
 

 

 

หนา้ 1 

ภาพรวมธรุกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 2 ปี 2564 และหกเดอืน

แรกปี 2564 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) มผีลการด าเนนิงานโดยรวมทีด่ขีึน้ในไตรมาส 2 ปี 2564 

ทัง้จากช่วงเดียวกันของปีกอ่นและจากไตรมาสก่อน โดยบรษัิทมี

รายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 15,587 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 

2564 เตบิโตมากกว่า 2 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการ

เตบิโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวของธุรกจิโรงแรมในทุก

ภูมภิาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่โรงแรมในทวีปยโุรป และทกุกลุม่

ธุรกจิรา้นอาหารหลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศจนีและออสเตรเลยี รวมถงึฐานของผลการด าเนนิงานที่ต ่า

ในไตรมาส 2 ปี 2563 ซึง่โรงแรมและรา้นอาหารหลายสาขาปิด

ใหบ้รกิารเป็นการชั่วคราว 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมกี าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ

ค่าเสื่อม (EBITDA) จากการด าเนินงานพลกิฟ้ืนกลับมาบวกอยูท่ี่

จ านวน 3,100 ลา้นบาท จาก EBITDA จากการด าเนนิงานทีเ่ป็นลบ

จ านวน 1,826 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2563 และเพิม่ขึน้เกอืบ 6 

เท่าจากไตรมาสก่อน โดยการเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจาก

ความสามารถในการท าก าไรทีส่งูขึน้ และมาตรการการลดคา่ใชจ้า่ย

อย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหไ้มเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ฟู้ ดมี 

EBITDA ทีเ่ป็นบวกในไตรมาสน้ี 

เช่นเดียวกันกับ EBITDA จากการด าเนินงาน ผลขาดทุนจากการ

ด าเนนิงานปรับตัวดีขึน้จาก 7,162 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2563 

เป็นผลขาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 3,395 ลา้นบาทใน 

ไตรมาส 2 ปี 2564 โดยมสีาเหตมุาจากการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัวของ

ทัง้สามหน่วยธุรกจิ ทัง้น้ี บรษัิทมผีลการด าเนนิทีป่รับตัวดีขึน้อย่าง

มนัียส าคัญในแตล่ะเดอืนตลอดทัง้ไตรมาส และกลับมามกี าไรสทุธิ

ทีเ่ป็นบวกในเดอืนมถินุายน ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากแนวโนม้การ

ฟ้ืนตัวทีด่ขีองกลุม่โรงแรมในทวปียโุรป 

ส าหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการ

ด าเนนิงานจ านวน 28,086 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 

3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดท้ี่

ลดลงอย่างมนัียส าคัญในไตรมาส 1 ปี 2564 ซ ึง่ภูมภิาคส่วนใหญ่

ยังคงไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 เมือ่เทยีบ

กับช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 ซ ึง่ยังคงเป็นผลการด าเนินงาน

ระดับปกติก่อนการระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม 

รายไดท้ี่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2564 สามารถชดเชยรายไดท้ี่

ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2564 ไดเ้กอืบทัง้หมด แมว้า่รายไดจ้ะลดลง

เล็กนอ้ยในครึง่ปีแรก แต ่EBITDA จากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้กวา่ 3 

เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งใน

ไตรมาส 2 ปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มโรงแรมในทวปียโุรป 

และมาตรการการควบคุมค่าใชจ้่ายที่มีประสทิธิภาพ ส่งผลใหผ้ล

ขาดทนุจากการด าเนนิงานปรับตัวดขีึน้อยูท่ีจ่ านวน 8,606 ลา้นบาท

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 จากผลขาดทุนจากการด าเนินงาน

จ านวน 10,336 ลา้นบาทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 

หากรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตามรายละเอียดใน

ภาคผนวก ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมีรายไดต้ามงบการเงิน

เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคัญในอตัรารอ้ยละ 135 จากชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น อยูท่ีจ่ านวน 15,721 ลา้นบาท ในขณะที ่EBITDA กลับมาเป็น

บวกอยูท่ีจ่ านวน 3,029 ลา้นบาท ส่วนขาดทุนสทุธติามงบการเงนิ

อยูท่ีจ่ านวน 3,924 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2564 ซ ึง่ปรับตัวดขีึน้

จากผลขาดทุนสุทธิจ านวน 8,448 ในไตรมาส 2 ปี 2563 ทั้งน้ี 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายไดต้ามงบการเงิน

ลดลงรอ้ยละ 3 ในขณะที ่EBITDA ตามงบการเงนิเตบิโตรอ้ยละ 16 

อยู่ที่จ านวน 28,340 ลา้นบาท และ 1,514 ลา้นบาท ตามล าดับ 

ส าหรับช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 บรษัิทมีผลขาดทุนสุทธติามงบ

การเงินจ านวน 11,174 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลขาดทุนที่สูงกว่าชว่ง

ครึง่ปีแรกของปี 2563 โดยมสีาเหตสุว่นใหญ่มาจากการดอ้ยคา่ของ

สนิทรัพยเ์น่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

จ านวน 2,349 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2564 

ผลการด าเนนิงาน 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2 ปี 
2564 

ไตรมาส 2 ปี 
2563 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 15,721 6,698 135 

EBITDA รวม 3,029 -3,101 -198 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 19.3 -46.3  

ก าไรสทุธริวม  -3,924 -8,448 -54 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 
-25.0 -126.1  

จากการด าเนนิงาน*    

รายไดร้วม 15,587 6,682 133 

EBITDA รวม 3,100 -1,826 -270 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 19.9 -27.3  

ก าไรสทุธริวม  -3,395 -7,162 -53 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 
-21.8 -107.2  

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่13 สงิหาคม 2564 

ค าอธิบายและการวิ เคราะห์ฐ าน ะการ เงินและผลการด า เนินงาน  



 

 

 

หนา้ 2 

ผลการด าเนนิงาน 

หน่วย: ลา้นบาท 
6 เดอืนแรก 

 ปี 2564 

6 เดอืนแรก 

 ปี 2563 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 28,340 29,231 -3 

EBITDA รวม 1,514 1,301 16 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 5.3 4.5  

ก าไรสทุธริวม  -11,174 -10,221 9 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 
-39.4 -35.0  

จากการด าเนนิงาน*    

รายไดร้วม 28,086 29,102 -3 

EBITDA รวม 3,622 1,156 213 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 12.9 4.0  

ก าไรสทุธริวม  -8,606 -10,336 -17 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 
-30.6 -35.5  

* ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

 

สดัสว่นผลการด าเนนิงาน* 

6 เดอืนแรกปี 2564       

(รอ้ยละ)                    

 สดัส่วนรายได ้

จากการด าเนนิงาน  

 สดัส่วน EBITDA      
จากการด าเนนิงาน    

 โรงแรมและอืน่ๆ 58 37 

 รา้นอาหาร 37 62 

จัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ 5 1 

 รวม  100 100 

* ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 2 ปี 2564 
 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• เปิดรา้นอาหารสุทธิจ านวน 2 สาขา เมื่อเทียบกับ 

ไตรมาส 1 ปี 2564 โดยสว่นใหญ่เป็นรา้นรเิวอรไ์ซด ์

ในประเทศจนี และคอฟฟ่ี เจอน่ีในประเทศไทย ซึง่

หักกลบการปิดรา้นเดอะ คอฟฟ่ี คลับในประเทศ

ไทยและออสเตรเลยีระหวา่งไตรมาส 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

• เขา้ท าธุรกรรมการขายและเช่ากลับ โรงแรม 

เอ็นเอช คอลเลคชั่น บารเ์ซโลนา แกรนด ์โฮเทล 

กัลเดรอน (โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) 

• เขา้ร่วมลงทุนในการบริหารจัดการโรงแรมกับ 

Funyard Hotels & Resorts เพื่อ ร่ วมกันพัฒนา

และบรหิารโรงแรมระดับบนในประเทศจนี 

• เปิดโรงแรม 2 แห่ง เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี  

2564 

- โอ๊คส:์ โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้ง

ชดุ 1 แหง่ในประเทศออสเตรเลยี 

- เอ็นเอช โฮเทลส:์ โรงแรมเช่าบรหิาร 1 แห่ง 

ในประเทศเยอรมนี 

• ปิดโรงแรม 2  แห่ง เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี  

2564 

- เอ็นเอช โฮเทลส:์ โรงแรมเช่าบรหิาร 2 แห่ง 

ในประเทศสเปน 

องคก์ร 

• ใหเ้งินกูผู้ถ้ือหุน้กับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเป็น

จ านวน 100 ลา้นยูโร ซึง่จะน าไปใชใ้นการซือ้

หุน้เพิม่ทนุของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปตอ่ไป 

• ขยายระยะเวลาการช าระเงินกูร้่วมที่มี ICO ค ้า

ป ร ะกั น  และ  RCF (เ งิ นกู ้เ พื่อ เ ป็น เ งินทุน

หมุนเวียน) ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจากปี 

2566 เป็นปี 2569 

• ไดรั้บการยกเวน้การทดสอบการด ารงอัตราสว่น

ทางการเงินส าหรับเงินกูท้ี่ส าคัญของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ปไปจนถงึเดอืนธันวาคม 2565  

• ออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธจิ านวน 400 ลา้นยโูร โดย

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่ครบก าหนดไถ่ถอนปี 

2569 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธรุกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,367 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,190 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,177 สาขา คดิ

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,587 สาขา 

คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 67 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 780 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33 ในอีก 25 ประเทศครอบคลุมท่ัวทวีป

เอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศแคนาดา และ

ประเทศเม็กซโิก 

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทุนเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 2 

ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 

(q-q) 

เปลีย่นแปลง 

(y-y) 

บรษัิทลงทุนเอง 1,190 3 6 

-  ประเทศไทย 942 0 -22 

-  ต่างประเทศ 248 3 28 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,177 -1 -2 

-  ประเทศไทย 645 5 27 

-  ต่างประเทศ 532 -6 -29 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,367 2 4 

รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 2 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซ่า คอมปะนี 565 3 -13 

สเวนเซ่นส ์ 326 2 4 

ซซิซเ์ลอร์ 64 0 1 

แดรี ่ควนี 494 -1 -11 

เบอรเ์กอร ์คงิ 117 -2 -4 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 425 -9 -39 

ไทย เอ็กซเ์พรส 76 -3 -7 

รเิวอรไ์ซด ์ 124 7 33 

เบนฮิานา 19 0 0 



 

 

 

หนา้ 3 

บอนชอน 91 2 26 

คอฟฟ่ี เจอนี่ 18 4 18 

อืน่ๆ* 48 -1 -4 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,367 2 4 

* อื่นๆ คือ รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดสว่นรอ้ยละ 51 
บรษัิท ซีเล็ค เซอรว์สิ พารท์เนอร ์และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต  ้      
แบรนด ์“ภัทรา” 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 
 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 ยอดขายโดยรวมทกุสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์ เตบิโตอยา่งมนัียส าคัญใน

อัตรารอ้ยละ 36.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อเทียบกับใน 

ไตรมาส 1 ปี 2564 ซ ึ่งลดลงรอ้ยละ 12.4 โดยทุกกลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหารหลักมยีอดขายโดยรวมทกุสาขาเตบิโตขึน้ ซ ึง่สว่นใหญ่

เป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวของยอดขายต่อรา้นเดมิและการกลับมา

เปิดใหบ้ริการรา้นอาหารที่ไดม้ีการปิดใหบ้รกิารเป็นการชั่วคราว

ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เ น่ืองจากการปิดประเทศในหลาย

ประเทศท่ัวโลกท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ทัง้น้ี ใน

ไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมียอดขายต่อรา้นเดมิที่เตบิโตรอ้ยละ 

6.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเติบโตของ

ยอดขายตอ่รา้นเดมิทีแ่ข็งแกรง่ในประเทศจนีและออสเตรเลยี ชว่ย

ลดผลกระทบจากการลดลงของยอดขายตอ่รา้นเดมิในประเทศไทย 

ยอดขายโดยรวมทกุสาขาของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย

เติบโตขึ้นรอ้ยละ 5.5 ในไตรมาส 2 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยยอดขายจากรา้นอาหารที่กลับมาเปิด

ใหบ้รกิารและรา้นอาหารทีเ่ปิดใหม ่สามารถชดเชยการลดลงของ

ยอดขายตอ่รา้นเดมิในอัตรารอ้ยละ 13.6 ไดทั้ง้หมด โดยการลดลง

ดังกล่าวเป็นผลมาจากขอ้จ ากัดของรัฐบาลเกี่ยวกับช่วงเวลาการ

เปิดใหบ้รกิารของรา้นอาหารและบรกิารน่ังรับประทานอาหารภายใน

รา้น จากการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ภายในประเทศที่

เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 อย่างไรก็ตาม ใน 

ไตรมาส 2 ปี 2564 ไมเนอร ์ฟู้ ดยังคงเสรมิสรา้งความแข็งแกร่ง

ใ ห ้กั บ แอปพลิ เ คชัน  1 1 1 2D ขอ งบ ริ ษัท  โ ดยกา รท าให ้

แอปพลเิคชันดังกล่าวเป็นที่รูจั้กอยา่งแพร่หลายมากขึน้ เพื่อเพิม่

จ านวนผูใ้ชใ้หมแ่ละรักษาผูใ้ชเ้ดมิไว ้ขยายพื้นที่การจัดสง่อาหาร

ใหค้รอบคลุมจังหวัดเพิม่เตมิ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุร ี(และ

พัทยา) และระยอง พรอ้มทัง้เพิม่ประสทิธิภาพในการด าเนินงาน 

โดยการเพิ่มจ านวนและประสิทธิภาพของพนักงานส่งอาหาร 

นอกจากน้ี ทุกแบรนดใ์นเครือของไมเนอร ์ฟู้ ดไดม้กีารปรับเปลีย่น

เมนูอาหารและพัฒนาผลติภัณฑใ์หมเ่พือ่รองรับชอ่งทางการจัดส่ง

อาหาร การส่ังอาหารกลับบา้น และการซือ้อาหารกลับบา้นโดยไม่

ตอ้งลงจากรถ (Drive-thru) ไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ แบรนด์

ซซิซเ์ลอรไ์ดเ้ปิดตัวแนวคดิอาหารใหม่ “พรอ้มปรุง” เพื่อตอบรับ 

เทรนด์การท าอาหารที่บา้นที่เพิ่มขึ้น น าเสนอเมนูใหม่เพื่อเพิม่

ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่ใบเสร็จ และร่วมมอืกับพันธมติรเพือ่เพิม่จ านวน

ลกูคา้ทีส่รา้งอัตราการก าไรทีส่งู เชน่ ลกูคา้ธนาคาร ในขณะทีบ่อน

ชอนไดม้กีารขยายสาขารา้นอาหารในพืน้ทีท่ีย่ังไมม่กีารด าเนินงาน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเมอืงหลักและเมอืงรอง 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขาที่

เตบิโตอยา่งมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 76.0 ในไตรมาส 2 ปี 2564 

เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากการขยายสาขารา้นอาหาร

และการเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิอยา่งต่อเน่ือง รวมถงึฐาน

ของผลการด าเนนิงานทีต่ า่ในชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นจากการระบาด

ของโรค COVID-19 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรงุปักกิง่ สว่นยอดขาย

ตอ่รา้นเดมิในไตรมาส 2 ปี 2564 เตบิโตรอ้ยละ 28.1 เมือ่เทยีบกบั

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นการเตบิโตตดิตอ่กนัเป็นไตรมาสที ่4 

โดยการเตบิโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวของการบริโภค

ภายในประเทศ การเปิดตัวเมนูใหม่ การขึ้นราคาอาหาร และ

โปรแกรมความภักดีที่ประสบความส าเร็จ ซึง่ส่งผลใหธุ้รกิจน่ัง

รับประทานอาหารภายในรา้นมผีลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมยีอดขายโดยรวมทกุ

สาขาที่เตบิโตอยา่งมีนัยส าคัญในอัตรารอ้ยละ 85.3 ในไตรมาส 2 

ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่น โดยมีสาเหตุมาจาก

การเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิ การกลับมาเปิดใหบ้รกิารของ

รา้นอาหาร และฐานของผลการด าเนนิงานที่ต ่าในช่วงเดยีวกันของ

ปีกอ่น สว่นยอดขายตอ่รา้นเดมิเตบิโตรอ้ยละ 74.0 ในไตรมาส 2 ปี 

2564 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากการรเิริม่ของไมเนอร ์

ฟู้ดในการน าเสนอเมนูทีห่ลากหลายส าหรับบรกิารจัดสง่อาหาร แม ้

จะมีการปิดเมืองในหลายรัฐท่ัวประเทศ ซึง่รวมถึงรัฐวิกตอเรีย  

นวิเซาทเ์วลส ์และควนีสแ์ลนด ์รวมถงึการจ ากัดจ านวนทีน่ั่งภายใน

รา้นอาหารในชว่งระหวา่งไตรมาส 

โดยภาพรวม ในชว่ง 6 เดอืนแรกแรกของปี 2564 ยอดขายโดยรวม

ทุกสาขาเตบิโตรอ้ยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยการเตบิโตอยา่งแข็งแกร่งของยอดขายโดยรวมทุกสาขาของ

ประเทศจีนและออสเตรเลีย ช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของ

ยอดขายโดยรวมทุกสาขาของไมเนอร์ ฟู้ ดในประเทศไทย ส่วน

ยอดขายตอ่รา้นเดมิลดลงรอ้ยละ 6.0 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน เน่ืองมาจากการลดลงของจ านวนลูกคา้ทีรั่บประทานอาหาร

ภายในรา้นในประเทศไทย จากมาตรการของรัฐบาลในการจ ากัด

เวลาเปิดใหบ้รกิารและเวน้ระยะหา่งระหวา่งทีน่ั่ง ทา่มกลางจ านวนผู ้

ตดิเชือ้ COVID-19 ทีเ่พิม่ขึน้ภายในประเทศ 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 2 

ปี 2564 

ไตรมาส 2 

ปี 2563 

6 เดอืนแรก  

ปี 2564 

6 เดอืนแรก  

    ปี 2563 

อัตราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลีย่ Average Same-

Store-Sales Growth 
6.1  (23.0) (6.0) (15.9) 

อัตราเตบิโตของยอดขาย
รวมเฉลีย่ Average Total-

System-Sales  
36.4  (36.8) 6.8  (21.1) 

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่  เพื่อ
ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 



 

 

 

หนา้ 4 

 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมีรายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31 เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปี

ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากทุกกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารหลัก เน่ืองจาก

การกลับมาเปิดใหบ้ริการรา้นอาหาร ซึง่ไดปิ้ดใหบ้รกิารเป็นการ

ชั่วคราวทา่มกลางการปิดประเทศท่ัวโลกในช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

โดยรายไดข้องกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีและออสเตรเลยี

เตบิโตอยา่งมนัียส าคัญในอัตรามากกว่ารอ้ยละ 70 จากทัง้จ านวน

ลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และฐานของผลการด าเนนิงานทีต่ า่ในไตรมาส 2 ปี 

2563 นอกจากน้ี กิจการร่วมคา้มีผลขาดทุนที่ลดลงในไตรมาส

ดังกล่าวจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่ฟ้ืนตัว เช่นเดียวกันกับ

รายรับจากการใหส้ิทธิแฟรนไชส ์ซึง่เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญใน

อัตรารอ้ยละ 63 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นผลมาจากการ

ด าเนินงานที่ฟ้ืนตัวของรา้นอาหารแฟรนไชสใ์นทุกภูมภิาค และ

รายรับจากค่าธรรมเนียมการตลาดที่มากกว่าในปีน้ีจากสาขา 

แฟรนไชสใ์นประเทศไทย เน่ืองจากไดม้ีการยกเวน้ค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวในช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการ

ชว่ยเหลอืของไมเนอร ์ฟู้ด 

EBITDA จากการด าเนนิงาน ในไตรมาส 2 ปี 2564 เตบิโตอยา่งมี

นัยส าคัญมากกว่า 2 เท่า จากช่วงเดยีวกันของปีกอ่น อยู่ที่ 1,170 

ลา้นบาท โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ไมเนอร์ ฟู้ ดมี 

EBITDA จากการด าเนินงานเติบโตขึ้นรอ้ยละ 8 แมจ้ะไดรั้บ

ผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย จาก

มาตรการต่างๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ระลอกที ่3 ตัง้แตช่ว่งกลางเดอืนเมษายน 2564 ทัง้น้ี จากยอดขาย

ทีเ่พิม่ขึน้ ควบคูไ่ปกับการลดคา่ใชจ้า่ยสว่นกลางขององคก์ร ตน้ทนุ

การผลิต ค่าเช่า และค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรท่ัวทัง้ไมเนอร์ ฟู้ ด 

ส่งผลให ้EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกจิรา้นอาหารมีการ

เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนั้น อัตราการท า

ก าไร EBITDA จากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 22.4 ใน 

ไตรมาส 2 ปี 2564 เมื่อเทียบกับรอ้ยละ 12.0 ในไตรมาส 2 ปี 

2563 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ ดมีรายไดร้วมจากการ

ด าเนินงานของธุรกจิรา้นอาหารเตบิโตรอ้ยละ 7 เมื่อเทียบกับชว่ง

เดียวกันของปีก่อน โดยการพลกิฟ้ืนผลการด าเนินงานของกลุ่ม

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีน และยอดขายที่ปรับตัวดีขึน้ รวมถงึ

การใหส้ว่นลดทีล่ดลงในประเทศออสเตรเลยี ชว่ยลดผลกระทบจาก

ยอดขายที่ชะลอตัวของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทย 

อยา่งไรก็ตาม EBITDA จากการด าเนนิงานเตบิโตขึน้รอ้ยละ 61 ซ ึง่

เป็นอัตราที่เร็วกว่าการเติบโตของรายได ้จากมาตรการการลด

ค่าใชจ้่ายอย่างมีวนัิย ดังนั้น อัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนนิงานเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 14.5 ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2563 

เป็นรอ้ยละ 21.7 ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2564  

 ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 2  
ปี 2564 

ไตรมาส 2  
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 4,891 3,776 30 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 340 209 63 

รวมรายได  ้ 5,231 3,985 31 

EBITDA 1,170 478 145 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 22.4 12.0  

หน่วย: ลา้นบาท 
6 เดอืนแรก 
 ปี 2564 

6 เดอืนแรก 
 ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 9,689 9,071 7 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 665 578 15 

รวมรายได  ้ 10,354 9,649 7 

EBITDA 2,249 1,397 61 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 21.7 14.5  

*   ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมีโรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 372  

แหง่ และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีรั่บจา้งบรหิารอกี 155 แหง่ใน 

55 ประเทศ มีจ านวนหอ้งพักทัง้สิ้น 75,242 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองและเช่าบริการจ านวน 56,366 หอ้ง และหอ้งที่

บรษัิทรับจา้งบรหิารจ านวน 18,876 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, 

อวานี, โอ๊คส,์ ทโิวล,ี เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว 

และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักใน

ประเทศไทย 4,809 หอ้ง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพัก

ในต่างประเทศ 70,433 หอ้ง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 94 ในอีก 54 

ประเทศ ครอบคลุมท่ัวทวีปเอเชยี โอเชียเนีย ยุโรป อเมรกิา และ

แอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 2 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทุนเอง* 56,366 -2 67 

-  ประเทศไทย 3,188 0 0 

-  ต่างประเทศ 53,178 -2 67 

รับจา้งบรหิาร 18,876 76 -12 

-  ประเทศไทย 1,621 0 27 

-  ต่างประเทศ 17,255 76 -39 

รวมหอ้งพกั 75,242 74 55 

* จ านวนหอ้งพักที่บรษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมที่บรษัิทลงทุนเอง เช่าบรหิาร และ

รว่มลงทุน 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทุน 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 2 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทุนเอง 19,065 0 -814 

เชา่บรหิาร 35,472 -2 881 

ร่วมทุน 1,829 0 0 

รับจา้งบรหิาร 12,418 26 102 

MLR* 6,458 50 -114 

รวมหอ้งพกั 75,242 74 55 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์



 

 

 

หนา้ 5 

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร  

กลุ่มโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร (รวมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป) มสัีดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 73 ของรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 2 ปี 2564 โดย

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน (Revenue per Available Room – 

RevPar) ของกลุ่มโรงแรมทัง้หมด (System-wide) ที่บริษัทเป็น

เจา้ของเองและเชา่บรหิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 413 โรงแรมในทกุภมูภิาค

มีผลการด าเนินงานที่ฟ้ืนตัวอย่างมีนัยส าคัญ เน่ืองจากในช่วง

เดียวกันของปีกอ่น โรงแรมต่างๆ ไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงจาก

การระบาดของโรค COVID-19 ซึง่สง่ผลใหโ้รงแรมสว่นใหญ่ในทกุ

ภูมิภาคตอ้งปิดใหบ้ริการเป็นการชั่วคราว นอกจากน้ี ผลการ

ด าเนนิงานของกลุม่โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร

มีการปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเน่ืองในแต่ละเดือนในระหว่างไตรมาส 

จากการฟ้ืนตัวของผลการด าเนินงานของโรงแรมทัง้ในทวีปยโุรป

และลาตนิอเมรกิา 

โรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่

หอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทัง้หมดเพิม่ขึน้กว่า 7 เท่า ในไตรมาส 

2 ปี 2564 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตมุาจากฐานของ

ผลการด าเนินงานที่ต ่าในช่วงเดียวกันของปีกอ่น และโรงแรมบาง

แห่งปิดใหบ้ริการเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับ 

ไตรมาสทีผ่า่นมา กลุม่ผูต้ดิเชือ้ COVID-19 รายใหมภ่ายในประเทศ

เพิม่ขึน้ตัง้แตช่ว่งกลางเดอืนเมษายน 2564 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

กรุงเทพฯ รวมถงึขอ้จ ากัดในการเดนิทางระหว่างหลายจังหวัดได ้

สรา้งแรงกดดันต่อผลการด าเนินงานของโรงแรมในประเทศไทย 

แ ม ้ว่ า ธุ ร กิ จ ส ถ า นที่ กั ก กั น ท า ง เ ลื อ ก  (Alternative State 

Quarantine) จะยังคงมสีว่นชว่ยสนับสนุนผลการด าเนนิงาน 

กลุ่มโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารในทวีปยุโรป

และลาตินอเมริกามีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรม

ทัง้หมดเตบิโตรอ้ยละ 396 ในไตรมาส 2 ปี 2564 จากชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเปิดใหบ้ริการโรงแรมเกือบ

ทัง้หมดและจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิม่ขึน้ รวมถงึฐานของผลการ

ด าเนินงานที่ต ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนจากมาตรการการปิด

ประเทศ ทัง้น้ี การกระจายของวัคซนีที่รวดเร็วมากขึน้และการผอ่น

คลายขอ้จ ากัดตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับโรค COVID-19 ในทกุประเทศ

ในทวีปยุโรปในช่วงไตรมาสดังกล่าว ซึง่เริม่จากทางยุโรปใตแ้ละ

ตามดว้ยยุโรปเหนือ ส่งผลใหม้ีการเดินทางที่เพิ่มขึ้นและกลุ่ม

โรงแรมมผีลการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัว 

โรงแรมในประเทศมัลดฟีส ์มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืปรับตัวดขีึน้

อยา่งมนัียส าคัญ เน่ืองจากโรงแรมในเครอืไมเนอร ์โฮเทลสทั์ง้หมด

บนเกาะไดปิ้ดใหบ้ริการชั่วคราวในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

โรงแรมในประเทศมัลดีฟส์มีผลการด าเนินงานที่ฟ้ืนตัวอย่าง

ต่อเน่ืองนับตัง้แต่กลับมาเปิดใหบ้รกิารในชว่งปลายเดือนกันยายน 

2564 โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืต า่กวา่ในชว่งเดยีวกันของปี 

2562 ซึง่เป็นระดับกอ่นการระบาดของโรค COVID-19 เพยีงรอ้ยละ 

5 ในชว่งเดอืนพฤษภาคมและมถินุายน 

กลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ ซึง่มีสัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 2 ปี 2564 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืเตบิโต

มากกว่า 4 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมา

จากจ านวนแขกเขา้พักทีเ่พิม่ขึน้และฐานของผลการด าเนนิงานทีต่ า่

ในช่วงเดียวกันของปีกอ่น จากมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการ

แพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศในออสเตรเลยีและ

นวิซแีลนด ์โดยรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในไตรมาส 2 ปี 2564 สงู

กวา่ระดับกอ่นการระบาดของโรค COVID-19 ในชว่งเดยีวกันของปี 

2562 ถงึรอ้ยละ 13 ในสกุลเงนิดอลลารอ์อสเตรเลีย จากราคาค่า

หอ้งพักเฉลี่ยที่สูงขึน้ ในขณะที่อัตราการเขา้พักเฉลี่ยยังคงอยูใ่น

อัตราทีส่งูถงึรอ้ยละ 74 โดยกลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการ

หอ้งชุดมีผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งในทุกรัฐในไตรมาส 2 ปี 

2564 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเดอืนเมษายนและพฤษภาคม จากการ

