
 

 

 

หนา้ 1 

ภาพรวมธุรกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 1 ปี 2564 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) ประกาศรายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 12,499 ลา้น

บาทในไตรมาส 1 ปี 2564 ลดลงรอ้ยละ 44 จากชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน โดยผลการด าเนนิงานของกลุ่มโรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้ง

บรหิารจัดการหอ้งชุดและยอดขายโครงการทีอ่ยู่อาศัยเพือ่ขายที่

แข็งแกร่งในไตรมาสนี้ ไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายไดท้ีช่ะลอตัว

ของธุรกจิอืน่ๆ ของบรษัิท โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกจิโรงแรม ไดเ้ต็ม

จ านวน เมือ่เทยีบกับไตรมาส 1 ปี 2563 ทีส่องเดอืนแรกยังคงเป็น

ฐานของผลการด าเนนิงานปกตกิอ่นการระบาดของโรค COVID-19 

บรษัิทมีก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) 

จากการด าเนนิงาน ลดลงในอัตรารอ้ยละ 83 อยูท่ีจ่ านวน 521 ลา้น

บาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 จากความสามารถในการท าก าไรที่

ลดลงตามการลดลงของรายได ้ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากธุรกจิ

โรงแรม แมว้่าจะมกีารด าเนนิมาตรการการประหยัดค่าใชจ้่ายอย่าง

ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานมีแนวโนม้ที่ดีขึ้นเมื่อ

เทยีบกับไตรมาสก่อน ซึง่ม ีEBITDA จากการด าเนนิงานทีเ่ป็นลบ

อยู่ที่ 51 ลา้นบาท ทัง้นี้ ธุรกิจบริหารจัดการหอ้งชุด ธุรกิจอื่นที่

เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรา้นอาหาร และธุรกิจจ าหน่าย

สนิคา้ไลฟ์สไตลม์ ีEBITDA ทีเ่ป็นบวกในไตรมาส 1 ปี 2564 

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ บรษัิทมผีลขาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 

5,211 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกับผลขาดทุน

สุทธจิากการด าเนินงานจ านวน 3,173 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 

2563  

หากรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั ้งเดียวตามรายละเอียดใน

ภาคผนวก ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการดอ้ยค่าของสนิทรัพย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จ านวน 

2,349 ลา้นบาท บริษัทมีรายไดต้ามงบการเงินลดลงรอ้ยละ 44 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่จ านวน 12,618 ลา้นบาท ใน 

ไตรมาส 1 ปี 2564 สว่น EBITDA และก าไรสทุธติามงบการเงนิเป็น

การขาดทุนอยู่ที่จ านวน 1,515 ลา้นบาท และ 7,250 ลา้นบาท 

ตามล าดับ ในไตรมาส 1 ปี 2564  

 

 

 

ผลการด าเนนิงาน 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 12,618 22,533 -44 

EBITDA รวม -1,515 4,402 -134 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -12.0 19.5  

ก าไรสทุธริวม  -7,250 -1,774 309 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

-57.5 -7.9  

จากการด าเนนิงาน*    

รายไดร้วม 12,499 22,421 -44 

EBITDA รวม 521 2,982 -83 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 4.2 13.3  

ก าไรสทุธริวม  -5,211 -3,173 64 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

-41.7 -14.2  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  

 

สดัสว่นผลการด าเนนิงาน* 

ไตรมาส 1 ปี 2564 สดัสว่นรายไดจ้ากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ)  

 โรงแรมและอืน่ๆ 53  

 รา้นอาหาร 41  

จัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ 6  

 รวม  100  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  

  

บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่13 พฤษภาคม  2564 

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



 

 

 

หนา้ 2 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 1 ปี 2564 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• ปิดรา้นอาหารสุทธิจ านวน 5 สาขา เมื่อเทียบกับ 

ไต รม าส  4 ปี  2563 โดยส่ ว น ใหญ่ เ ป็ น ร ้า น 

เดอะ พซิซ่า คอมปะนี และเดอะ คอฟฟ่ี คลับ ใน

ประเทศไทย ซึง่หักกลบการเปิดรา้นรเิวอรไ์ซด ์ใน

ประเทศจีน และคอฟฟ่ี เจอนี่ ในประเทศไทยใน

ระหวา่งไตรมาส 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

•  ปิดโรงแรม 5 แหง่เมือ่เทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2563 

- เอ็นเอช โฮเทลส:์ โรงแรมเช่าบรหิาร 2 แห่ง

ในประเทศอติาลี และโรงแรมภายใตส้ัญญา

รั บ จ ้า ง บ ริ ห า ร อี ก  3 แ ห่ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ

สวติเซอรแ์ลนด ์โปรตเุกส และเม็กซโิก 

องคก์ร 

• ประสบความส าเร็จในการขยายเวลาการยกเวน้การ

ทดสอบการด ารงอัตราส่วนทางการเงนิออกไปอกี

สองปีจนถงึสิน้ปี 2565 จากผูถ้อืหุน้กู ้

• ไดร้ับการอนุมัติจากผูถ้ือหุน้กูใ้นการไม่นับรวม

ผลกระทบจากการดอ้ยค่าจากการระบาดของโรค 

COVID-19 ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ในการค านวณ

อัตราสว่นทางการเงนิจนถงึสิน้ปี 2567 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2564 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,365 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,187 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,178 สาขา คดิ

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,582 สาขา 

คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 67 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 783 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33 ในอีก 25 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป

เอเชยี โอเชยีเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศแคนาดา และ

ประเทศเม็กซโิก 

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 1 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,187 -4 6 

-  ประเทศไทย 942 -12 -9 

-  ตา่งประเทศ 245 8 15 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,178 -1 -3 

-  ประเทศไทย 640 9 24 

-  ตา่งประเทศ 538 -10 -27 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,365 -5 3 

 

 

 

รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 1 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซา่ คอมปะน ี 562 -10 -14 

สเวนเซน่ส ์ 324 -2 3 

ซซิซเ์ลอร ์ 64 1 -2 

แดรี ่ควนี 495 -1 -20 

เบอรเ์กอร ์คงิ 119 1 -2 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 434 -6 -34 

ไทย เอ็กซเ์พรส 79 -3 -9 

รเิวอรไ์ซด ์ 117 5 27 

เบนฮิานา 19 0 0 

บอนชอน 89 0 43 

คอฟฟ่ี เจอนี ่ 14 11 14 

อืน่ๆ* 49 -1 -3 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,365 -5 3 

* อืน่ๆ คอื รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 51 

บริษัท ซีเล็ค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต  ้     
แบรนด ์“ภัทรา” 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์ลดลงในอัตรารอ้ยละ 12.4 

เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยการเตบิโตของยอดขาย

โดยรวมทุกสาขาของธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนช่วยลด

ผลกระทบจากผลการด าเนินงานที่ชะลอตัวของไมเนอร์ ฟู้ ดใน

ประเทศไทย ซึง่ไดรั้บผลกระทบเชงิลบจากการระบาดของโรค 

COVID-19 ระลอกทีส่อง และประเทศออสเตรเลยีจากการปิดสาขา

รา้นอาหารที่ไม่ท าก าไรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลการ

ด าเนนิงานมกีารปรับตัวดขีึน้อย่างต่อเนื่องในระหว่างไตรมาส โดย

บรษัิทมยีอดขายโดยรวมทุกสาขากลับมาเป็นบวกอยู่ทีร่อ้ยละ 2.6 

ในเดอืนมนีาคม เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน ส่วนยอดขาย

ต่อรา้นเดมิ (Same-Store-Sales) ลดลงรอ้ยละ 15.3 เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีและ

