
 

 

 

หนา้ 1 

ภาพรวมธุรกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 3 ปี 2564 และเกา้เดอืน

แรกปี 2564 

ภาพรวม: บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) มีผลการด าเนินงานโดยรวมที่ฟ้ืนตัวขึน้ในไตรมาส 3 ปี 

2564 ทั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและจากไตรมาสก่อน โดย

บริษัทมีรายไดจ้ากการด าเนินงานจ านวน 19,745 ลา้นบาท ซึ่ง

เตบิโตรอ้ยละ 33 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการฟ้ืนตัวของ

ธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปและ

ประเทศมัลดฟีส ์แมว่้าสภาพแวดลอ้มในการด าเนนิงานของไมเนอร ์

ฟู้ ด และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะยังคงเผชิญกับความทา้ทาย 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศไทย ซึง่มีมาตรการการควบคุมการ

ระบาดของโรค COVID-19 ทีเ่ขม้งวดในรา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ 

และสถานบันเทงิในจังหวัดพืน้ทีส่แีดงเขม้ 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 มีก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่า

เสือ่ม (EBITDA) จากการด าเนนิงานของบรษัิทเตบิโตเกอืบ 3 เท่า

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 4,337 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมา

จากการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งของกลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรป และ

ธุรกิจอนันตรา เวเคชั่น คลับ จากความตอ้งการที่ฟ้ืนตัวอย่าง

แข็งแกร่งและมาตรการการลดค่าใชจ่้ายอย่างต่อเน่ือง 

จากเหตุผลดังกล่าว ผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานลดลง

ครึง่หนึง่จากจ านวน 4,783 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2563 เป็นผล

ขาดทุนสทุธจิากการด าเนนิงานจ านวน 2,366 ลา้นบาท ในไตรมาส 

3 ปี 2564 

ส าหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีรายไดจ้ากการด าเนินงาน

เตบิโตรอ้ยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่จ านวน 47,831 

ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจากการฟ้ืนตัวของการด าเนินงานของ 

ไมเนอร์ โฮเทลส ์และไมเนอร์ ฟู้ด ในขณะเดียวกัน EBITDA จาก

การด าเนินงานเตบิโตในอัตราทีส่งูกว่าการเตบิโตของรายได ้อยู่ที่

อัตรารอ้ยละ 200 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจาก

ความสามารถในการท าก าไรที่เพิม่ขึน้จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ และ

มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้ายอย่างมีระเบียบวนัิย ส่งผลใหผ้ล

ขาดทุนจากการด าเนินงานปรับตัวดีขึน้อยู่ที่จ านวน 10,971 ลา้น

บาทช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 จากผลขาดทุนจากการ

ด าเนินงานจ านวน 15,119 ลา้นบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2563 

หากรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตามรายละเอียดใน

ภาคผนวก บรษัิทมรีายไดต้ามงบการเงนิเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญใน

อัตรารอ้ยละ 39 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที่จ านวน 20,705 

ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2564 ในขณะที ่EBITDA เตบิโตรอ้ยละ 

850 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที่จ านวน 6,256 ลา้นบาท ใน

ไตรมาส 3 ปี 2564 ซึง่เป็นอัตราทีส่งูกว่าการเตบิโตของรายได ้ใน

ไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธติามงบการเงนิจ านวน 

436 ลา้นบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญจากผลขาดทุน

จ านวน 5,595 ลา้นบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทัง้น้ี ในช่วง 9 

เดอืนแรกของปี 2564 บรษัิทมรีายได ้และ EBITDA ตามงบการเงนิ

เติบโตรอ้ยละ 11 และ 297 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่

จ านวน 49,044 ลา้นบาท และ 7,770 ลา้นบาท ตามล าดับ ส่งผล

ใหผ้ลขาดทุนสุทธติามงบการเงินปรับตัวดีขึ้นจาก 15,816 ลา้น

บาทช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เป็นผลขาดทุนสุทธิจ านวน 

11,609 ลา้นบาทชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 

ผลการด าเนนิงาน 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3  

ปี 2564 

ไตรมาส 3  

ปี 2563 
เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 20,705 14,904 39 

EBITDA รวม 6,256 658 850 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 30.2 4.4  

ก าไรสุทธริวม  -436 -5,595 -92 

อตัราการท าก าไรสุทธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

-2.1 -37.5  

จากการด าเนนิงาน*    

รายไดร้วม 19,745 14,887 33 

EBITDA รวม 4,337 1,495 190 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 22.0 10.0  