ผ่อนคลายขอ้จ ากัดในการเดนิทางระหว่างรัฐและความส าเร็จของ

การจับคูก่ารเดนิทาง (Travel Bubble) ระหวา่งประเทศออสเตรเลยี

และนวิซแีลนด ์อยา่งไรก็ตาม ผลการด าเนนิงานในเดอืนมถินุายนมี

การชะลอตัวลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก

รัฐบาลมีการบังคับใชม้าตรการในการควบคุมการระบาดของโรค 

COVID-19 ที่เขม้งวดมากขึ้น และมีการปิดพื้นที่ในบางรัฐใน

ประเทศออสเตรเลยี รวมถงึการระงับโครงการจับคูก่ารเดนิทางเป็น

การชั่วคราว จากจ านวนผูป่้วยโรค COVID-19 ที่เพิ่มขึน้ภายใน 

ประเทศ 

โรงแรมภายใตสั้ญญารับจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมมสัีดส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 3 ของ

รายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกิจโ รงแรมและอื่นๆ ใน 

ไตรมาส 2 ปี 2564 โดยรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรม

ทั้งหมดที่บริษัทรับจา้งบริหารเติบโตอย่างมีนัยส าคัญในอัตรา 

รอ้ยละ 210 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลการ

ด าเนนิงานของโรงแรมท่ัวทัง้ทวปีเอเชยี ยโุรป และตะวันออกกลาง 

มีการฟ้ืนตัว เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไดปิ้ดใหบ้ริการเป็นการ

ชั่วคราวในไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ามกลางการระบาดของโรค 

COVID-19  

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 2 ปี 2564 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนื

ของกลุม่โรงแรมทัง้หมดเตบิโตรอ้ยละ 316 จากชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน จากการฟ้ืนตัวของผลการด าเนินงานของโรงแรมท่ัวทุก

ภูมิภาค เ น่ืองจากการเดินทางที่เพิ่มขึ้นและฐานของผลการ

ด าเนนิงานทีต่ า่ในชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 



 

 

 

หนา้ 6 

ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2564 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่

โรงแรมทัง้หมดของบรษัิทลดลงรอ้ยละ 16 จากชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานที่ต ่าลงใน 

ไตรมาสแรกของปี 2564 ซึง่โรงแรมในทกุภมูภิาคไดรั้บผลกระทบ

จากการระบาดของโรค COVID-19 เทียบกับชว่ง 2 เดือนแรกของ

ปี 2563 ซึง่ยังคงเป็นฐานการด าเนนิงานในชว่งกอ่นการระบาดของ

โรค COVID-19 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทุน 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 2 

ปี 2564 

ไตรมาส 2 

ปี 2563 

6 เดอืนแรก   

ปี 2564 

6 เดอืนแรก

ปี 2563 

ลงทุนเองและ

เชา่บรหิาร* 
23 6 19 26 

ร่วมทุน 23 14 25 27 

รับจา้งบรหิาร* 28 8 26 30 

MLR** 74 32 72 49 

เฉลีย่ 28 9 25 29 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ใน

ประเทศไทย 
13 2 15 27 

ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 8 13 12 32 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 2 

ปี 2564 

ไตรมาส 2 

ปี 2563 

6 เดอืนแรก   

ปี 2564 

6 เดอืนแรกปี 

2563 

ลงทุนเองและ
เชา่บรหิาร* 

3,238 2,563 3,100 3,544 

ร่วมทุน 6,168 2,387 7,099 6,226 

รับจา้งบรหิาร* 4,694 5,183 4,802 4,661 

MLR** 4,420 2,463 4,182 3,306 

เฉลีย่ 3,773 2,886 3,732 3,721 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 3,162 3,415 3,207 5,586 

ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 892 743 979 1,198 

(System-Wide)                    รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 2 
ปี 2564 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

6 เดอืนแรก   
ปี 2564 

6 เดอืนแรกปี 
2563 

ลงทุนเองและ

เชา่บรหิาร* 
739 144 579 929 

ร่วมทุน 1,448 330 1,809 1,698 

รับจา้งบรหิาร* 1,336 431 1,268 1,401 

MLR** 3,291 777 3,029 1,629 

เฉลีย่ 1,057 254 916 1,084 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 416 65 489 1,525 

ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 73 100 126 476 

* จ านวนหอ้งรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 
** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์
*** ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 2 ปี 2564 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเตบิโตกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีกอ่น โดยเป็นผลมาจากการด าเนินงานทีแ่ข็งแกร่งขึน้ในทกุ

ภูมภิาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มโรงแรมในทวีปยโุรป ซึง่เริม่มกีาร

ผอ่นคลายขอ้จ ากัดการเดนิทางภายในภมูภิาคตัง้แตช่ว่งกลางเดอืน

พฤษภาคม 2564 และฐานการด าเนนิงานทีต่ า่ในชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน ส่วนรายไดจ้ากการรับจา้งบริหารโรงแรมในไตรมาส 2 ปี 

2564 เพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 58 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึง่

เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุม่

โรงแรมภายใตสั้ญญารับจา้งบริหารในทุกประเทศ ทั้งน้ี ธุรกิจ

โรงแรมมผีลการด าเนินงานทีด่ีขึน้ในแตล่ะเดอืนตลอดทัง้ไตรมาส 

ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการด าเนินงานของโรงแรมและบริการที่

เกีย่วขอ้งและรายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารรวมกันเตบิโตขึน้เกอืบ 2 

เทา่จากไตรมาสทีผ่า่นมา 

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 รายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิ

โรงแรมและบรกิารที่เกีย่วขอ้งลดลงในอัตรารอ้ยละ 17 เมื่อเทยีบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสภาวะการ

ด าเนินงานที่ทา้ทายจากขอ้จ ากัดดา้นการเดนิทางเพือ่ควบคมุการ

แพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ในทวปียโุรปในไตรมาส 1 ปี 2564 

และการปิดพรมแดนของประเทศไทย รวมถึงฐานของผลการ

ด าเนนิงานทีส่งูในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึง่ในชว่ง 2 เดอืนแรกของปี

เป็นระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 ส่วนรายไดจ้ากการ

รับจา้งบรหิารโรงแรมในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2564 เตบิโตในอัตรา

รอ้ยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การฟ้ืนตัวของกลุม่โรงแรมภายใตสั้ญญารับจา้งบรหิาร โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในประเทศมัลดฟีสแ์ละตะวันออกกลาง 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิอืน่ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัธุรกจิโรงแรม 

หนึง่ในธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม คอื ธุรกจิศนูยก์ารคา้

และบันเทงิ บรษัิทเป็นเจา้ของและบรหิารศูนยก์ารคา้ 3 แห่งใน

กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา นอกจากน้ี บริษัทยังด าเนินธุรกิจ

บันเทงิในเมอืงพัทยาจ านวน 7 กลุม่ ซ ึง่รวมถงึพพิธิภัณฑ ์Ripley’s 

Believe It or Not! และพพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ หลยุส ์ทสุโซดส์ แว็กซ์

เวริค์ทีม่ชีือ่เสยีง  

บริษัทด าเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึง่

บรษัิทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการด าเนินกจิการโรงแรมใน

พืน้ทีเ่ดยีวกัน โดยบรษัิทไดปิ้ดการขายไปแลว้สองโครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการ ดเิอสเตท สมุย และโครงการเซ็นต ์รีจสิ เรสซเิดนเซส 

อีกทัง้ บรษัิทมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย ไดแ้ก่ โครงการ 

ลายัน เรสซเิดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต, โครงการ อนันตรา 

เชียงใหม่ เซอรว์สิ สวีท, โครงการ  อวาดนิา ฮลิส ์บาย อนันตรา 

ในภูเก็ต และโครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต นอกจากน้ี 

บรษัิทไดป้ระกาศโครงการใหมอ่กีสองโครงการ ซึง่อยูร่ะหวา่งการ

กอ่สรา้ง ไดแ้ก ่โครงการอนันตราเดซาร ู ในประเทศมาเลเซยี และ

โครงการอนันตรา อบูดุ ในประเทศอนิโดนเิซยี เพือ่ใหม้โีครงการที่

อยูอ่าศัยเพือ่ขายอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 

อีกส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คือ โครงการพักผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชื่อ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2564 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

259 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ในประเทศไทย 
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ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด ์บาหลีในประเทศอนิโดนีเซยี 

และซานย่าในประเทศจีน โดยอนันตรา เวเคชั่น คลับมีจ านวน

สมาชกิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น อยู่ที่ 15,935 

คน ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2564 

รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมเพิม่ขึน้ 4 เทา่ ใน

ไตรมาส 2 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตมุาจากยอดขายอสังหารมิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้ในระหวา่งไตรมาส 

และการฟ้ืนตัวของการด าเนินงานของอนันตรา เวเคชั่น คลับ และ

ธุรกจิศูนยก์ารคา้และบันเทงิ โดยผลการด าเนินงานของอนันตรา 

เวเคชั่น คลับปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากจ านวนสมาชกิและ

จ านวนแตม้ที่ขายเพิ่มขึ้น โดยอนันตรา เวเคชั่น คลับประสบ

ความส าเร็จในการใชก้ลยุทธ์การเพิม่บรกิารอื่นๆ ในการแลกแตม้ 

เชน่ รา้นอาหารและสปา เพิม่จากการแลกหอ้งพกัในโรงแรมส าหรับ

สมาชกิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โปรแกรมแลกแตม้ในประเทศจนี ซึง่ยัง

ไมเ่ปิดพรมแดนใหนั้กทอ่งเทีย่วจนีออกนอกประเทศ อกีทัง้ไดม้กีาร

พัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อใหส้มาชกิสามารถแลกแตม้ไดอ้ย่าง

ง่ายดาย ในขณะเดียวกัน ผลการด าเนินงานของธุรกจิศูนยก์ารคา้

และบันเทงิปรับตัวดีขึน้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก

การกลับมาเปิดใหบ้รกิารรา้นคา้ ส าหรับช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 

รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 84 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายโครงการที่อยู่

อาศัยที่แข็งแกร่งและผลการการด าเนินงานที่ฟ้ืนตัวของอนันตรา 

เวเคชั่น คลับ 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

รายไดร้วมจากการด าเนนิงานของธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 