ออสเตรเลียมีการเติบโตของยอดขายต่อรา้นเดิมที่เป็นบวกใน 

ไตรมาสนี้  แต่การเติบโตดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะชดเชยกับ

ยอดขายต่อรา้นเดมิทีล่ดลงของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

ไทย ซึง่ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการการควบคุมการ

ระบาดของโรค COVID-19 ทีเ่ขม้งวดมากขึน้ของรัฐบาล ทา่มกลาง

การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสอง  

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยมยีอดขายโดยรวมทุกสาขา

ลดลงรอ้ยละ 24.7 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีกอ่น โดยมสีาเหตมุาจากยอดขายตอ่รา้นเดมิทีล่ดลงในอัตรา

รอ้ยละ 27.5 การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกทีส่องนับตัง้แต่

ปลายเดอืนธันวาคม 2563 ส่งผลใหรั้ฐบาลออกขอ้จ ากัด ในเรือ่ง

ของช่วงเวลาในการเปิดใหบ้รกิารรา้นอาหารและการเวน้ระยะห่าง

ของทีน่ั่งภายในรา้นอาหาร สง่ผลใหม้จี านวนลกูคา้ทีน่ั่งรับประทาน



 

 

 

หนา้ 3 

อาหารภายในรา้นลดลง และมกีารปิดสาขารา้นอาหารบางแห่งเป็น

การชั่วคราวอย่างต่อเนื่องในบางพืน้ที ่อย่างไรก็ตาม การขายผ่าน

ชอ่งทางการจัดสง่อาหาร ซือ้กลับบา้น และการซือ้อาหารกลับบา้น

โดยไมต่อ้งลงจากรถ (Drive-through) มสีว่นชว่ยผลักดันยอดขาย

โดยรวมของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย ทัง้นี ้ไมเนอร ์ฟู้ด

ยังคงมุง่เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่และใชป้ระโยชนจ์ากแพลตฟอรม์

ดจิทิัลเพือ่เพิม่ยอดขายตอ่ไป โดยในชว่งไตรมาสดังกล่าว ไมเนอร ์

ฟู้ดไดม้กีารด าเนินแคมเปญการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ 

เพื่อเพิ่มจ านวนผูใ้ชใ้หม่ของแอปพลิเคชัน 1112D ส่งผลใหม้ี

จ านวนการดาวน์โหลดและตดิตัง้แอปพลเิคชันเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 

จากไตรมาส 4 ปี 2563 ในขณะเดียวกัน ไมเนอร์ ฟู้ ดยังสามารถ

เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานจัดส่งอาหารไดต้าม

เป้าหมายของบรษัิท โดยเฉพาะอย่างยิง่เดอะ พซิซา่ คอมปะนี ได ้

ขยายขอบเขตพื้นที่ ในการใหบ้ริการ จัดส่งอาหารในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในขณะที่ซซิซ์เลอร์ได ้

เปิดตัวเมนูพเิศษบนแอปพลเิคชนั 1112D และเขา้รว่มแคมเปญกับ

ผูใ้หบ้รกิารจัดส่งอาหารรายอืน่และธนาคาร เพือ่ผลักดันยอดขาย

ใหสู้งขึน้ นอกจากนี้ เบอรเ์กอร ์คงิและซซิซเ์ล่อรไ์ดร้่วมมือกับผู ้

ใหบ้รกิารจัดส่งอาหารรายใหม่เพิม่เตมิเพือ่เพิม่โอกาสในการขยาย

ฐานลกูคา้ 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนียังคงมกีารเตบิโตของยอดขาย

โดยรวมทุกสาขาอย่างกา้วกระโดดในอัตรารอ้ยละ 182.6 ใน 

ไตรมาส 1 ปี 2564 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นผล

มาจากการขยายสาขาและการฟ้ืนตัวของการบรโิภคภายในประเทศ

อย่างต่อเนื่อง รวมถงึฐานของผลการด าเนนิงานที่ต ่าในปีก่อนจาก

การทีก่ลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีไดร้ับผลกระทบอย่างหนัก

จากการระบาดของโรค COVID-19 ตัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ์ 2563 

ส่วนยอดขายต่อรา้นเดมิในไตรมาส 1 ปี 2564 เตบิโตรอ้ยละ 75.1 

เมื่อเทียบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึง่เป็นการเตบิโตตดิต่อกัน

เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องมาจากผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งของ

ธุรกจิน่ังรับประทานอาหารภายในรา้น ทัง้นี ้กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศจนียังคงมกีารเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิทีเ่ป็นบวกใน

เดอืนมกราคมแมว้่าจะมีจ านวนผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ในกรุงปักกิง่

และเซีย่งไฮเ้พิม่ขึน้ในระหวา่งเดอืน อกีทัง้ ยอดขายของกลุม่ธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศจนีมอีัตราการเตบิโตทีส่งูขึน้อย่างมนัียส าคัญ

ในเดือนกุมภาพันธ์ จากผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงวัน

ตรุษจีน และจากการปิดพื้นที่อย่างเขม้งวดของหลายเมืองใน

ประเทศจีนตัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ์ของปีที่ผ่านมา รวมถงึในเดือน

มนีาคมซึง่ไมม่รีายงานการตดิเชือ้ภายในประเทศ 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมยีอดขายโดยรวมทุก

สาขาลดลงรอ้ยละ 5.1 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน จากการปิดสาขารา้นอาหารที่ไม่ท าก าไรเป็น

การถาวรและการปิดใหบ้รกิารรา้นอาหารบางสาขาเป็นการชั่วคราว

ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ในขณะที่มีการเตบิโต

ของยอดขายตอ่รา้นเดมิทีเ่ป็นบวกในอัตรารอ้ยละ 2.0 ในไตรมาส 1 

ปี 2564 ส าหรับแนวโนม้รายเดอืน กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

ออสเตรเลียมียอดขายต่อรา้นเดิมลดลงในเดือนมกราคมและ

กุมภาพันธ์ โดยไดร้ับแรงกดดันจากการด าเนินงานที่จ ากัดเพียง

บรกิารจัดส่งอาหารและสั่งกลับบา้น ท่ามกลางมาตรการการปิด

พืน้ทีใ่นเมอืงตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรอบนอกของเมอืงบรสิเบน 

อย่างไรก็ตาม การเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิกลับมาเป็นบวก

ในเดอืนมนีาคม ซึง่เป็นอัตราทีส่งูกวา่อัตราการลดลงในปี 2563 ซึง่

เป็นชว่งของการปิดประเทศ โดยการเตบิโตดังกล่าวเป็นผลมาจาก

ความคดิรเิริม่ทางดา้นดจิิทัลและกระบวนการปฏิบัตกิารเพื่อเพิม่

ยอดขาย และการเขา้ร่วมเป็นพันธมติรกับผูใ้หบ้รกิารจัดส่งอาหาร

รายใหมเ่พือ่ผลักดันยอดขายตอ่ไป   

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 1 
 ปี 2564 

ไตรมาส 1  
ปี 2563 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่รา้นเฉลีย่ 

Average Same-Store-Sales Growth (15.3) (10.5) 

อตัราเตบิโตของยอดขายรวมเฉลีย่           

Average Total-System-Sales  (12.4) (5.8) 

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ เพือ่

ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี

กอ่น โดยการเตบิโตของรายไดข้องกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

จีน ซึง่เป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวของการด าเนนิงานอย่างแข็งแกร่ง 

และกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยี จากผลกระทบเชงิ

บวกของอัตราแลกเปลีย่น รวมถงึการลดลงของอัตราการลดราคา

ค่าอาหาร ช่วยลดผลกระทบจากรายไดท้ี่ชะลอตัวของกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศไทย รวมถงึส่วนขาดทุนจากกจิการร่วมคา้ใน

ไตรมาสดังกล่าวไดบ้างส่วน เช่นเดียวกันกับรายรับจากการให ้

สทิธแิฟรนไชส ์ซึง่ลดลงในอัตรารอ้ยละ 12 จากชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน โดยการเตบิโตของรายรับจากค่าธรรมเนยีมเริม่ตน้ของการให ้

สิทธิแฟรนไชส์ในประเทศของแบรนด์สเวนเซ่นส์จากการต่อ

สัญญาแฟรนไชส ์ไม่เพยีงพอทีจ่ะชดเชยกับการลดลงของรายรับ

จากการใหส้ทิธแิฟรนไชสข์องแบรนดอ์ืน่ๆ ในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม แมว้่ารายไดข้องธุรกิจรา้นอาหารจะลดลง แต่ 

EBITDA จากการด าเนนิงาน ในไตรมาส 1 ปี 2564 เตบิโตรอ้ยละ 

17 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่1,079 ลา้นบาท โดยผลการ

ด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งของรา้นรเิวอรไ์ซดใ์นประเทศจนี ซึง่เป็นผล

มาจากยอดขายทีแ่ข็งแกร่ง และราคาวัตถุดบิประเภทปลาทีล่ดลง 

รวมถงึการบรหิารจัดการค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร ค่าเช่า และการ

บรหิารอยา่งมวีนัิยของในทกุแบรนดข์องไมเนอร ์ฟู้ด สง่ผลใหธุ้รกจิ

รา้นอาหารมกี าไรจากการด าเนินงานทีแ่ข็งแกร่ง ดังนัน้ อัตราการ



 

 

 

หนา้ 4 

ท าก าไร EBITDA จากการด าเนินงานเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 21.1 ใน

ไตรมาส 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกับรอ้ยละ 16.2 ในไตรมาส 1 ปี 

2563 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 1  
ปี 2564 

ไตรมาส 1  
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 4,798 5,296 -9 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 325 369 -12 

รวมรายได ้ 5,123 5,664 -10 

EBITDA 1,079 919 17 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 21.1 16.2  

*   ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2564 บรษัิทมโีรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 373 

แห่ง และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีร่ับจา้งบรหิารอกี 154  แห่ง

ใน 55 ประเทศ มจี านวนหอ้งพักทัง้สิน้ 75,168 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองจ านวน 56,368 หอ้ง และหอ้งที่บริษัทรับจา้ง

บรหิารจ านวน 18,800 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, อวานี, โอ๊คส,์ 

ทโิวล,ี เอ็นเอช คอลเลคชัน่, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า        

คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักในประเทศไทย 

4,809 หอ้ง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพักในตา่งประเทศ 

70,359 หอ้ง  คิด เ ป็นสัดส่วนร อ้ยละ  94 ในอีก  54 ประ เทศ 

ครอบคลมุทั่วทวปีเอเชยี โอเชยีเนยี ยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 1 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 56,368 -168 -146 

-  ประเทศไทย 3,188 0 0 

-  ตา่งประเทศ 53,180 -168 -146 

รับจา้งบรหิาร 18,800 -302 -1,006 

-  ประเทศไทย 1,621 0 -283 

-  ตา่งประเทศ 17,179 -302 -723 

รวมหอ้งพกั 75,168 -470 -1,152 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่รษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมทีบ่รษัิทลงทุนเอง เชา่บรหิาร และ

รว่มลงทนุ 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทนุ 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 1 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 19,065 0 -950 

เชา่บรหิาร 35,474 -168 804 

รว่มทนุ 1,829 0 0 

รับจา้งบรหิาร 12,392 -319 -234 

MLR* 6,408 17 -772 

รวมหอ้งพกั 75,168 -470 -1,152 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

 

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร 

กลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร (รวมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป มสีัดส่วนรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 52 ของรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 1 ปี 2564 โดย

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน  (Revenue per Available Room – 

RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดมิ (Organic) ทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง

และเช่าบรหิารลดลงรอ้ยละ 76 ในสกุลเงนิบาท ในขณะทีร่ายได ้

เฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์และลาติน

อเมรกิามกีารเตบิโตจากในไตรมาส 4 ปี 2563 แต่ไม่เพยีงพอทีจ่ะ

ชดเชยกับการลดลงของรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในภูมภิาคอืน่ๆ 

ไดอ้ย่างเต็มจ านวน โดยเฉพาะอย่างยิง่จากการทีป่ระเทศไทยและ

ทวปียุโรปตอ้งเผชญิกับสภาพแวดลอ้มทีท่า้ทายจากการกลับมา

ระบาดของโรค COVID-19 อกีครัง้ 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิลดลงรอ้ยละ 81 ในไตรมาส 1 ปี 

2564 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เนือ่งจากประเทศไทยยังไมม่กีาร

เปิดพรมแดนใหก้ับนักท่องเทีย่วต่างชาตแิละมกีารระบาดของโรค 

COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่ชว่งปลายเดอืนธันวาคม 2563 ธุรกจิ

สถานที่กักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) ยังคง

ช่วยผลักดันผลการด าเนินงานของโรงแรมในกรุงเทพฯ อย่าง

ต่อเนื่อง แต่การตดิเชือ้ภายในประเทศในไตรมาสดังกล่าวส่งผล

กระทบเชงิลบต่อธุรกจิโรงแรมในต่างจังหวัดมากกว่า เนื่องจาก

ประชาชนมีความระมัดระวังในการเดินทางขา้มจังหวัดมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนนิงานมกีารปรับตัวดขีึน้อย่างตอ่เนื่องใน

แตล่ะเดอืนในระหวา่งไตรมาสจากจ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมท่ีล่ดลง  

กลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารในทวีปยุโรป

และลาตนิอเมรกิามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิ

ลดลงรอ้ยละ 77 ในไตรมาส 1 ปี 2564 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

โดยประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปไดม้ีการขยายระยะเวลาในการ

จ ากัดทางดา้นการเดินทาง ซึง่ส่งผลใหโ้รงแรมในทวีปยุโรปมี

จ านวนแขกเขา้พักทีล่ดลง รวมถงึยังคงมกีารปิดใหบ้รกิารโรงแรม

บางแหง่ในภมูภิาคเป็นการชั่วคราว ในขณะทีใ่นไตรมาส 1 ปี 2563 

กลุ่มโรงแรมในทวปียุโรปไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรค 

COVID-19 ในเดือนมีนาคมเท่า นั้น  อย่างไร ก็ตาม ผลการ

ด าเนนิงานของโรงแรมทัง้ในทวปียุโรปและลาตนิอเมรกิาปรับตัวดี

ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในแตล่ะเดอืนในระหวา่งไตรมาส 

โรงแรมในประเทศมัลดฟีส ์มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืลดลงเพยีง

รอ้ยละ 11 ในไตรมาส 1 ปี 2564 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึง่

เป็นการฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องนับตัง้แต่การกลับมาเปิดใหบ้ริการ