ก าไรสุทธริวม  -2,366 -4,783 -51 

อตัราการท าก าไรสุทธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

-12.0 -32.1  

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่12 พฤศจกิายน 2564 

ค าอธิบายและการวิ เคราะห์ฐ าน ะการ เงินและผลการด า เนินงาน  



 

 

 

หนา้ 2 

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 3 ปี 2564 
 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• เปิดรา้นอาหารสุทธจิ านวน 6 สาขา เมื่อเทียบกับ 

ไตรมาส 2 ปี 2564 โดยสว่นใหญ่เป็นรา้นรเิวอรไ์ซด ์

ในประเทศจนี และคอฟฟ่ี เจอน่ีในประเทศไทย ซึง่

หักกลบการปิดรา้นเดอะ คอฟฟ่ี คลับในประเทศ

ไทยและออสเตรเลยีระหว่างไตรมาส 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

• ท าธุรกรรมการขายและสัญญาบรหิารโรงแรมทโิวลี 

มารนีา วลิามัวรา และทโิวล ีคารโ์วเอโร ในประเทศ

โปรตุเกส 

• เปิดโรงแรม 1 แห่ง ในชว่งไตรมาส 3 ปี  2564 ซึง่

เป็นโรงแรมเช่าบริหารภายใตแ้บรนด์เอ็นเอช  

คอลเลคชั่น ในประเทศเดนมารก์ 

• ปิดโรงแรม 2 แห่ง ในชว่งไตรมาส 3 ปี  2564 

- เอ็นเอช โฮเทลส์: โรงแรมภายใตสั้ญญา

รับจา้งบรหิาร 1 แห่ง ในประเทศโรมาเนีย 

- โอ๊คส์: โรงแรมภายใตสั้ญญารับจา้งบริหาร

หอ้งชดุ 1 แห่ง ในประเทศออสเตรเลยี 

องคก์ร 

• ออกหุน้กู ไ้ม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน

จ านวน 1 หมืน่ลา้นบาท  

• ออกหุน้กูท้ีม่ลัีกษณะคลา้ยทุนและมหีลักประกัน

จ านวน 300 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธรุกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,373 

สาขา แบ่งเป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทุนเอง 1,200 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 51 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,173 สาขา คดิ

เป็นสัดสว่นรอ้ยละ 49 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,590 สาขา 

คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 67 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 783 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33 ในอีก 22 ประเทศครอบคลุมท่ัวทวีป

เอเชยี โอเชยีเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และประเทศเม็กซโิก 

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทุนเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 3 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทุนเอง 1,200 10 17 

-  ประเทศไทย 940 -2 -16 

-  ต่างประเทศ 260 12 33 

สาขาแฟรนไชส์ 1,173 -4 0 

-  ประเทศไทย 650 5 24 

-  ต่างประเทศ 523 -9 -24 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,373 6 17 

รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 2 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซ่า คอมปะนี 563 -2 -10 

สเวนเซ่นส์ 327 1 3 

ซซิซเ์ลอร์ 64 0 1 

แดร่ี ควนี 492 -2 -7 

เบอรเ์กอร ์คิง 118 1 -1 

เดอะ คอฟฟ่ี คลับ 417 -8 -35 

ไทย เอ็กซเ์พรส 79 3 -1 

รเิวอรไ์ซด์ 133 9 34 

เบนิฮานา 17 -2 -2 

บอนชอน 92 1 18 

คอฟฟ่ี เจอน่ี 22 4 20 

อืน่ๆ* 49 1 -3 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,373 6 17 

* อื่นๆ คือ รา้นอาหารในสนามบิน ซึ่งอยู่ภายใตบ้ริษัทร่วมทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 51 
บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต  ้      
แบรนด ์“ภัทรา” 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 
 
ในไตรมาส 3 ปี 2564 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์ลดลงรอ้ยละ 7.5 จากชว่ง

เดียวกันของปีก่อน โดยการเตบิโตของยอดขายโดยรวมทุกสาขา 

ของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนจากการขยายสาขา ไม่

สามารถหักกลบผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มของการด าเนนิงานที่

ทา้ทายของไมเนอร์ ฟู้ ดในประเทศไทยและออสเตรเลียไดเ้ต็ม

จ านวน ในไตรมาส 3 ปี 2564 ยอดขายต่อรา้นเดมิลดลงรอ้ยละ 7.2 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองมาจากแรงกดดันจาก

