………………………………………..…………….. 

นายชยัพัฒน ์ไพฑรูย ์

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายพัฒนาเชงิกลยทุธ ์

  



 

 

 

หนา้ 14 

ภาคผนวก 

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว*  

ชว่งเวลา 
จ านวน 

(ลา้นบาท) 
กลุม่ธรุกจิ 

รายการทีเ่กดิขึน้ 
เพยีงครัง้เดยีว 

ไตรมาส 1 

ปี 2562 

50 ไมเนอร ์ฟู้ด 
ก าไรจากการขายธรุกจิเบรดทอลค์ 
ประเทศไทย (รายได)้ 

132 กอ่นภาษี 

91 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากการขายทรัพยส์นิของเอ็นเอช 
โฮเทล กรุ๊ป 

-191 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐั 

(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

-48 กอ่นภาษี 

-38 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด/

ไมเนอร ์

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ้า่ยส ารองสทุธสิ าหรับ
ผลประโยชนพ์นักงาน ตามกฎหมาย
แรงงานฉบบัใหม(่คา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบรหิาร จ าแนกตามรายธรุกจิ) 

62 รายได ้

44 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากการขายทรัพยส์นิของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป (รายได)้ 

-320 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐั 
(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 3 

ปี 2562 

4,743 รายได ้

3,512 ก าไร

สทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากการขายโรงแรมทโิวล ี(รายได ้
และคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

35 รายได ้

-1 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้
เดยีวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้
และคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-46 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐั 

(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-322 

ไมเนอร ์

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด 

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

ไตรมาส 4 

ปี 2562 

1,350 รายได ้
935 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากการขายสนิทรัพยใ์น
ประเทศมลัดฟีส ์(รายได)้ 

131 รายได ้
55 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวของเอน็
เอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได)้ 

 

-131 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐั 

(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 1 

ปี 2563 

113 รายได ้

49 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวของเอน็
เอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
ในการขายและบรหิาร) 

755 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจากสญัญา
แลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐ 

(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

568 กอ่นภาษี 

585 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธอ์ตัรา
ดอกเบีย้ (คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร) 

10 ไมเนอร ์ฟู้ด 
การกลบัคา่ใชจ้า่ยส ารองทีเ่กีย่วขอ้งกบั
รบิส ์แอนด ์รัมส ์  (การกลบัรายการ

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2563 

17 รายได ้

-152 ก าไร
สทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวของเอน็
เอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
ในการขายและบรหิาร) 

-469 

ไมเนอร ์

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด/
ไมเนอร ์

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ้า่ยในการเลกิจา้งจากมาตรการ
การประหยัดคา่ใชจ้า่ย(คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร) 

-534 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐั 

(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-130 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธอ์ตัรา
ดอกเบีย้ (คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร) 

ไตรมาส 3 

ปี 2563 

17 รายได ้

-96 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวของเอน็
เอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย

ในการขายและบรหิาร) 

-110 

ไมเนอร ์

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด/

ไมเนอร ์

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ้า่ยในการเลกิจา้งจากมาตรการ
การประหยัดคา่ใชจ้า่ย(คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

-17 รายได ้

-13 ก าไรสทุธ ิ
ไมเนอร ์ฟู้ด 

คา่ใชจ้า่ยส ารองส าหรับสนิคา้คงเหลอื 

(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-197 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐั 
(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-396 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของ 

เครือ่งมอืทางการเงนิ (คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 4 

ปี 2563 

12 รายได ้
-201 ก าไร

สทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวของเอน็
เอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
ในการขายและบรหิาร) 

-44 

ไมเนอร ์

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด/
ไมเนอร ์

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ้า่ยในการเลกิจา้งจากมาตรการ
การประหยัดคา่ใชจ้า่ย(คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร) 

-117 ไมเนอร ์ฟู้ด 

คา่ใชจ้า่ยส ารองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปิด
สาขา และตดัจ าหน่ายการลงทนุใน
กจิการรว่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปิดรา้น Ya 
Hua ในประเทศสงิคโปร ์(คา่ใชจ้า่ยใน

การขายและบรหิาร) 

-75 
ไมเนอร ์

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ้า่ยส ารองทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้
คงเหลอืและการปิดสาขาของแบรนดท์ี่
ถอนการลงทนุออก (คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร) 

-898 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

สว่นขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐั 
(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

58 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธอ์ตัรา
ดอกเบีย้ (คา่ใชจ้า่ยในการขายและ

บรหิาร) 

* นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

 

 