โรงแรมอกีครัง้ในชว่งปลายเดอืนกันยายน 2563 โดยรายไดเ้ฉลีย่

ต่อหอ้งต่อคนืปรับตัวดขีึน้อย่างมนัียส าคัญเมือ่เทยีบกับไตรมาสที่
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ผ่านมา จากทัง้อัตราการเขา้พักและค่าหอ้งพักเฉลี่ยทีสู่งขึน้ อัน

เป็นผลมาจากความพยายามในการขายและการตลาดของไมเนอร ์

โฮเทลส์ และแคมเปญการท่องเที่ยวของทางรัฐบาลประเทศ 

มัลดีฟส์ ซึง่ไดย้กเลกิมาตรการการกักกันนักท่องเที่ยวที่จะเดิน

ทางเขา้มาเทีย่วบนเกาะ 

กลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ซึง่มสีัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 1 ปี 2564 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกุล

เงนิบาทเตบิโตรอ้ยละ 8 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุ

หลักมาจากการเตบิโตของอัตราการเขา้พัก รวมถงึผลกระทบเชงิ

บวกของอัตราแลกเปลีย่นทีม่ีต่ออัตราค่าหอ้งพักเฉลีย่ อย่างไรก็

ตาม แมว้่าจะมกีารระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ในบาง

เมอืง แตก่ลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุยังคงมอีัตรา

การเขา้พักเฉลี่ยในระดับทีสู่งอยู่ที่รอ้ยละ 70 ในขณะที ่อัตราค่า

หอ้งพักเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 7 ในสกุลเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยี แต่

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 ในสกลุเงนิบาท 

โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมมสีัดส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 4 ของ

รายไดจ้ากการด า เนินงานของธุ รกิจโรงแรมและอื่นๆ  ใน 

ไตรมาส 1 ปี 2564 โดยรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรม

เดิมที่บริษัทรับจา้งบริหารลดลงรอ้ยละ 45 เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น ซึง่ปรับตัวดขีึน้อยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตใ่นไตรมาส 3 

ปี 2563 จากผลการด าเนินงานที่ดีของโรงแรมในประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมเิรตส ์กาตาร ์และมัลดฟีส ์

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 1 ปี 2564 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืใน

สกลุเงนิบาทของกลุม่โรงแรมเดมิทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 59 จากชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากผลกระทบเชงิลบจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 ในทุกภูมภิาค ทัง้นี้ หากรวมโรงแรม

ใหม่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 

60 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทนุ 

อตัราการเขา้พกั 
(รอ้ยละ)  

(System-wide) (Organic) 

 
ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ลงทนุเองและเชา่
บรหิาร* 

14 46 15 46 

รว่มทนุ 28 41 28 41 

รับจา้งบรหิาร* 25 48 25 48 

MLR** 70 69 70 69 

เฉลีย่ 21 48 21 48 

คา่เฉลีย่ของ MINT ในประเทศ

ไทย 17 51 18 51 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมในประเทศ
ไทย*** 17 52 N/A N/A 

คา่หอ้งเฉลีย่ 
(บาท/คนื) 

(System-wide) (Organic) 

 
ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ลงทนุเองและเชา่
บรหิาร* 

2,880 3,810 2,873 3,810 

รว่มทนุ 7,904 7,530 7,904 7,530 

รับจา้งบรหิาร* 5,028 4,641 4,923 4,641 

MLR** 3,932 3,702 3,932 3,702 

เฉลีย่ 3,693 3,982 3,671 3,982 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 3,242 5,662 3,204 5,662 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมในประเทศ

ไทย*** 1,066 1,652 N/A N/A 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง 
(บาท/คนื) 

(System-wide) (Organic) 

 
ไตรมาส 1 

ปี 2564 

ไตรมาส 1 

ปี 2563 

ไตรมาส 1 

ปี 2564 

ไตรมาส 1 

ปี 2563 

ลงทนุเองและเชา่
บรหิาร* 

415 1,752 425 1,752 

รว่มทนุ 2,174 3,067 2,174 3,067 

รับจา้งบรหิาร* 1,236 2,234 1,226 2,234 

MLR** 2,768 2,558 2,768 2,558 

เฉลีย่ 774 1,929 788 1,929 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 562 2,901 566 2,901 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมในประเทศ
ไทย*** 178 852 N/A N/A 

* จ านวนหอ้งรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์
*** ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 1 ปี 2564 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งลดลงในอัตรารอ้ยละ 67 เมือ่เทยีบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 การระบาดของโรค 

COVID-19 สว่นใหญจ่ ากัดอยูใ่นประเทศจนี และไมแ่พรก่ระจายไป

ประเทศอืน่ๆ จนในเดอืนมนีาคม ดังนัน้ สองเดอืนแรกของไตรมาส

ดังกล่าวยังคงเป็นฐานของผลการด าเนินงานปกติในช่วงก่อน 

สถานการณ์ COVID-19 ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 แมว้่าการ

ด าเนินงานของกลุ่มโรงแรมในประเทศออสเตรเลียจะแข็งแกร่ง 

จากความสามารถของรัฐบาลในการควบคุมการแพรร่ะบาดของโรค 

COVID-19 ไดอ้ย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ แต่การลดลงของ

รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง

ในไตรมาส 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากสภาวะการด าเนนิงานทีท่า้ทายของตลาดหลัก

อืน่ๆ จากการขยายระยะเวลาของขอ้จ ากัดในดา้นการเดนิทางและ

การปิดพรมแดน ส่วนรายไดจ้ากการรับจา้งบริหารโรงแรมใน 

ไตรมาส 1 ปี 2564 ลดลงในอัตรารอ้ยละ 15 จากชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมภายใตส้ัญญารับจา้งบริหารใน

ตลาดส่วนใหญ่ของบรษัิท รวมถงึการยกเลกิสัญญารับจา้งบรหิาร

ของโรงแรมบางส่วน อย่างไรก็ตาม การลดลงของรายไดจ้ากการ

รับจา้งบริหารในอัตราที่ต ่ากว่าการลดลงของรายไดข้องธุรกิจ
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โรงแรมอย่างมนัียส าคัญ เป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง

ของโรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิารในประเทศมัลดฟีส ์

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 โดยบรษัิทไดปิ้ดการขายไปแลว้สองโครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการ ดเิอสเตท สมุย และโครงการเซ็นต ์รจีสิ เรสซเิดนเซส 

อกีทัง้ บรษัิทมโีครงการทีอ่ยู่ในระหว่างการขาย ไดแ้ก่ โครงการ 

ลายัน เรสซเิดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต, โครงการ อนันตรา 

เชยีงใหม่ เซอรว์สิ สวที, โครงการ  อวาดนิา ฮลิส ์บาย อนันตรา 

ในภูเก็ต และโครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต นอกจากนี้ 

บรษัิทไดป้ระกาศโครงการใหม่อกีสองโครงการ ซึง่อยู่ระหว่างการ

ก่อสรา้ง ไดแ้ก่ โครงการอนันตราเดซารู ในประเทศมาเลเซยี และ

โครงการอนันตรา อูบุด ในประเทศอนิโดนเิซยี เพือ่ใหม้โีครงการที่

อยูอ่าศัยเพือ่ขายอยา่งตอ่เนือ่งในอนาคต 

อกีส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คอื โครงการพักผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชือ่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2564 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

253 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชยีงใหม่ในประเทศไทย 

ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซแีลนด์ บาหลีในประเทศอนิโดนีเซีย 

และซานย่าในประเทศจีน โดยอนันตรา เวเคชั่น คลับมีจ านวน

สมาชกิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่15,623 

คน ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2564 

รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 38 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