ขอ้จ ากัดต่างๆ และมาตรการการปิดประเทศของรัฐบาลเพือ่รับมอื

กับการระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19 ในทุกกลุ่มธุรกจิ

หน่วย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรก 

 ปี 2564 

9 เดอืนแรก 

 ปี 2563 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 49,044 44,135 11 

EBITDA รวม 7,770 1,959 297 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 15.8 4.4  

ก าไรสุทธริวม  -11,609 -15,816 -27 

อตัราการท าก าไรสุทธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

-23.7 -35.8  

จากการด าเนนิงาน*    

รายไดร้วม    

EBITDA รวม 47,831 43,989 9 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 7,958 2,651 200 

ก าไรสุทธริวม  16.6 6.0  

อตัราการท าก าไรสุทธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

-10,971 -15,119 -27 

สดัสว่นผลการด าเนนิงาน* 

9 เดอืนแรกปี 2564       

(รอ้ยละ)                    

 สดัส่วนรายได ้

จากการด าเนนิงาน  

 สดัส่วน EBITDA      
จากการด าเนนิงาน    

 โรงแรมและอืน่ๆ 64 57 

 รา้นอาหาร 32 43 

จัดจ าหน่ายและรับจา้งผลิต 4 0 

 รวม  100 100 



 

 

 

หนา้ 3 

รา้นอาหาร ซึง่ส่งผลใหม้ีการปิดสาขารา้นอาหารเป็นการชั่วคราว 

และการลดลงของจ านวนลูกคา้ที่น่ังรับประทานอาหารภายในรา้น 

อย่างไรก็ตาม การลดลงของยอดขายต่อรา้นเดมิโดยรวมปรับตัวดี

ขึน้ในเดอืนสดุทา้ยของไตรมาส 3 ปี 2564 เมือ่เทยีบกับเดอืนก่อน

หนา้ ซึง่เป็นผลมาจากการผ่อนคลายขอ้จ ากัดของมาตรการควบคุม

การระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย และสถานการณ์

การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีการควบคุมเป็นอย่างดีใน

ประเทศจนี 

ยอดขายโดยรวมทุกสาขาของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย

ลดลงรอ้ยละ 14.3 ในไตรมาส 3 ปี 2564 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนั

ของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากยอดขายต่อรา้นเดมิทีล่ดลงรอ้ยละ 8.4 

และการปิดสาขารา้นอาหารเป็นการชั่วคราวในระหว่างไตรมาส 

ทัง้น้ี ในชว่ง 7 สัปดาหร์ะหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึสงิหาคม รัฐบาลมี

การก าหนดขอ้จ ากัดที่เขม้งวดมากขึ้นส าหรับรา้นอาหารใน 13 

จังหวัดในเขตพื้นที่สแีดงเขม้ ซึง่คดิเป็นสัดส่วนประมาณครึง่หนึง่ 

ของจ านวนรา้นอาหารทัง้หมดในประเทศไทย ซึง่ขอ้จ ากัดดังกล่าว

รวมไปถึงการไม่อนุญาตในรับประทานอาหารภายในรา้น โดย

อนุญาตใหเ้ปิดเฉพาะบรกิารจัดส่งอาหารในชว่งเวลาการใหบ้รกิาร

ที่สั ้นลงเท่านั้น ในขณะที่รา้นอาหารภายในหา้งสรรพสินคา้

จ าเป็นตอ้งปิดใหบ้ริการเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ผลการ

ด าเนนิงานปรับตัวดขีึน้ในเดอืนกันยายนเมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่นหนา้ 

โดยกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยมกีารเตบิโตของยอดขาย

ต่อรา้นเดมิที่เป็นบวกในเดือนดังกล่าว ซึง่เป็นผลมาจากการเริ่ม

ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แมว่้าจะยังคงมกีารจ ากัดชว่งเวลาในการ

เปิดใหบ้ริการและจ านวนที่น่ังภายในรา้นอาหารอย่างต่อเน่ือง ใน

ไตรมาส 3 ปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ ดมีการรับมือกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อใหม้ั่นใจถงึความคล่องตัวในการ