2 ปี 2564 เตบิโตมากกว่า 4 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีกอ่น โดย

เ ป็นผลมาจากทุกหน่วยธุรกิจ จากการฟ้ืน ตัวของจ านวน

นักทอ่งเทีย่วและฐานการด าเนนิงานทีต่ า่ในชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

EBITDA จากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ เป็นบวกอยู่

ที่จ านวน 1,948 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2564 เมื่อเทียบกับ 

EBITDA ที่เป็นลบจ านวน 2,275 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2563 

โดยการฟ้ืนตัวของ EBITDA ดังกล่าวเป็นผลมาจากทั้งธุรกิจ

โรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม เน่ืองจาก

ความสามารถในการท าก าไรที่เพิม่ขึ้นจากรายไดท้ี่เพิม่ขึ้น และ

ความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการลดค่าใชจ้่าย โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ทีเ่อ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ทัง้น้ี อัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนนิงานอยูท่ีร่อ้ยละ 19.9 ในไตรมาส 2 ปี 2564 

ส าหรับชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2564 รายไดร้วมจากการด าเนนิงาน

ของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ลดลงรอ้ยละ 8 จากช่วงเดยีวกันของปี

กอ่น จากรายไดท้ีล่ดลงอยา่งมนัียส าคัญในไตรมาส 1 ปี 2564 เมือ่

เทียบกับผลการด าเนินงานก่อนการระบาดของโรค COVID-19 

ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 อย่างไรก็ตาม EBITDA จากการ

ด าเนินงานที่เป็นลบอยู่ที่ 205 ลา้นบาท ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 

2563 ปรับตัวดีขึน้เป็นบวกอยูท่ี่ 1,345 ลา้นบาทในช่วงครึง่ปีแรก

ของปี 2564 เป็นผลมาจากมาตรการการลดค่าใชจ้่ายตลอด

ช่วงเวลาที่ผา่นมาและการฟ้ืนตัวของผลการด าเนินงานในไตรมาส 

2 ปี 2564 สง่ผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงาน

โดยรวมอยูท่ีร่อ้ยละ 8.2 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2564 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 2 

ปี 2564 

ไตรมาส 2 

ปี 2563 

เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

ธุรกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

8,510 1,697 402 

ธุรกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 291 184 58 

ธุรกจิอืน่ๆ 999 246 306 

รวมรายได  ้ 9,800 2,126 361 

EBITDA 1,948 -2,275 -186 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 19.9 -107.0  

หน่วย: ลา้นบาท 
6 เดอืนแรก 

ปี 2564 

6 เดอืนแรก 

ปี 2563 

เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

ธุรกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

13,243 15,986 -17 

ธุรกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 537 472 14 

ธุรกจิอืน่ๆ 2,644 1,438 84 

รวมรายได ้ 16,424 17,897 -8 

EBITDA 1,345 -205 -756 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 8.2 -1.1  

* ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมีรา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 432 แหง่ ลดลง 34 แหง่จาก 466 แหง่ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 

2563 ซ ึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการปิดแบรนดโ์อวเีอสและเอแตม 

รวมถึงบางสาขาของแบรนด์อื่นๆ สุทธิดว้ยการเพิ่มขึ้นของรา้น 

สโกมาด ิและเบริก์ฮอฟ รา้นขายเครือ่งใชใ้นบา้นและครัวเรอืนจาก

ประเทศเบลเยียม ซึง่ไดเ้ปิดตัวแบรนดใ์นเดือนพฤษภาคม 2564 

ทัง้น้ี รอ้ยละ 74 ของจ านวนรา้นคา้และจุดจ าหน่ายทัง้หมด 432 

แห่ง เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล่, บอสสน่ีิ, ชารล์ 

แอนด ์คีธ, เอสปรี และแรทลีย ์ในขณะที่รอ้ยละ 26 เป็นของกลุม่

สินคา้ไลฟ์สไตล์ ภายใตแ้บรนด์โจเซฟ โจเซฟ, สวิลลิ่ง เจ.เอ.  

เฮ็งเคลิส,์ โบเดิม้, เบริก์ฮอฟ และสโกมาด ิ

จ านวนสาขาและจดุจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จดุจ าหน่าย 

ไตรมาส 2 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 319 -10 -65 

กลุม่สนิคา้ไลฟ์สไตล*์ 113 14 31 

รวม 432 4 -34 

* นับรวมรา้นตัวแทนจ าหน่ายของแบรนดส์โกมาด ิ

ในไตรมาส 2 ปี 2564 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

ลดลงรอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยมีสาเหตุ

มาจากทุกหน่วยธุรกจิท่ามกลางการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคที่ลดลง

และการกลับมาระบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศไทย 

การลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิแฟชั่นเมือ่เทยีบปีกอ่นมสีาเหตุหลัก
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มาจากการปิดแบรนดโ์อวเีอสและเอแตม ในขณะทีธุ่รกจิของสาขา

ในหา้งสรรพสนิคา้มีการชะลอตัว และการไม่มีแคมเปญการแลก

คะแนนสะสมของบางแบรนด ์ส่งผลใหย้อดขายของกลุม่เครือ่งใช ้

ในบา้นและครัวเรือนลดลง แมว้่าความตอ้งการน ้ายาฆ่าเชื้อและ

ผลติภัณฑท์ าความสะอาดจะยังคงแข็งแกร่งในไตรมาสดังกล่าว 

แต่รายไดจ้ากธุรกจิรับจา้งผลติลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับปีกอ่น 

เน่ืองจากฐานของผลการด าเนนิงานทีส่งูในไตรมาสเดยีวกันของปี

กอ่น 

ธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติมีส่วนขาดทุน EBITDA จากการ

ด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2564 ลดลงอยู่ที่ 17 ลา้นบาท จาก 

EBITDA ที่เป็นลบจ านวน 29 ลา้นบาทในช่วงเดียวกันของปีกอ่น 

แมว้่ารายไดร้วมจะลดลง ทั้งน้ี EBITDA จากการด าเนินงานที่

ปรับตัวดีขึ้นของธุรกจิแฟชั่นจากการใหส้่วนลดที่ลดลง ช่วยลด

ผลกระทบจาก EBITDA จากการด าเนินงานที่ชะลอตัวของธุรกิจ

เครือ่งใชใ้นบา้นและเครือ่งครัว  

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและ

รับจา้งผลติลดลงรอ้ยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่น 

โดยมีสาเหตุมาจากทุกหน่วยธุรกจิท่ามกลางสภาพแวดลอ้มการ

ด าเนินงานที่ทา้ทายจากการระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็

ตาม EBITDA จากการด าเนนิงานในชว่งครึง่ปีแรกพลกิฟ้ืนกลับมา

เป็นบวกอยูท่ี ่28 ลา้นบาท จาก EBITDA จากการด าเนนิงานทีเ่ป็น

ลบอยู่ที่ 36 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเตบิโต

ดังกลา่วมสีาเหตหุลักมาจากความสามารถในการท าก าไรทีเ่พิม่ขึน้

ของธุรกจิเครือ่งใชใ้นบา้นและเครือ่งครัวในไตรมาส 1 ปี 2564 และ 

EBITDA ทีฟ้ื่นตัวขึน้ของธุรกจิแฟชั่นในไตรมาส 2 ปี 2564 รวมถงึ

มาตรการการลดค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร คา่เชา่ การขนสง่ และการ

โฆษณาและส่ง เสริมการขายในหลายแบรนด์ของไมเนอร์  

ไลฟ์สไตล์ ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA เป็นบวกอยู่ที ่

รอ้ยละ 2.1 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2564  

รายไดข้องธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้*  

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2 
ปี 2564 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิจัดจ าหน่าย 330 331 0 

ธุรกจิรับจา้งผลติ 226 240 -6 

รวมรายได*้* 556 571 -3 

EBITDA -17 -29 -41 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
-3.1 -5.2  

หน่วย: ลา้นบาท 6 เดอืนแรก 
ปี 2564 

6เดอืนแรก 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิจัดจ าหน่าย 807 1,023 -21 

ธุรกจิรับจา้งผลติ 501 533 -6 

รวมรายได*้* 1,307 1,556 -16 

EBITDA 28 -36 -176 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 

2.1 -2.3  

* ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 362,628 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นจ านวน 302 ลา้นบาทจาก 362,327 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 

2563 โดยการเพิม่ขึน้ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสดที่

เพิ่มขึ้นจ านวน 2,877 ลา้นบาท จากการกูย้ืมและการหมุนเวียน

สนิทรัพยใ์นไตรมาส 2 ปี 2564 (2) การเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยไ์มม่ี

ตัวตนจ านวน 2,550 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการ

แปลงคา่เงนิ สทุธดิว้ย (1) การลดลงของทีด่นิและอสังหารมิทรัพย์

จ านวน 805 ลา้นบาท จากการขายอสังหารมิทรัพยใ์นช่วงครึ่งปี

แรกของปี 2564 และ (2) การลดลงของทีด่นิ อาคาร และสทิธกิาร

ใชส้นิทรัพยจ์ านวน 5,515 ลา้นบาท และ 640 ลา้นบาท ตามล าดับ 

ซึง่ส่วนใหญ่มาจากธรุกรรมการหมนุเวียนสนิทรัพยใ์นไตรมาส 2 ปี 

2564 การตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายตามปกต ิ และการ

ดอ้ยคา่ของสนิทรัพยจ์ากการระบาดของโรค COVID-19 

บรษัิทมีหน้ีสนิรวม 297,016 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2564 

เพิม่ขึน้จ านวน 11,013 ลา้นบาท จาก 286,003 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2563 โดยการเพิม่ขึน้ดังกลา่วมสีาเหตหุลักมาจาก (1) การเพิม่ขึน้

ของเงนิกูย้มืสทุธจิ านวน 5,942 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืระยะสัน้ ซึง่

ส่วนมากเพื่อเพิม่สภาพคล่องของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (2) การ