กจิกรรมการขายอสังหารมิทรัพยท์ีแ่ข็งแกร่งในไตรมาสนี้ สามารถ

หักกลบผลการด าเนินงานที่ชะลอตัวของอนันตรา เวเคชั่น คลับ

และธุรกจิศูนยก์ารคา้และบันเทงิไดเ้ต็มจ านวน อย่างไรก็ตาม ผล

การด าเนนิงานของอนันตรา เวเคชั่น คลับยังคงเตบิโตต่อเนื่องเป็น

ไตรมาสที่สามตดิต่อกัน จากจ านวนพอยน์ที่ขายไดม้ากขึ้นและ

จ านวนสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้  

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

รายไดร้วมจากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 

1 ปี 2564 ลดลงรอ้ยละ 58 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก

ผลกระทบเชงิลบจากผลการด าเนนิงานทีช่ะลอตัวในทุกตลาดของ

บรษัิททา่มกลางการระบาดของโรค COVID-19 ยกเวน้ธุรกจิรับจา้ง

บรหิารจัดการหอ้งชดุ และธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์

EBITDA จากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ลดลงเป็น

ผลขาดทุนสุทธจิ านวน 602 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 เมือ่

เทยีบกับ EBITDA ทีเ่ป็นบวกจ านวน 2,070 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 

ปี 2563 เนื่องมาจากความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงตามการ

ลดลงของรายไดอ้ย่างมนัียส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่จากเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป  อย่างไรก็ตาม ส่วนขาดทุน  EBITDA จากการ

ด าเนินงานลดลงจากในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งมีส่วนขาดทุน 

EBITDA จ านวน 1,467 ลา้นบาท เป็นผลมาจากมาตรการการลด

ค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให ้EBITDA จากการด าเนนิงานของ

ธุรกจิโรงแรม ซึง่ไมนั่บรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ กลับมาเป็นบวกใน

ไตรมาสนี้ ในขณะที่ธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิโรงแรมและ

ธุรกิจรับจา้งบริหารจัดการหอ้งชุดยังคงมี EBITDA จากการ

ด าเนนิงานทีเ่ป็นบวกในไตรมาสดังกลา่ว 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

4,734 14,289 -67 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 246 289 -15 

ธรุกจิอืน่ๆ 1,645 1,192 38 

รวมรายได ้ 6,624 15,770 -58 

EBITDA -602 2,070 -129 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) -9.1 13.1  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2564 บรษัิทมรีา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 428 แห่ง ลดลง 45 แห่งจาก 473 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 

2563 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปิดแบรนดโ์อวเีอสและเอแตม

สุทธดิว้ยการเพิม่ขึน้ของรา้นสโกมาด ิทัง้นี้ รอ้ยละ 77 ของจ านวน

รา้นคา้และจุดจ าหน่ายทัง้หมดและเป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใต ้

แบรนด์อเนลโล่, บอสสนิี่, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี และแรทลยี์ 

ในขณะทีร่อ้ยละ 23 เป็นของกลุ่มสนิคา้ไลฟ์สไตลภ์ายใตแ้บรนด์

โจเซฟ โจเซฟ, สวลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิส,์ โบเดิม้ และสโกมาด ิ

จ านวนสาขาและจดุจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จดุจ าหนา่ย 

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 329 -30 -64 

กลุม่สนิคา้ไลฟ์สไตล*์ 99 -1 19 

รวม 428 -31 -45 

* นับรวมรา้นตัวแทนจ าหน่ายของแบรนดส์โกมาด ิ

ในไตรมาส 1 ปี 2564 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

ลดลงรอ้ยละ 24 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุ
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หลักมาจากยอดขายทีล่ดลงของธุรกจิแฟชัน่ เนือ่งจากการชะลอตัว

ของการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค และการชะลอตัวของภาคการ

ท่องเทีย่วท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม 

ธุรกจิเครือ่งใชใ้นบา้นและครัวเรอืนมกีารเตบิโตของยอดขายอย่าง

แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ยอดขายของแบรนดส์วลิลิง่ เจ.เอ. 

เฮ็งเคลิส ์ในขณะทีก่ารขายผ่านช่องทางอคีอมเมริซ์เตบิโตอย่าง

ต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายผ่านเว็บไซต์ของ 

แบรนดช์ารล์ แอนด ์คธี 

ธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติม ีEBITDA จากการด าเนนิงานใน

ไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นบวกจ านวน 45 ลา้นบาท จาก EBITDA ที่

เป็นลบอยู่ที ่7 ลา้นบาทในชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยการเตบิโต

ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ

เครือ่งใชใ้นบา้นและเครือ่งครัว รวมถงึมาตรการการลดค่าใชจ้่าย

ดา้นบุคลากร ค่าเช่า การขนส่ง และการโฆษณาและส่งเสรมิการ

ขายในหลายแบรนดข์องไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ส่งผลใหอ้ัตราการท า

ก าไร EBITDA จากการด าเนินงานเป็นบวกอยู่ที่รอ้ยละ 6.0 ใน 

ไตรมาส 1 ปี 2564 

รายไดข้องธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 476 692 -31 

ธรุกจิรับจา้งผลติ 275 294 -6 

รวมรายได*้* 751 986 -24 

EBITDA 45 -7 -745 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 

6.0 -0.7  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2564 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 353,003 ลา้นบาท 

ลดลงจ านวน 9,324 ลา้นบาท จาก 362,327 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 

2563 การลดลงดังกล่าวมสีาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของ

เงนิสดจ านวน 4,109 ลา้นบาท เนื่องมาจากกระแสเงนิสดจ่ายจาก

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และการช าระคืน

เงนิกูบ้างส่วน (2) การลดลงของทีด่นิและอสังหารมิทรัพยจ์ านวน 

795 ลา้นบาท จากกิจกรรมการขายอสังหาริมทรัพย์ในระหว่าง 

ไตรมาส (3) การลดลงของทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์จ านวน 2,846 

ลา้นบาท และสทิธกิารใชส้นิทรัพยจ์ านวน 2,574 ลา้นบาท ซึง่สว่น

ใหญ่มาจากการตัดค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายตามปกต ิและ

การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยจ์ากการระบาดของโรค COVID-19 

บรษัิทมีหนี้สนิรวม 283,583 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2564 

ลดลงจ านวน 2,419 ลา้นบาท จาก 286,003 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 

2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของเงินกูย้ืมสุทธิ

จ านวน 1,057 ลา้นบาท จากการช าระคนืหุน้กู ้(2) การลดลงของ

หนีส้นิอนุพันธจ์ านวน 469 ลา้นบาท และ (3) การลดลงของหนี้สนิ

ภายใตส้ัญญาเชา่จ านวน 1,607 ลา้นบาท เนือ่งจากไดร้ับการลดคา่

เชา่ และการขยายระยะเวลาการช าระคา่เชา่ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทลดลงจ านวน 6,904 ลา้นบาท จาก 

76,324 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2563 เป็น 69,420 ลา้นบาท ณ สิ้น 

ไตรมาส 1 ปี 2564 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ส่วนขาดทุน

สุทธิจ านวน 7,250 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2564  และ  (2) 

ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทุนจ านวน 435 ลา้นบาท 

สทุธดิว้ย การใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธจิ านวน 201 ลา้นบาท 

ส าหรับ 3 เดอืนแรกของปี 2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกีระแสเงนิ

สดจากกจิกรรมการด าเนนิงานเป็นบวกจ านวน 593 ลา้นบาท ลดลง

จ านวน 1,305 ลา้นบาท จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุ

สว่นใหญม่าจากการลดลงของของก าไรสทุธใินไตรมาส 1 ปี 2564 

สุทธดิว้ยการเพิม่ขึน้สุทธขิองการแปลงค่าเงนิจ านวน 3,558 ลา้น

บาท 

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจ านวน 1,320 

ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมสีาเหตหุลักมาจากการลงทุน

ตามปกตขิองธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร และอืน่ๆ  

บรษัิทมเีงนิสดจ่ายสุทธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 3,455 ลา้น

บาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการช าระคนืเงนิกูจ้ านวน 7,835 

ลา้นบาท การช าระคนืหนี้สนิภายใตส้ัญญาเช่าจ านวน 2,463 ลา้น

บาท และดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทุนจ านวน 435 

ลา้นบาท สทุธดิว้ยเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 7,285 ลา้นบาทจากเงนิ

กูย้ืมระยะสั ้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินและสถาบันที่

เกี่ยวขอ้ง เพื่อเพิม่สภาพคล่องของบริษัท และการใชส้ทิธิตาม

ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บรษัิทลดลงจ านวน 4,182 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564  

อัตราการใชเ้งนิ (Cash Burn) ซึง่ค านวณมาจากกระแสเงนิสดจาก

การด าเนินงาน เงินช าระคืนหนี้ส ินตามสัญญาเช่า และเงินจ่าย

ส าหรับการลงทุน อยู่ทีจ่ านวน 3.2 พันลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 

2564 ซึง่คดิเป็นเฉลีย่ 1.1 พันลา้นบาทต่อเดอืน โดยอัตราการใช ้

เงนิดังกล่าวลดลงจากอัตราการใชเ้งนิที ่1.6 พันลา้นบาทต่อเดอืน 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึ้นของ

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานและการลดลงของการช าระคนื

หนีส้นิตามสัญญาเชา่ 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมอีัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 33.4 ในไตรมาส 1 ปี 

2563 เป็นรอ้ยละ 16.5 ในไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมสีาเหตหุลักมา

จากอัตราการท าก าไรทีล่ดลงของธุรกจิโรงแรมและไลฟ์สไตล ์จาก

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลใหบ้รษัิท

มีผลขาดทุนสุทธิที่สูงขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกับ 
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ไตรมาส 1 ปี 2563 จากความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงตาม

การลดลงของรายได ้แมว้่าจะมีมาตรการในการลดตน้ทุนอย่าง

เครง่ครัดแลว้ก็ตาม 

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ปรับเทยีบเต็มปีเป็นลบอยู่ที่รอ้ยละ 

28.6 ในไตรมาส 1 ปี 2564 จากที่เป็นลบอยู่ที่รอ้ยละ 15.3 ใน 

ไตรมาส 1 ปี  2563 ซึ่งมีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจากการ

ด าเนนิงานทีส่งูขึน้ในไตรมาส 1 ปี 2564 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน และการดอ้ยค่าสนิทรัพยเ์นื่องจากการระบาดของโรค 

COVID-19 เชน่เดยีวกัน อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพยป์รับเทียบ

เต็มปีตดิลบอยูท่ีร่อ้ยละ 5.8 ในไตรมาส 1 ปี 2564 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ของบรษัิทเพิม่ขึน้จาก 56 วันในไตรมาส 1 

ปี 2563 เป็น 74 วันในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึง่เป็นผลมาจากรายได ้

รวมทีล่ดลงจากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 ส่วน

อัตราส่วนค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้จาก

รอ้ยละ 17.2 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นรอ้ยละ 23.7 ในไตรมาส 1 

ปี 2564 โดยในระหวา่งปีไดม้กีารช าระหนีข้องลกูหนี ้สง่ผลใหอ้ัตรา

การลดลงของยอดลูกหนี้การคา้สูงกว่าการลดลงของค่าใชจ้่าย

ส ารองส าหรับการดอ้ยคา่ 

สนิคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดบิ สนิคา้

ระหว่างผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัด

จ าหน่ายและรับจา้งผลติ โดยอายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้

จาก 36 วันในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็น 61 วันในไตรมาส 1 ปี 2564 

ส่วนใหญ่เนื่องมาจากธุรกจิโรงแรม และรา้นอาหารท่ามกลางการ

แพร่กระจายของโรค COVID-19 ส่วนอายุเฉลีย่ของเจา้หนี้การคา้

เพิม่ขึน้จาก 91 วันในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็น 128 วันในไตรมาส 1 

ปี 2564 ซึง่เป็นผลมาจากตน้ทุนขายที่ลดลงจากยอดค าสั่งซือ้ที่

ลดลงและมาตรการการประหยัดคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

อัตราส่วนสนิทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิหมุนเวียนลดลงอยู่ที ่1.0 

เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 จาก 1.3 เท่า ณ สิ้นปี 2563 

เนื่องจากการลดลงของเงนิสดจากกระแสเงนิสดจ่ายสุทธ ิและการ

เพิ่มขึ้นของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินและหุน้กูท้ ี่ถ ึง

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขใหม่ของพันธสัญญา

หนี ้ซ ึง่ไมร่วมหนีส้นิภายใตส้ัญญาเชา่ในการค านวณอัตราส่วนภาระ

หนี้สนิต่อทุน อัตราส่วนหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู ้

ถอืหุน้เพิม่ขึน้จาก 1.79 เท่า ณ สิน้ปี 2563 เป็น 1.95 เท่า ณ สิน้

ไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมสีาเหตหุลักมาจากฐานสว่นของผูถ้อืหุน้ที่

ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2564 และการดอ้ยค่า

สนิทรัพยเ์นื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทัง้นี้ หาก

ไม่นับรวมการดอ้ยค่าสนิทรัพย์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 อัตราส่วนหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อื

หุน้จะอยู่ที ่1.88 เท่า ในไตรมาส 1 ปี 2564 อย่างไรก็ตาม บรษัิท

ไดป้ระสบความส าเร็จในการขยายระยะเวลาการยกเวน้การทดสอบ

การด ารงอัตราส่วนทางการเงนิดังกล่าวออกไปอกี 2 ปีจนถงึสิน้ปี 

2565 ส่วนอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงจาก 

1.9 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็น 1.0 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2564 

จากการลดลงของกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน 

อตัราสว่นทางการเงนิ 

ความสามารถในการท าก าไร 31 ม.ีค. 64 31 ม.ีค. 63 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 16.5 33.4 

อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) -57.5 -7.9 

อตัราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน* 
(รอ้ยละ) 

-41.7 -14.2 

 
ความมปีระสทิธภิาพ 31 ม.ีค. 64 31 ม.ีค. 63 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้* (รอ้ยละ) -28.6 -15.3 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์ (รอ้ยละ) -5.8 -4.1 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 74 56 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วนั) 61 36 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั) 128 91 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 1.0 1.3 

ภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 
อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.95 1.79 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.63 1.44 

 31 ม.ีค. 64 31 ม.ีค. 63 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เทา่)  

1.0 1.9 

*ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

แนวโนม้ในอนาคต 

พัฒนาการในเชงิบวกของการกระจายวัคซีนไปทั่วโลกถือเป็น

ความกา้วหนา้ทีส่ าคัญส าหรับปี 2564 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์

ในระยะสั ้นยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดว้ยปัจจัย

ภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคุมไดต้่างๆ เชน่ การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ระลอกใหม่ และการขยายระยะเวลาของขอ้จ ากัดใน