ปฏบิัตงิาน ซึง่รวมถงึการขยายพืน้ทีส่ าหรับบริการจัดสง่อาหารให ้

ครอบคลุม การปรับเมนูอาหารเพือ่ใหเ้หมาะสมส าหรับบรกิารจัดส่ง

อาหาร การบรหิารจัดการสนิคา้คงเหลอื ตลอดจนการใชป้ระโยชน์

จากสาขาที่มีอยู่เดมิ โดยเปิดเป็นครัวกลางส าหรับแบรนด์ที่ส่วน

ใหญ่มีสาขาอยู่ภายในหา้งสรรพสนิคา้ ซึง่จ าเป็นตอ้งปิดในบรกิาร

เป็นการชั่วคราวท่ามกลางการปิดประเทศ ทั้ง น้ี เดอะ พิซซ่า  

คอมปะนี และเบอรเ์กอร ์คงิ มยีอดขายต่อรา้นเดมิเตบิโตขึน้ในไตร

มาส 3 ปี 2564 ซึง่เป็นผลมาจากจ านวนบลิทีเ่พิม่ขึน้ จากกจิกรรม

ทางการตลาด และจ านวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้อย่างแข็งแกร่งของบรกิาร

ขับรถผ่านเพื่อรับอาหาร (Drive-Thru) นอกจากน้ี ไมเนอร์ ฟู้ ด

ประสบความส าเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์ม 1112D ของบริษัท

เอง ดว้ยประสทิธภิาพการท างานของพนักงานส่งอาหารทีเ่พิม่ขึน้ 

จ านวนพนักงานสง่อาหารและคะแนนความพงึพอใจต่อพนักงานส่ง

อาหารทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้น้ี ไมเนอร ์ฟู้ด จะยังคงมุ่งเนน้ไปทีส่ขุอนามยัที่

ดีของบริการจัดส่งอาหาร เสริมสรา้งแนวทางการปฏิบัติที่ดีใน

บริการจัดส่งอาหารใหแ้ก่พนักงานส่งอาหาร เพื่อใหบ้ริษัทไดรั้บ

ความไวว้างใจจากลูกคา้มากขึ้น และลดตน้ทุนโดยรวมของ

พนักงานสง่อาหาร 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขา

เติบโตรอ้ยละ 14.9 ในไตรมาส 3 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน จากความส าเร็จในการขยายสาขา ซึง่สามารถ

หักกลบผลกระทบจากการลดลงของยอดขายต่อรา้นเดมิในอัตรา

รอ้ยละ 6.2 ทัง้น้ี กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีมีการเตบิโต

ของยอดขายต่อรา้นเดมิที่เป็นบวกในเดือนกรกฎาคม แต่ชะลอตัว

ลงเป็นลบในเดือนสงิหาคมและกันยายน เน่ืองจากการระบาดของ

โรค COVID-19 สายพันธุเ์ดลตา้ในบางเมอืงของประเทศจนี สง่ผล

ใหม้ีการจ ากัดการน่ังรับประทานอาหารภายในรา้น และมีการปิด

รา้นอาหารบางสาขาเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การ

ระบาดดังกล่าวไดเ้ริ่มบรรเทาลงในช่วงปลายเดือนสงิหาคม และ

ประเทศจีนสามารถจ ากัดการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ได ้

ในเดอืนกันยายน  สง่ผลใหก้ลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีมผีล

การด าเนนิงานทีด่ขีึน้ในเดอืนดังกล่าว ทัง้น้ี ในไตรมาส 3 ปี 2564 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีไดด้ าเนินการยกระดับโปรแกรม

บรหิารการจัดการระบบการจัดซือ้จัดจา้ง เพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลของการด าเนนิงาน พัฒนาระบบการช าระเงนิ และ

ประสบความส าเร็จในการเปิดตัวแบรนดร์า้นอาหารใหม่ 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมยีอดขายโดยรวมทุก

สาขาทีล่ดลงในอัตรารอ้ยละ 13.1 ในไตรมาส 3 ปี 2564 เมือ่เทยีบ

กับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นผลมาจากจ านวนสาขารา้นอาหาร

ทีล่ดลงจากทัง้การปิดสาขาเป็นการถาวรและชั่วคราว และยอดขาย

ต่อรา้นเดมิที่ลดลงรอ้ยละ 10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากมาตรการการปิดพื้นที่ใน

รัฐวิกตอเรีย นิวเซาธ์เวลส์ และควีนส์แลนด์ ซึ่งมีการจ ากัดช่อง

ทางการขายเฉพาะบริการซื้อกลับบา้นและบริการจัดส่งอาหาร

เท่านั้น ทั้งน้ี ในช่วงไตรมาสดังกล่าว กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารใน

ประเทศออสเตรเลียไดเ้ปิดตัวเมนูใหม่และผลักดันยอดขายผ่าน

บรกิารจัดสง่อาหาร รวมถงึร่วมมอืกับผูใ้หบ้รกิารจัดสง่อาหารายอื่น

เพือ่สรา้งยอดขายต่อไป อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลยีไดเ้ริ่ม

มีการยกเลกิมาตรการการปิดพื้นที่ในบางรัฐ เช่น รัฐนิวเซาธ์เวลส ์

ตัง้แต่เดอืนตุลาคมเป็นตน้ไป 

โดยภาพรวม ในชว่ง 9 เดอืนแรกแรกของปี 2564 ยอดขายโดยรวม

ทุกสาขาเตบิโตรอ้ยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยการเตบิโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขายโดยรวมทุกสาขาของ

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีและออสเตรเลยีในชว่งครึง่ปีแรก

ของปี 2564 ช่วยลดผลกระทบจากผลการด าเนินงานที่ชะลอตัว

ของไมเนอร ์ฟู้ดในประเทศไทย สว่นยอดขายต่อรา้นเดมิลดลงรอ้ย

ละ 6.4 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุสว่นใหญ่

มาจากขอ้จ ากัดต่างๆ ที่เขม้งวดของรัฐบาลในประเทศไทย ซึ่ง

สง่ผลใหย้อดขายลดลงท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 

 



 

 

 

หนา้ 4 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 3 

ปี 2564 

ไตรมาส 3 

ปี 2563 

9 เดอืนแรก  

ปี 2564 

9 เดอืนแรก  

    ปี 2563 

อัตราเตบิโตของยอดขายต่อ
รา้นเฉลีย่ Average Same-

Store-Sales Growth 
(7.2) (15.9) (6.4) (16.1) 

อัตราเตบิโตของยอดขาย
รวมเฉลีย่ Average Total-
System-Sales  

(7.5) (17.2) 2.0  (19.6) 

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายค านวณจากยอดขายทีเ่ป็นสกุลเงินทอ้งถิ่น  เพื่อ

ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 7 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น

โดยการเตบิโตของรายไดข้องกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนี

จากการขยายสาขาทีป่ระสบความส าเร็จ และการใหส้ว่นลดทีล่ดลง

ของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยี ชว่ยลดผลกระทบ

บางสว่นของการชะลอตัวของยอดขายในประเทศไทยและสว่นแบ่ง

ผลขาดทุนที่เพิ่มขึน้จากกจิการร่วมคา้ ส่วนรายรับจากการใหส้ทิธ ิ

แฟรนไชส์ลดลงรอ้ยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยรายไดรั้บจากการใหส้ทิธแิฟรนไชส์ในประเทศที่เพิ่มขึน้ของ

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ไม่เพียงพอที่จะชดเชยกับการลดลงของ

รายไดรั้บจากการใหส้ทิธแิฟรนไชสข์องแบรนดอ์ืน่ๆ 

EBITDA จากการด าเนินงานยังคงเป็นบวกในไตรมาส 3 ปี 2564 

แต่ลดลงรอ้ยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 1,136 ลา้น

บาท จากรายไดท้ีล่ดลง ดังนัน้ อัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 23.6 ในไตรมาส 3 ปี 2564 เมื่อ

เทยีบกับรอ้ยละ 23.2 ในไตรมาส 3 ปี 2563 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 รายไดร้วมจากการด าเนนิงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารเตบิโตรอ้ยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยจ านวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ของกลุ่มธรุกจิรา้นอาหารในประเทศ

จนี และยอดขายทีป่รับตัวดขีึน้ของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

ออสเตรเลีย โดยเฉพาอย่างยิง่ในไตรมาส 2 ปี 2564 สามารถหัก

กลบผลกระทบจากการด าเนนิงานทีช่ะลอตัวในประเทศไทยไดเ้ต็ม

จ านวน EBITDA จากการด าเนินงานเตบิโตขึน้รอ้ยละ 30 ซึง่เป็น

อัตราทีเ่ร็วกว่าการเตบิโตของรายได ้จากมาตรการการลดค่าใชจ่้าย

อย่างมีวนัิย ดังนั้น อัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนินงาน

เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 17.5 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เป็นรอ้ย

ละ 22.3 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564  

 ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3  
ปี 2564 

ไตรมาส 3  
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนินงาน** 4,552 4,872 -7 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส์ 263 319 -18 

รวมรายได ้ 4,815 5,191 -7 

EBITDA 1,136 1,206 -6 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 23.6 23.2  

 

 