เพิม่ขึน้ของหน้ีสนิอนุพันธ์จ านวน 1,013 ลา้นบาท และ (3) การ

เพิม่ขึน้ของหน้ีสนิภายใตสั้ญญาเชา่จ านวน 488 ลา้นบาท จากการ

ขายและเชา่กลับโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น บารเ์ซโลนา แกรนด ์

โฮเทล กัลเดรอนในไตรมาส 2 ปี 2564 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทลดลงจ านวน 10,711 ลา้นบาท จาก 

76,324 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2563 เป็น 65,612 ลา้นบาท ณ สิ้น 

ไตรมาส 2 ของปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ส่วน

ขาดทุนสุทธิจ านวน 11,174 ลา้นบาท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2564 และ (2) ดอกเบี้ยจ่ายของหุน้กูท้ี่มลัีกษณะคลา้ยทุนจ านวน 

799 ลา้นบาท สทุธดิว้ย การใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธจิ านวน 

286 ลา้นบาท 

ส าหรับ 6 เดอืนแรกของปี 2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกีระแสเงนิ

สดจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 2,635 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จ านวน 5,215 ลา้นบาท จากช่วงเดยีวกันของปีกอ่น โดยมี

สาเหตมุาจากผลการด าเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้และการบรหิารจัดการ

เงนิทนุหมนุเวยีน 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดรับจากกจิกรรมการลงทนุจ านวน 2,917 ลา้น

บาท ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2564 โดยมสีาเหตหุลักมาจากเงิน

สดรับจากธุรกรรมการขายและเชา่กลับโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น 

บารเ์ซโลนา แกรนด ์โฮเทล กัลเดรอนจ านวน 4,755 ลา้นบาทใน

ไตรมาส 2 ปี 2564 สทุธดิว้ยการลงทนุตามปกตขิองธุรกจิโรงแรม 

รา้นอาหาร และอืน่ๆ  

บรษัิทมีเงินสดจ่ายสุทธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 3,137 ลา้น

บาทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การช าระคืนหน้ีสนิภายใตสั้ญญาเชา่จ านวน 5,918 ลา้นบาท และ



 

 

 

หนา้ 9 

ดอกเบี้ยจ่ายของหุน้กูท้ี่มลัีกษณะคลา้ยทุนจ านวน 799 ลา้นบาท 

สทุธดิว้ยเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 3,595 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืระยะ

สัน้และระยะยาวจากสถาบันการเงนิและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน เพือ่

เพิม่สภาพคลอ่งของบรษัิท และจากการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดง

สทิธ ิ

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน การลงทนุ และการ

จัดหาเงิน ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 2,414 ลา้นบาท ส าหรับชว่งครึง่ปีแรกของปี 

2564  

กระแสเงนิสดอสิระ (Free cash flow) ซ ึง่ค านวณมาจากกระแสเงนิ

สดจากการด าเนินงาน เงินช าระคืนหน้ีสนิตามสัญญาเชา่ และเงนิ

จ่ายส าหรับการลงทุน เป็นบวกอยู่ที่จ านวน 2.8 พันลา้นบาท ใน

ไตรมาส 2 ปี 2564 โดยกระแสเงินสดดังกล่าวปรับตัวดีขึน้อย่าง

ต่อเน่ืองจากที่เป็นลบจ านวน 4.8 พันลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 

2563 และเป็นลบจ านวน 3.2 พันลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 

โดยมสีาเหตหุลักมาจากกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานที่ปรับตัว

ดีขึ้น และกลับมาเป็นบวกในไตรมาสน้ี และเงินสดรับจากการ

หมนุเวยีนสนิทรัพยท์ีใ่นไตรมาส 2 ปี 2564 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมีอัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงเล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 20.5 ในช่วง

ครึ่งปีแรกของปี 2563 เป็นรอ้ยละ 19.8 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 

2564 ซึง่เป็นไปในทศิทางเดียวกับรายไดท้ี่ลดลง จากผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม ผลขาดทนุ

สุทธิของบรษัิทลดลงในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกับ

ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 จากการฟ้ืนตัวทีแ่ข็งแกรง่ในไตรมาส 

2 ปี 2564 และมาตรการการลดคา่ใชจ้า่ยทีเ่ขม้งวด 

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ปรับเทียบเต็มปีเป็นลบอยู่ที่รอ้ยละ 

24.3 ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 ปรับตัวดีขึน้จากทีเ่ป็นลบอยูท่ี่

รอ้ยละ 25.2 ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 ซึง่มีสาเหตุมาจากผล

ขาดทุนจากการด าเนนิงานที่ลดลงเมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น เชน่เดยีวกัน อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยป์รับเทยีบเต็มปีที่

ตดิลบอยูท่ีร่อ้ยละ 4.7 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2564 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ของบรษัิทลดลงจาก 77 วันในชว่งครึง่ปีแรก

ของปี 2563 เป็น 72 วันในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2564 ซึง่เป็นผลมา

จากลูกหน้ีที่ลดลงในอัตราที่มากกว่าการลดลงของรายได ้ส่วน

อัตราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อยอดลูกหน้ีการคา้เพิม่ขึน้จาก

รอ้ยละ 18.2 ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็นรอ้ยละ 20.7 ในชว่ง

ครึง่ปีแรกของปี 2564 โดยในระหวา่งปีไดม้กีารช าระหน้ีของลูกหน้ี 

สง่ผลใหอ้ัตราการลดลงของยอดลกูหน้ีการคา้สงูกวา่การลดลงของ

คา่ใชจ้า่ยส ารองส าหรับการดอ้ยคา่ 

สินคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดิบ สินคา้

ระหว่างผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธรุกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัด

จ าหน่ายและรับจา้งผลติ โดยอายุเฉลี่ยของสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้

จาก 52 วันในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็น 56 วันในช่วงครึง่ปี

แรกของปี 2564 ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร 

และจัดจ าหน่าย ทา่มกลางการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 สว่น

อายุเฉลี่ยของเจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้จาก 120 วันในช่วงครึง่ปีแรก

ของปี 2563 เป็น 131 วันในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 ซึง่เป็นผล

มาจากตน้ทุนขายที่ลดลงจากยอดค าส่ังซือ้ทีล่ดลงและมาตรการ

การประหยัดคา่ใชจ้า่ยของบรษัิท 

อัตราส่วนสนิทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสนิหมุนเวียนลดลงอยู่ที่ 1.0

เท่า ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2564 จาก 1.3 เท่า ณ สิน้ปี 2563 โดยมี

สาเหตุมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ

และหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ทัง้น้ี ตามเงื่อนไขทางการ

เงินใหม่ของพันธสัญญาหน้ี ซึง่ไม่รวมหน้ีสนิภายใตสั้ญญาเชา่ใน

การค านวณอัตราส่วนภาระหน้ีสนิต่อทุน อัตราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มี

ภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เพิม่ขึน้จาก 1.79 เท่า ณ สิน้ปี 

2563 เป็น 2.17 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2564 โดยมีสาเหตหุลัก

มาจากเงินกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้ และฐานส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ลดลงจากผล

ขาดทุนสุทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทไดป้ระสบความส าเร็จในการ

ขยายระยะเวลาการยกเวน้การทดสอบการด ารงอัตราส่วนทาง

การเงนิดังกลา่วจากผูถ้อืหุน้กูอ้อกไปอกี 2 ปีจนถงึสิน้ปี 2565 ทัง้น้ี 

การที่บรษัิทมีเงินกูเ้พิม่ขึน้ ซ ึง่ส่งผลใหอ้ัตราส่วนหน้ีสนิที่มีภาระ

ดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ที่สูงขึน้นั้น มีสาเหตุบางส่วนมาจาก

ระดับของเงินสดที่ส ารองไวเ้พื่อเพิม่สภาพคล่องของบรษัิท โดย

หากน าเงินสดส่วนดังกล่าวไปใชเ้พื่อจ่ายคืนเงินกู ้อัตราส่วน

ดังกล่าวจะลดลงมาสูร่ะดับที่ใกลเ้คียงหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้

ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ที ่1.73 เทา่ สว่นอัตราสว่นความสามารถในการ

ช าระดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้นจากที่เป็นลบในช่วงครึ่งปีแรกของปี 

2563 เป็น 1.3 เท่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 เน่ืองจากการ

เพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน 

 อตัราสว่นทางการเงนิ 

ความสามารถในการท าก าไร 30 ม.ิย. 64 30 ม.ิย. 63 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 19.8 20.5 

อัตราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) -39.4 -35.0 

อัตราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน* 
(รอ้ยละ) 

-30.6 -35.5 

 
ความมปีระสทิธภิาพ 30 ม.ิย. 64 30 ม.ิย. 63 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้* (รอ้ยละ) -24.3 -25.2 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์ (รอ้ยละ) -4.7 -6.8 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 72 77 

อายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วัน) 56 52 

อายุเฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วัน) 131 120 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 30 ม.ิย. 64 31 ธ.ค. 63 
สนิทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี้สนิหมุนเวยีน (เท่า) 1.0 1.3 
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ภาระหนีส้นิตอ่ทุน 30 ม.ิย. 64 31 ธ.ค. 63 

อัตราสว่นหนี้สนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.17 1.79 

อัตราสว่นหนี้สนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่

สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.73 1.44 

 30 ม.ิย. 64 30 ม.ิย. 63 
อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เท่า)  

1.3 -0.1 

*ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

แนวโนม้ในอนาคต 

การเร่งการกระจายวัคซนีท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทวปียโุรป

และประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดช้่วยปูทางสู่การฟ้ืนตัวของกจิกรรม

ทางธุรกจิทีม่คีวามชัดเจนมากยิง่ขึน้ อยา่งไรก็ตาม สถานการณก์าร

ระบาดของโรค COVID-19 ในหลายพืน้ทีย่ังคงมคีวามผันผวน จาก

การกลับมาระบาดของโรคในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม บรษัิท

จะยังคงเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัฐานการด าเนนิงานเพือ่ใหม้ี