การเดินทางในหลายภูมิภาคทั่ วโลก  อย่างไรก็ตาม แมว้่า

สถานการณ์จะมคีวามผันผวนอยา่งตอ่เนือ่ง แตบ่รษัิทยังคงมั่นใจใน

แนวโนม้ทางธุรกจิในระยะยาว และจะยังคงใหค้วามส าคัญกับความ

ย่ังยนืของธุรกจิตอ่ไป ทัง้นี ้บรษัิทคาดวา่จะเริม่เห็นการฟ้ืนตัวอย่าง

มนัียส าคัญในชว่งครึง่หลังของปี 2564 และจะฟ้ืนตัวอย่างต่อเนือ่ง

ตลอดปี 2565 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์โฮเทลส ์

อัตราการฟ้ืนตัวของธุรกจิโรงแรมจะขึ้นอยู่กับอัตราการกระจาย

วัคซีน COVID-19 ทั ้งภายในประเทศและทั่วโลกเป็นส าคัญ 

เนื่องจากการฉีดวัคซนีจะช่วยใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิสามารถ
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กลับมาด าเนนิต่อ และประเทศต่างๆ สามารถกลับมาเปิดพรมแดน

ไดอ้กีครัง้ 

ในทวีปยุโรป อัตราการกระจายวัคซีนจะเร็วขึ้นในไตรมาส 2 ปี 

2564 จากการส่งมอบวัคซนี โดยรอ้ยละ 70 ของผูใ้หญ่ในทวีป

ยุโรปจะไดรั้บการฉีดวัคซนีภายในสิน้เดอืนกันยายน ส่วนขอ้จ ากัด

ทางดา้นการเดินทางจะเริ่มผ่อนคลายลงตัง้แต่ช่วงกลางเดือน

พฤษภาคมหรือตน้เดือนมิถุนายน ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการ

ทอ่งเทีย่วในภมูภิาคมแีนวโนม้ทีจ่ะฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกรง่ในชว่งครึง่

หลังของปี 2564 นอกจากนี ้รัฐบาลและหน่วยงานตา่งๆ จะยังคงให ้

การสนับสนุนธุรกจิของภาคเอกชนผ่านมาตรการช่วยเหลือต่างๆ 

เพือ่กระตุน้การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิตอ่ไป 

ธุรกจิโรงแรมในประเทศออสเตรเลียจะยังคงฟ้ืนตัวต่อเนื่อง โดย

การเดนิทางภายในประเทศซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 85 ของธุรกจิบรหิาร

จัดการหอ้งชุดของไมเนอร์ โฮเทลส์ จะยังคงเป็นแรงขับเคลือ่น

หลัก เนื่องจากมกีารคาดการณ์ว่าจะไม่มกีารเปิดพรมแดนส าหรับ

นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตไิปจนถงึปี 2565 อยา่งไรก็ตาม นักทอ่งเทีย่ว

จากประเทศนวิซแีลนดม์จี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จากการจับคู่

ดา้นการท่องเที่ยว (Travel Bubble) ระหว่างสองประเทศตัง้แต่

เดอืนเมษายน 2564 

ในประเทศไทย แมจ้ะเกดิการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่

สาม ซึง่ส่งผลใหม้กีารจ ากัดการเดนิทางเพิม่ขึน้ แต่การท่องเทีย่ว

ภายในประเทศ ธุรกจิสถานทีก่ักกันทางเลอืก (Alternative State 

Quarantine) และธุรกจิสถานพยาบาลผูป่้วยเฉพาะกจิ (Hospitel) 

ซึง่ร่วมมอืกับโรงพยาบาลในพืน้ที ่จะยังคงเป็นแรงขับเคลือ่นหลัก

ของรายไดใ้นระยะสัน้ อยา่งไรก็ตาม การเปิดประเทศอยา่งคอ่ยเป็น

ค่อยไป โดยเริม่ตน้ทีเ่กาะภูเก็ต จะเปิดโอกาสใหม้กีารท่องเทีย่ว

ระหว่างประเทศ ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ของการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรม

การทอ่งเทีย่วในระยะยาว 

ประเทศมัลดีฟส์ยังคงมีแนวโนม้ที่ดีดว้ยแนวคิดหนึ่งเกาะหนึ่ง 

รีสอร์ทและการไม่มีนโยบายกักตัวนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นขอ้

ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขันทีเ่ป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ รัฐบาลของ

ประเทศมัลดฟีสไ์ดเ้ปิดตัวแคมเปญการทอ่งเทีย่ว “3V” ส าหรับเขา้

ก า รปร ะ เทศ , ฉี ด วัคซีน  และท่อ ง เที่ย ว  (Visit, Vaccinate, 

Vacation) ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเร่งการ ฟ้ืนตัวของ

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในประเทศมัลดฟีส ์

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ฟู้ด 

ธุรกจิรา้นอาหารมผีลการด าเนนิงานทีค่อ่นขา้งแข็งแกรง่ดว้ยการฟ้ืน

ตัวของธุรกจิอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ ดจะยังคง

เสริมสรา้งความแข็งแกร่งของแบรนด์และด าเนินมาตรการการ

ควบคมุคา่ใชจ้่ายตอ่ไป 

ในประเทศไทย ยอดขายของธุรกจิรา้นอาหารมคีวามผันผวนจาก

การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกทีส่าม อยา่งไรก็ตาม ผลการ

ด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ของธุรกจิจัดสง่อาหารของทกุแบรนดช์ว่ยลด

ผลกระทบจากการลดลงของจ านวนลูกคา้ทีน่ั่งรับประทานอาหาร

ภายในรา้น ทัง้นี้ กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยจะมุ่งเนน้ไป

ทีก่ารมสีว่นรว่มของลกูคา้และโปรแกรมความภักดขีองแตล่ะแบรนด์

ผ่านการปรับโครงสรา้งทางดิจิทัล นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟู้ ดใน

ประเทศไทยจะขยายเครือข่ายรา้นอาหารอย่างระมัดระวัง โดย

มุง่เนน้ไปทีต่ลาดทีบ่รษัิทยังเขา้ไมถ่งึ 

การฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งของการบรโิภคในประเทศจีนยังคงเป็น

แรงขับเคลือ่นของธุรกจิน่ังรับประทานอาหารภายในรา้น ดังนัน้กลุ่ม

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีจงึมุ่งขยายแบรนดร์เิวอรไ์ซดต์่อไป 

โดยแบรนดร์เิวอรไ์ซดอ์ยู่ในระหว่างปรับปรุงรูปแบบรา้นอาหารใหม่ 

ลงทุนในเทคโนโลย ีและด าเนนิโครงการตรวจสอบแหล่งทีม่าของ

ปลาซึง่เป็นวัตถุดบิหลัก ซึง่จะช่วยปรับปรุงประสทิธิภาพในการ

ด าเนนิงานและสรา้งผลตอบแทนใหส้งูขึน้ 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมขีนาดทีค่ล่องตัวขึน้

ตามการปรับโครงสรา้งรา้นอาหารอย่างต่อเนื่องและการบริหาร

จัดการความสามารถในการท าก าไรอย่างมีวินัย โดยกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียจะยังคงใหค้วามส าคัญกับการ

ปรับปรุงแบรนด ์โปรแกรมความภักดแีบบดจิทิัล และแพลตฟอรม์

บรกิารจัดส่งอาหาร ตลอดจนการขยายช่องทางการขายเพิม่เตมิ 

เช่น บริการซื้ออาหารกลับบา้นโดยไม่ตอ้งลงจากรถ และรา้น

สะดวกซือ้ ซึง่ขายอาหารกลอ่ง 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลจ์ะใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูการบรหิารจัดการ

ลูกคา้สัมพันธ์เพื่อเพิม่การซือ้ผ่านช่องทาง Omni Channel โดย

นอกเหนือจากเว็บไซตข์องแบรนดเ์องแลว้ ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล์มี

แผนทีจ่ะร่วมมอืกับแพลตฟอรม์การขายออนไลน์รายใหม่เพิม่เตมิ

เพื่อขยายฐานลูกคา้ นอกจากนี้ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะไดร้ับ

ประโยชน์จากความตอ้งการผลติภัณฑน์ ้ายาฆ่าเชือ้และท าความ

สะอาด ซึง่ยังคงมอียู่อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการระบาดของโรค 

COVID-19 ในประเทศไทย 

แนวโนม้การบรหิารจัดการกระแสเงนิสดและฐานะทางการเงนิ 

ท่ามกลางความผันผวนในระยะสัน้ มาตรการการประหยัดค่าใชจ้่าย

ในทุกหน่วยธุรกจิและทั่วทกุภมูภิาคยังคงเป็นหนึง่ในสิง่ทีบ่รษัิทให ้

ความส าคัญเป็นอันดับแรก โดยในบรรดามาตรการการประหยัด

ค่าใชจ้่ายต่างๆ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยังคงมุ่งเนน้การเพิ่ม

ประสทิธภิาพดา้นบุคลากรผ่านการเลกิจา้งชั่วคราว (Temporary 
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Redundancy) ตามกระบวนการและกฎระเบียบและการเลิกจา้ง

โดยรวม  

ในส่วนของสภาพคล่อง ณ สิน้เดอืนเมษายน 2564 บรษัิทมเีงนิสด

ในมอืจ านวนประมาณ 2.1 หมืน่ลา้นบาท และวงเงนิสนิเชือ่จ านวน 

2.1 หมื่นลา้นบาท ซึง่เพียงพอทีจ่ะรองรับกระแสเงนิสดจากการ

ด าเนินงานที่เ ป็นลบในสภาวะที่มีความผันผวนในระยะสั ้นนี้  

นอกจากนี้ สถานะเงนิสดของบรษัิทจะปรับตัวดขีึน้จากธุรกรรมการ

หมุนเวยีนสนิทรัพย ์ซึง่มเีป้าหมายที่จะแลว้เสร็จในไตรมาส 3 ปี 

2564 

บรษัิทยังคงมุ่งเนน้ในการบรหิารจัดการฐานะทางการเงนิเชงิรกุ ทัง้

ในระดับกลุม่บรษัิทและระดับเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊  

MINT มีแผนที่จะออกหุน้กูจ้ านวนไม่เกนิ 6 พันลา้นบาท ซึง่เป็น

ส่วนหนึ่งของแผนการบรหิารจัดการหนี้สนิและสภาพคล่อง อกีทัง้ 

เมือ่วันที ่11 พฤษภาคมทีผ่า่นมา บรษัิท ทรสิ เรทติง้ไดป้ระกาศคง

อันดับเครดติองคก์ร และหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลักประกันทีร่ะดับ 

“A” และอันดับเครดติหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลัีกษณะคลา้ยทุน (Hybrid 

Debentures, MINT18PA) ทีร่ะดับ “BBB+” ในขณะเดยีวกัน ทรสิ

ไดจั้ดอันดับเครดติหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลักประกันชดุใหม ่ซึง่จะ

ออกโดย MINT มูลค่าไม่เกนิ 6 พันลา้นบาททีร่ะดับ “A” อกีทัง้ได ้

คงแนวโนม้เชงิลบ ทา่มกลางการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

เพือ่เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของโครงสรา้งหนีส้นิ เอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ปไดบ้รรลุขอ้ตกลงกับเจา้หนี้ธนาคารในการขยายระยะเวลาการ

ช าระเงนิกูร้่วมทีม่ ีICO (ธนาคารรัฐของประเทศสเปน) ค ้าประกัน 

จ านวน 250 ลา้นยูโรจากปี 2566 เป็นปี 2569 และการยกเวน้การ

ทดสอบการด ารงอัตราส่วนทางการเงินไปจนถึงเดือนมถิุนายน 

2565 นอกจากนี้ บริษัทไดร้ับการยกเวน้การทดสอบการด ารง

อัตราสว่นทางการเงนิส าหรับ RCF (เงนิกูเ้พือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน) 

ที่มีอยู่เดมิไปจนถงึเดือนธันวาคม 2564 อัตราส่วนทางการเงนิที่

ผ่อนคลายลงในเดอืนมถิุนายน 2565 และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ยัง

อยู่ระหว่างการทบทวนทางเลือกต่างๆ ส าหรับเงินกูอ้ ื่นที่จะครบ

ก าหนดการช าระคนืในปี 2566 ทัง้นี้ เพือ่ทีจ่ะเพิม่สภาพคล่องและ

เสริมสรา้งฐานะทางการเงิน เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปไดป้ระกาศ

แผนการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุจ านวน 107 ลา้นยโูรในครึง่ปีหลังของ

ปี 2564 ในขณะเดยีวกัน MINT จะด าเนินการใหเ้งนิกูผู้ถ้อืหุน้กับ

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊เป็นจ านวน 100 ลา้นยโูร ซึง่จะน าไปใชใ้นการ

ซือ้หุน้เพิม่ทนุตอ่ไป ทัง้นี ้การสนับสนุนของ MINT แสดงใหเ้ห็นถงึ

ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในฐานะผูถ้อืหุน้หลักของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ป ใหเ้อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สามารถกา้วผ่านชว่งเวลาทีท่า้ทายนี้

ได ้ทัง้ MINT และเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จะยังคงพจิารณาทางเลอืก

เพิม่เตมิเพื่อเพิม่สภาพคล่องและเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของ

ฐานะทางการเงนิตอ่ไป 

ท่ามกลางความผันผวนในระยะสัน้ในหลายภูมภิาคทีม่กีารระบาด

ของโรค COVID-19 บริษัทจะยังคงมุ่งด าเนินธุรกิจ พรอ้มทั ้ง

ด าเนินการป้องกันเพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษัิทจะด าเนินธุรกจิไดอ้ย่าง

ตอ่เนือ่งในอนาคต 
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นายชยัพัฒน ์ไพฑรูย ์

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายพัฒนาเชงิกลยทุธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนา้ 11 

ภาคผนวก 

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว*  

ชว่งเวลา 
จ านวน 

(ลา้นบาท) 
กลุม่ธรุกจิ 

รายการทีเ่กดิขึน้ 
เพยีงครัง้เดยีว 

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 1 

ปี 2564 

119 รายได ้

-100 ก าไร
สทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวของเอน็
เอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
ในการขายและบรหิาร) 

-2,349 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยเ์นือ่งจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค 
COVID-19 (คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร) 

793 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจากสญัญา
แลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐ 

(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-135 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธอ์ตัรา
ดอกเบีย้ (คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร) 

-12 

ไมเนอร ์

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ้า่ยในการเลกิจา้งจากมาตรการ
การประหยัดคา่ใชจ้า่ย(คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร) 

-236 ไมเนอร ์ฟู้ด 

คา่ใชจ้า่ยส ารองส าหรับการปิดสาขา
และลกูหนีค้า่เชา่ และการตดัจ าหน่าย
คา่เชา่ลว่งหนา้ (คา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบรหิาร) 

* นับรวมผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 

 

 