หน่วย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรก 
 ปี 2564 

9 เดอืนแรก 
 ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนินงาน** 14,241 13,943 2 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส์ 928 897 3 

รวมรายได  ้ 15,169 14,840 2 

EBITDA 3,385 2,603 30 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 22.3 17.5  

*   ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  

**  รวมส่วนแบ่งก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีโรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 373  

แห่ง และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีรั่บจา้งบรหิารอกี 153 แห่งใน 

56 ประเทศ มีจ านวนหอ้งพักทัง้สิน้ 75,546 หอ้ง ซึ่งเป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองและเช่าบริการจ านวน 56,806 หอ้ง และหอ้งที่

บริษัทรับจา้งบริหารจ านวน 18,740 หอ้ง ภายใตแ้บรนด์อนันตรา, 

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

และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักใน

ประเทศไทย 4,809 หอ้ง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพัก

ในต่างประเทศ 70,737 หอ้ง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 94 ในอีก 55 

ประเทศ ครอบคลุมท่ัวทวีปเอเชยี โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกา และ

แอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 3 

ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 

(q-q) 

เปลีย่นแปลง 

(y-y) 

บรษัิทลงทุนเอง* 56,806 440 -213 

-  ประเทศไทย 3,188 0 0 

-  ต่างประเทศ 53,618 440 -213 

รับจา้งบรหิาร 18,740 -136 -209 

-  ประเทศไทย 1,621 0 27 

-  ต่างประเทศ 17,119 -136 -236 

รวมหอ้งพกั 75,546 304 -422 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่ริษัทลงทุนเองรวมโรงแรมทีบ่ริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร และ
ร่วมลงทุน 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทุน 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 3 

ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 

(q-q) 

เปลีย่นแปลง 

(y-y) 

ลงทุนเอง 19,111 46 -85 

เชา่บรหิาร 35,866 394 -128 

ร่วมทุน 1,829 0 0 

รับจา้งบรหิาร 12,342 -76 -258 

MLR* 6,398 -60 49 

รวมหอ้งพกั 75,546 304 -422 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร  

กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็นเจา้ของเองและเชา่บริหาร (รวมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป) มสัีดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 83 ของรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 3 ปี 2564 โดย

รายไดเ้ฉลี่ย ต่อหอ้งต่อคืน (Revenue per Available Room – 



 

 

 

หนา้ 5 

RevPar) ของกลุ่มโรงแรมทัง้หมด (System-wide) ที่บริษัทเป็น

เจา้ของเองและเช่าบริหารเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 98 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการฟ้ืนตัวอย่าง

ต่อเ น่ืองของโรงแรมในหลายภูมิภาค  และฐานของผลการ

ด าเนนิงานทีต่ ่าในชว่งเดยีวกันของปีก่อน ซึง่โรงแรมหลายแห่งปิด

ใหบ้ริการเป็นการชั่วคราว ทัง้น้ี ตลาดหลักทัง้หมดของบรษัิทมผีล

การด าเนินงานที่ฟ้ืนตัวอย่างมีนัยส าคัญ ยกเวน้ประเทศไทยซึง่มี

การจ ากัดการเดนิทางระหว่างจังหวัดท่ามกลางการระบาดของโรค 

COVID-19 ระลอกใหม่ อีกทั้ง ผลการด าเนินงานของโรงแรม

โดยรวมปรับตัวดีขึน้ในแต่ละเดือนตลอดทัง้ไตรมาส โดยมีสาเหตุ

มาจากการฟ้ืนตัวที่แข็งแก ร่งของ ทั้งจ านวนนักท่อง เที่ย ว

ภายในประเทศและภายในภูมภิาคยุโรป 

โรงแรมที่บริษัทเป็นเจา้ของเองในทวีปยุโรปและลาตนิอเมริกามี

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทัง้หมดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

102 ในไตรมาส 3 ปี 2564 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตุมาจากการกลับมาเปิดใหบ้รกิารโรงแรม และจ านวนแขกเขา้

พักทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึฐานของผลการด าเนนิงานที่ต ่าในชว่งเดียวกัน

ของปีก่อน ซึง่มีขอ้จ ากัดทางดา้นการเดนิทาง ทัง้น้ี การกระจาย

ของวัคซีนที่ประสบความส าเร็จในทวีปยุโรปช่วยใหภู้มภิาคยุโรป

สามารถกลับมาด าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิไดม้ากขึน้ สง่ผลใหม้อีัตรา