ความคล่องตัวและแข็งแกร่ง ขับเคลื่อนรายไดโ้ดยการมองหา

โอกาสในการท าธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้ ลดตน้ทนุเพือ่เพิม่ความสามารถใน

การท าก าไร สรา้งความแข็งแกรง่ใหก้ับฐานะทางการเงนิของบรษัิท

ผ่านการบรหิารจัดการโครงสรา้งหน้ีและการหมุนเวียนสินทรัพย์ 

ตลอดจนเร่งการพัฒนาดา้นดิจิทัล โดยการใชเ้ทคโนโลยีและ

ขอ้มลูตา่งๆ เพือ่สรา้งการเตบิโต 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์โฮเทลส ์

นอกจากผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศ 

มัลดีฟส์และกลุ่มโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุดใน

ประเทศออสเตรเลยีแลว้ การฟ้ืนตัวของการเดนิทางในทวปียโุรปจะ

ช่วยผลักดันผลการด าเนินงานโดยรวมของไมเนอร์ โฮเทลสใ์น

ระยะสัน้และระยะกลาง 

ในทวปียโุรป การกระจายวัคซนีเป็นไปตามแผน โดยกวา่รอ้ยละ 70 

ของผูใ้หญ่ในทวีปยุโรปไดรั้บการฉีดวัคซนีเข็มแรกแลว้ และตาม

เป้าหมายของคณะกรรมาธิการยุโรป ประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะ

ไดรั้บวัคซนีอย่างครบถว้นภายในสิน้เดือนกันยายน โดยอัตราการ

กระจายวัคซนีที่รวดเร็วส่งผลใหม้ีการผอ่นคลายขอ้จ ากัดต่างๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกับโรค COVID-19 ในหลายประเทศในทวีปยุโรป และ

ช่วยใหม้กีารเดนิทางระหว่างประเทศเพิม่ขึน้ตัง้แต่ในไตรมาส 2 ปี 

2564  ซ ึง่น าไปสูจ่ านวนแขกทีเ่ขา้พักทีเ่พิม่ขึน้ แมว้่าจะมกีารแพร่

ระบาดของสายพันธุ์เดลตา้ที่เพิม่ขึน้ในภมูภิาค ทัง้น้ี ณ สิน้เดือน

กรกฎาคม โรงแรมในทวีปยุโรปมากกว่ารอ้ยละ 90 ไดก้ลับมาเปิด

ใหบ้รกิาร และมอีัตราการเขา้พักเฉลีย่รายสัปดาหส์งูขึน้อยูท่ีร่อ้ยละ 

50 ในช่วงตน้เดือนสงิหาคม 2564 จากประมาณรอ้ยละ 23 ใน 

ไตรมาส 1 ปี 2564 โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปคาดวา่การฟ้ืนตัวจะมี

แนวโนม้ที่ดีขึน้ในแต่ละเดือน จากการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งของ

ภาคการทอ่งเทีย่วเพือ่การพักผอ่นจากนักทอ่งเทีย่วภายในประเทศ

และในทวีปยุโรป ในขณะที่คาดว่าภาคการท่องเที่ยวเพือ่ท าธุรกจิ

จะเริม่ฟ้ืนตัวภายหลังจากที่ฤดูกาลท่องเที่ยวในชว่งฤดรูอ้นสิน้สดุ

ลง โดยคาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น พรอ้มกับการ

ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและกลยุทธใ์นการขึน้อัตราคา่หอ้งพัก

เฉลีย่ จะสง่ผลใหก้ระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานของกลุม่โรงแรม

ในทวีปยุโรปคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นอีกภายหลังจากที่พลิกฟ้ืน

กลับมาเป็นบวกในเดอืนมถินุายน 

ภาคการท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลยีมกีารพึง่พานักทอ่งเทีย่ว

ภายในประเทศเป็นหลัก โดยโรงแรมในประเทศออสเตรเลียมี

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนสูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรค 

COVID-19 ในปี 2562 แลว้ ทั้งน้ี คาดว่าการฟ้ืนตัวที่แข็งแกร่ง

ดังกลา่วจะด าเนนิตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง แมว้า่จะมกีารปิดพืน้ทีบ่า้งใน

บางเมือง ทั้ง น้ี การเดินทางภายในประเทศจะยังคงเป็นแรง

ขับเคลือ่นหลักของการทอ่งเทีย่วในประเทศออสเตรเลยี 

ในประเทศไทย การเปิดตัวโครงการ “ภเูก็ตแซนดบ์็อกซ”์ เมือ่วันที ่

1 กรกฎาคม 2564 นับเป็นกา้วส าคัญในการกลับมาเปิดประเทศ

ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกครั้ง และเป็นการปูทางสู่

โครงการของเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญอื่นๆ เช่น โครงการ “สมุย 

พลัส” โดยทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึภาครัฐและเอกชน รว่มมอื

กันเพือ่ใหม้ั่นใจวา่โครงการดังกลา่วจะประสบความส าเร็จ ดว้ยการ

แยกตัวอย่างชัดเจนจากจังหวัดอืน่ๆ ในประเทศ ซึง่มีจ านวนผูป่้วย

โรค COVID-19 ทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้น้ี คาดวา่อัตราการฟ้ืนตัวของโรงแรม

ในประเทศไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเกาะภเูก็ตและสมยุจะเรง่ตัว

ขึน้อีกในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี ดว้ยจ านวนยอดจองหอ้งพัก

ล่วงหนา้ที่เพิ่มขึ้นจากลูกคา้ที่จองเป็นกลุ่มจากต่างประเทศ 

นอกจากน้ี ไมเนอร ์โฮเทลสจ์ะยังคงด าเนินธุรกจิสถานที่กักกัน

ทางเลอืกและขับเคลือ่นการทอ่งเทีย่วภายในประเทศผา่นแคมเปญ

ส่งเสรมิการขายต่างๆ แมว้่าจ านวนผูป่้วยโรค COVID-19 ภายใน 

ประเทศที่สูงขึน้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน อาจจะส่งผลให ้

แนวโนม้การฟ้ืนตัวชะลอตัวลงบา้ง 

ในหลายเดอืนตอ่จากน้ี คาดวา่จะมนัีกทอ่งเทีย่วหล่ังไหลเขา้มาใน

ประเทศมัลดีฟส์อีกระลอก เน่ืองจากประเทศไดก้ลับมาเปิดรับ

นักท่องเที่ยวชาวเอเชยีใตอ้กีครัง้ตัง้แต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 

ภายหลังจากการบังคับใชม้าตรการการควบคมุโรคระบาดทีเ่ขม้งวด

ในช่วงสองเดือนทีผ่่านมา ในปัจจุบัน นักท่องเทีย่วทีม่รีายงานผล

การตรวจหาเชือ้ COVID-19 แบบ PCR ทีเ่ป็นลบ หรอืเป็นผูท้ีไ่ดรั้บ

วัคซนีครบจ านวนโดสแลว้ สามารถเดนิทางเขา้สูป่ระเทศมัลดฟีส์

ไดโ้ดยไมต่อ้งกักกันตัว โดยรัฐบาลของประเทศมัลดฟีสค์าดวา่จะมี

นักท่องเที่ยวเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก ทัง้ในแบบคู่รักและครอบครัว 

ทัง้น้ี ดว้ยจ านวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ โรงแรมในประเทศมัลดฟีส์

จะสามารถคงไวแ้ละเพิม่อัตราคา่หอ้งพักเฉลีย่ได ้ซึง่ในปัจจบุันอยู่

ในอัตราที่ใกลเ้คียงกับระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 

มาก 

แนวโนม้ธุรกจิการขายโครงการที่อยู่อาศัยยังคงแข็งแกร่ง ดว้ย

แผนการโอนขายโครงการทีอ่ยูอ่าศัยจ านวนหลายหลัง โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งบา้นพักในเมืองภูเก็ต เน่ืองจากลูกคา้มองหาความเป็น

ส่วนตัวมากขึ้นท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ใน

ขณะเดียวกัน ผลการด าเนินงานของอนันตรา เวเคชั่น คลับ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศจนี ปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเน่ือง จาก

การฟ้ืนตัวของการทอ่งเทีย่วภายในประเทศ 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ฟู้ด 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ 

ไมเนอร ์ฟู้ดในชว่งทีเ่หลอืของปี 2564 ในขณะทีก่ารด าเนนิงานใน

ประเทศออสเตรเลียยังคงมีการด าเนินงานที่คงที่ ซ ึง่จะช่วยลด

ความผันผวนของธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยในระยะสั้น 

ทา่มกลางการปิดพืน้ทีใ่นหลายจังหวัดของประเทศไทย 

ในประเทศไทย ธุรกิจรา้นอาหารยังคงเผชิญกับความผันผวน

ท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมการระบาดของ

โรค COVID-19 ซ ึง่รวมถงึมาตรการการปิดพืน้ที่ทีเ่ขม้งวดมากขึน้

ในช่วงสองสัปดาห์สุดทา้ยของเดือนกรกฎาคม ดว้ยการปิด

รา้นอาหารทัง้หมดภายในศูนยก์ารคา้และคอมมนูิตีม้อลล ์และการ

ผ่อนคลายใหก้ลับมาเปิดรา้นอาหารส าหรับบริการจัดส่งอาหาร

เทา่นัน้อกีครัง้ตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคมเป็นตน้ไป สง่ผลใหไ้มเนอร ์ฟู้ด

มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึง่

รวมถงึการขยายรัศมีในการจัดสง่อาหาร การปรับใชร้า้นคา้ทีม่อียู่

นอกหา้งสรรพสนิคา้เป็นครัวกลางส าหรับหลายแบรนด ์ การบรหิาร

บคุลากรและการจัดการสนิคา้คงเหลอื นอกจากน้ี ชอ่งทางการขาย

ที่หลากหลาย รวมถงึบรกิารจัดส่งอาหารทัง้บนแพลตฟอรม์ของ

บรษัิทเองและผูใ้หบ้รกิารจัดสง่อาหารเจา้อืน่ การซือ้กลับบา้น และ

การซื้อกลับบา้นโดยไม่ตอ้งลงจากรถ ช่วยใหไ้มเนอร์ ฟู้ ดมีขอ้

ไดเ้ปรยีบทีเ่หนือคูแ่ขง่ในชว่งเวลาทีท่า้ทายน้ี ทัง้น้ี จนกวา่จะมกีาร

กระจายของวัคซนีไดอ้ย่างแพร่หลาย ซึง่คาดว่าจะเกดิขึน้ภายใน

สิน้ปีน้ี ไมเนอร ์ฟู้ ด จะยังคงใชป้ระโยชน์จากช่องทางการขายที่

หลากหลาย ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วใหเ้ขา้กับ

สภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และการควบคุม

คา่ใชจ้า่ยอยา่งเขม้งวดตอ่ไป 

กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีมกีารฟ้ืนตัวอย่างตอ่เน่ืองตัง้แต่

ปี 2563 และมีแนวโนม้ทีจ่ะแข็งแกรง่ต่อไป ซึง่เป็นผลมาจากการ

บรโิภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึน้และความสามารถของรัฐบาล

ในการควบคุมการแพร่กระจายของโรค COVID-19 อย่างมี

ประสทิธภิาพ ทัง้น้ี ดว้ยสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิโดยรวมทีก่ลับมา

สูส้ภาวะปกติ แบรนด์ริเวอร์ไซด์จะยังคงมุ่งผลักดันโปรแกรม

สมาชกิต่อไป ทัง้ในการเพิม่จ านวนสมาชกิใหม่และจ านวนครัง้ใน

การใชง้าน พรอ้มทัง้ขยายสาขาทีท่ าก าไรจากโอกาสทีเ่พิม่ขึน้ 

ส าหรับการด าเนนิงานในออสเตรเลยี เมือ่กจิกรรมทางเศรษฐกจิเริม่

ฟ้ืนตัว จากการเดนิทางภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ บรษัิทจะยังคงให ้

ความส าคัญกับการขยายชอ่งทางการขาย และการเสรมิสรา้งความ

แข็งแกร่งของโปรแกรมความภักดทีางดจิทัิลและแพลตฟอรม์การ

จัดสง่อาหาร ตลอดจนการเพิม่ความสามารถในการท าก าไร 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

นอกจากการขยายฐานลกูคา้ผา่นการเพิม่ชอ่งทางการขายในตลาด

ออนไลน์แลว้ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ยังคงใหค้วามส าคัญกับการ

บรหิารผลติภัณฑแ์ละการจัดการสนิคา้คงเหลอื นอกจากน้ี จากการ

ที่ผูค้นใหค้วามส าคัญกับสุขอนามัยมากขึน้ ท่ามกลางการระบาด

ของโรค COVID-19 จงึยังคงมีความตอ้งการผลติภัณฑน์ ้ายาฆ่า

เชือ้และผลติภัณฑท์ าความสะอาดในระดับทีส่งู 

แนวโนม้การบรหิารจัดการกระแสเงนิสดและฐานะทางการเงนิ 

บรษัิทยังคงใชม้าตรการการควบคมุคา่ใชจ้า่ยในทกุหน่วยธุรกจิและ

ท่ัวทุกภูมภิาค โดยยังคงมีการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นบุคลากรและ

การเจรจาในการขอลดคา่เชา่กับเจา้ของทีอ่ยา่งตอ่เน่ือง นอกจากน้ี 

บรษัิทมกีารด าเนนิการดา้นอืน่ๆ เชน่ การจัดการสนิคา้คงเหลือและ

การจัดสง่ การลดของเสยี และการประหยัดพลังงานอกีดว้ย 

ในช่วงไม่กีเ่ดือนที่ผ่านมา MINT และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปไดเ้ขา้

ท าธุรกรรมหลายอย่าง เพื่อบริหารจัดการฐานะทางการเงินและ

สภาพคล่องในเชิงรุก ดว้ยการบริหารจัดการหนิ้สิน ซึง่รวมถึง

ความส าเร็จของ MINT ในการออกหุน้กูภ้ายในประเทศจ านวน 1 

หมื่นลา้นบาท และหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุนจ านวน 300 ลา้น

เหรียญสหรัฐ และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในการออกหุน้กูไ้ม่ดอ้ย

สทิธิจ านวน 400 ลา้นยูโร นอกจากน้ี บรษัิทไดเ้ขา้ท าธุรกรรมการ

หมนุเวยีนสนิทรัพยส์องรายการซึง่มมีลูค่าขายรวม 273.5 ลา้นยโูร 

ซึง่ไดแ้ก่การขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น บาร์

เซโลนา แกรนด ์โฮเทล กัลเดรอน ประเทศสเปน และการขายและ

ท าสัญญารับจา้งบริหารโรงแรมทิโวลี วิลามัวรา และทิโวลี   

คารโ์วเอโร ประเทศโปรตเุกส 

การด าเนินการต่างๆ ดังกล่าวส่งผลใหบ้รษัิทมีสภาพคล่องที่ดขีึน้

อยา่งมาก โดย ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม บรษัิทมเีงนิสดในมอืเพิม่ขึน้ 

อยู่ที่จ านวนประมาณ 2.7 หมื่นลา้นบาท และมีวงเงินสนิเชื่อเพิม่

ขึน้อยูท่ีจ่ านวน 3.1 หมืน่ลา้นบาท นอกจากน้ี อัตราการใชเ้งนิของ

บรษัิทปรับตัวดีขึน้ตัง้แต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จากเงินสดรับ

จากการด าเนนิงานที่เพิม่ขึน้ และเงินสดทีไ่ดรั้บจากการหมนุเวยีน

สนิทรัพย ์ทัง้น้ี คาดวา่แนวโนม้ดังกลา่วจะยังคงดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

จากการฟ้ืนตัวของการด าเนินงานของโรงแรมในทวีปยุโรป ซึง่จะ

ชว่ยลดผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบรษัิท 

ดว้ยการบรรลเุป้าหมายในการบรหิารจัดการฐานะทางการเงนิต่างๆ 

บรษัิทจะสามารถมุ่งเนน้ใหค้วามส าคัญกับการฟ้ืนตัวของธุรกจิได ้

อย่างเต็มที่ต่อไป ซึง่เป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมทีส่ภาวะแวดลอ้ม

ทางธุรกจิเอือ้อ านวยมากขึน้ อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะยังคงมคีวาม



 

 

 

หนา้ 12 

ระมัดระวังในการด าเนนิงานทา่มกลางความผันผวนในระยะสัน้จาก

การระบาดของโรค COVID-19 ทีย่ังคงมอียู ่
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นายชัยพัฒน ์ไพฑรูย ์

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายพัฒนาเชงิกลยทุธ ์

 

 

 

  



 

 

 

หนา้ 13 

ภาคผนวก 

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว*  

ชว่งเวลา 
จ านวน 

(ลา้นบาท) 
กลุม่ธุรกจิ รายการทีเ่กดิข ึน้ 

เพยีงครัง้เดยีว 

ไตรมาส 1 

ปี 2563 

113 รายได ้

49 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงครัง้เดยีวของเอ็น
เอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย
ในการขายและบรหิาร) 

755 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจากสัญญา
แลกเปลีย่นสกุลเงนิเหรยีญสหรัฐ 
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

568 ก่อนภาษี 

585 หลงัภาษี 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธอ์ัตรา
ดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

10 ไมเนอร ์ฟู้ ด 

การกลบัคา่ใชจ่้ายส ารองทีเ่กีย่วขอ้งกับ
รบิส ์แอนด ์รัมส ์  (การกลบัรายการ
คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2563 

 17 รายได ้

   -152 ก าไรสทุธิ 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงครัง้เดยีวของเอ็น

เอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย
ในการขายและบรหิาร) 

-251 

ไมเนอร ์โฮ
เทลส/์ไม
เนอร ์ฟู้ ด/
ไมเนอร ์

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้งจากมาตรการ
การประหยัดคา่ใชจ่้าย (คา่ใชจ่้ายในการ
ขายและบรหิาร) 

-218 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

คา่เผือ่หนี้สงสัยจะสูญส าหรับอนันตรา 

เวเคชัน่ คลบั (คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

  -534 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นจาก

สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิเหรียญสหรัฐ 
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

      -130 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธอ์ัตรา
ดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

ไตรมาส 1 

ปี 2564 

119 รายได ้

-100 ก าไร
สทุธ ิ

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงครัง้เดยีวของเอ็น
เอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย
ในการขายและบรหิาร) 

-2,349 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การดอ้ยค่าของสนิทรัพยเ์นือ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 (คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

793 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจากสัญญา
แลกเปลีย่นสกุลเงนิเหรยีญสหรัฐ 
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-135 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธอ์ัตรา
ดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

-12 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร์ 

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้งจากมาตรการ
การประหยัดคา่ใชจ่้าย(คา่ใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

-236 ไมเนอร ์ฟู้ ด 

คา่ใชจ่้ายส ารองส าหรับการปิดสาขา
และลกูหนี้คา่เชา่ และการตัดจ าหน่าย
คา่เชา่ลว่งหนา้ (ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

 

 

 

 
 

ไตรมาส 2 

ปี 2564 

 

 134 รายได ้

   83 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงครัง้เดยีว

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้

และคา่ใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

-340 ก่อนภาษี 

-103 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

 

สว่นขาดทุนจากการขายสนิทรัพย์
ในประเทศสเปน (คา่ใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

        -737 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

คา่ใชจ่้ายในการปรับโครงสรา้งหนี้
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
(ดอกเบีย้จ่าย) 

       -9 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

       -9 ไมเนอร ์ฟู้ ด 
คา่ใชจ่้ายส ารองในการปิดสาขา
และการตัดจ่ายคา่เชา่ลว่งหนา้   
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

272 ก่อนภาษี 

209 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

 

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิเหรียญ

สหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

45 ก่อนภาษี 

36 หลงัภาษี 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

 

 

 