การเขา้พักเฉลี่ยสงูขึน้ในแต่ละเดือน โดยอยู่ในอัตราทีสู่งกว่ารอ้ย

ละ 50 ในเดอืนสงิหาคมและกันยายน รวมถงึอัตราค่าหอ้งพักเฉลี่ย

ที่สูงขึน้ ในขณะเดียวกัน ผลการด าเนินงานในลาตนิอเมริกามกีาร

ฟ้ืนตัวตามการฟ้ืนตัวของสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-

19 ซึง่เริม่มกีารยกเลกิขอ้จ ากัดต่างๆ ภายในภูมภิาค 

โรงแรมในประเทศมัลดีฟส์มีการฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่

กลับมาเปิดใหบ้ริการในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยภายใน 12 เดือน

ภายหลังการกลับมาเปิดใหบ้ริการ โรงแรมในประเทศมัลดีฟส์มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิดอลล่าสหรัฐเตบิโตรอ้ยละ 9 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึง่

เป็นระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 จากทัง้อัตราการเขา้

พักและค่าหอ้งพักเฉลี่ยที่สูงขึน้ จากทัง้ความพยายามในการขาย

ของไมเนอร์ โฮเทลส์ และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ประเทศมัลดีฟส ์ซึง่ไม่มีมาตรการในการกักตัวนักท่องเที่ยวทีเ่ดนิ

ทางเขา้สูป่ระเทศมัลดฟีส ์

ในไตรมาส 3 ปี 2564 โรงแรมทีบ่ริษัทเป็นเจา้ของเองในประเทศ

ไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดลดลง 

รอ้ยละ 22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการ

ระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19 ภายในประเทศตัง้แต่ช่วง

กลางเดือนเมษายน 2564 แมว่้าผลการด าเนนิงานของโรงแรมใน

ต่างจังหวัดในไตรมาส 3 ปี 2564 จะปรับตัวดขีึน้เมือ่เทยีบไตรมาส

ก่อนหนา้ จากโครงการภูเก็ตแซนดบ์็อกซซ์ึง่ชว่ยเพิม่อัตราการเขา้

พักโดยรวมใหสู้งขึ้น แต่โรงแรมในจังหวัดอื่นๆ ยังคงมีผลการ

ด าเนินงานที่ชะลอตัวเน่ืองจากมีการจ ากัดการเดินทางระหว่าง

จังหวัดในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาส 3 ปี 2564 อย่างไรก็ตาม 

กจิกรรมการเดนิทางเริม่มกีารฟ้ืนตัวในเดอืนกันยายน จากการผ่อน

ปรนขอ้จ ากัดทางการเดนิทาง ส่งผลใหเ้ที่ยวบนิภายในประเทศ

กลับมาเปิดใหบ้รกิารไดม้ากขึน้ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิริหารจัดการหอ้งชดุ ซึง่มีสัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 7 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 3 ปี 2564 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกลุ

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเตบิโตรอ้ยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน แมว่้าจะมีการปิดพื้นที่ในเมืองหลายเมืองของประเทศ

ออสเตรเลีย โดยอัตราค่าหอ้งพักเฉลี่ยที่สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญ

สามารถชดเชยการลดลงชั่วคราวของอัตราการเขา้พักเฉลี่ย 

ท่ามกลางขอ้จ ากัดทางการเดินทางในหลายรัฐของประเทศ

ออสเตรเลีย รวมถึงการระงับโครงการจับคู่การเดินทาง (Travel 

Bubble) ระหว่างประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์ทัง้น้ี จากการ

แข็งค่าของสกุลเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยีเมือ่เทยีบกับสกุลเงนิบาท 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกุลเงนิบาท

เตบิโตสงูกว่าอยู่ทีอ่ัตรารอ้ยละ 11 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน 

โรงแรมภายใตสั้ญญารับจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมมสัีดสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 2 ของ

รายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกิจโ รงแรมและอื่นๆ ใน 

ไตรมาส 3 ปี 2564 โดยรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรม

ทัง้หมดที่บริษัทรับจา้งบริหารเตบิโตรอ้ยละ 45 เมื่อเทียบกับชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากการฟ้ืนตัวของกลุ่มโรงแรม

ท่ัวทั้งทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และประเทศมัลดีฟส์จากการ

กลับมาเปิดใหบ้รกิารโรงแรมและกจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ 

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 3 ปี 2564 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนื

ของกลุ่มโรงแรมทัง้หมดเตบิโตรอ้ยละ 75 จากช่วงเดยีวกันของปี

ก่อน จากการฟ้ืนตัวของผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะโรงแรมใน

ทวีปยุโรปและประเทศมัลดีฟส ์จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิม่ขึน้

และฐานของผลการด าเนนิงานทีต่ ่าในชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่ม

โรงแรมทั้งหมดของบริษัทเติบโตในอัตรารอ้ยละ 13 จากช่วง

เดยีวกันของปีก่อน โดยผลการด าเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้ในไตรมาส 

2 ปี 2564 และไตรมาส 3 ปี 2564 ช่วยลดผลกระทบของผลการ

ด าเนนิงานทีช่ะลอตัวในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึง่ไดรั้บผลกระทบจาก

การระบาดของโรค COVID-19 เมือ่เทยีบกบัชว่ง 2 เดอืนแรกของปี 

2563 ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานในระดับก่อนการระบาดของโรค 

COVID-19 
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ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทุน 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 3 

ปี 2564 

ไตรมาส 3 

ปี 2563 

9 เดอืนแรก   

ปี 2564 

9 เดอืนแรก

ปี 2563 

ลงทุนเองและ
เชา่บรหิาร* 

47 30 28 28 

ร่วมทุน 26 18 26 24 

รับจา้งบรหิาร* 41 28 32 28 

MLR** 50 64 65 57 

เฉลีย่ 46 32 32 31 

ค่าเฉล่ียของ MINT ใน
ประเทศไทย 18 18 16 24 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม

ในประเทศไทย*** 
5 27 10 31 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 3 

ปี 2564 

ไตรมาส 3 

ปี 2563 

9 เดอืนแรก   

ปี 2564 

9 เดอืนแรกปี 

2563 

ลงทุนเองและ
เชา่บรหิาร* 

3,793 3,023 3,489 3,305 

ร่วมทุน 6,306 2,606 6,748 5,301 

รับจา้งบรหิาร* 4,463 4,566 4,573 4,618 

MLR** 4,381 3,069 4,233 3,221 

เฉลีย่ 3,962 3,234 3,833 3,543 

ค่าเฉล่ียของ MINT ใน

ประเทศไทย 
2,799 3,487 3,041 5,067 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 807 987 922 1,128 

(System-Wide)                    รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 3 

ปี 2564 

ไตรมาส 3 

ปี 2563 

9 เดอืนแรก   

ปี 2564 

9 เดอืนแรกปี 

2563 

ลงทุนเองและ
เชา่บรหิาร* 

1,778 899 984 938 

ร่วมทุน 1,665 482 1,746 1,289 

รับจา้งบรหิาร* 1,819 1,258 1,463 1,291 

MLR** 2,181 1,965 2,746 1,837 

เฉลีย่ 1,816 1,038 1,220 1,083 

ค่าเฉล่ียของ MINT ใน
ประเทศไทย 507 640 492 1,231 

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 44 271 98 407 

* จ านวนหอ้งรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ 

*** ขอ้มูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนนิงานของธรุกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 3 ปี 2564 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบริการที่เกี่ยวขอ้งเตบิโตอย่างมีนัยส าคัญในอัตรารอ้ยละ 74 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากจ านวน

นักท่องเที่ยวที่เพิม่ขึน้ในทุกภูมภิาค ยกเวน้ประเทศไทย และฐาน

การด าเนินงานทีต่ ่าในชว่งเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มโรงแรมใน

ทวีปยุโรปและประเทศมัลดีฟส์มีการฟ้ืนตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อ

เทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากการกลับมาเปิด

ใหบ้รกิารโรงแรม และกจิกรรมการเดนิทางทีฟ้ื่นตัว สว่นรายไดจ้าก

การรับจา้งบรหิารโรงแรมในไตรมาส 3 ปี 2564 เพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ย

ละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสาเหตุเดียวกันกับที่กล่าว

มาขา้งตน้ แมว่้าจะมีการยกเลิกสัญญารับจา้งบริหารของบาง

โรงแรมในไตรมาสน้ี 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 รายไดจ้ากการด าเนินงานของ

ธุรกจิโรงแรมและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเตบิโตรอ้ยละ 12 เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเดยีวกันของปีก่อน จากการฟ้ืนตัวของธุรกจิในไตรมาส 2 และ

ไตรมาส 3 ปี 2564  จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด

ของโรค COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทวีปยุโรป ซึง่ช่วยลด

ผลกระทบจากผลการด าเนินงานที่อ่อนตัวในไตรมาส 1 ปี 2564 

เชน่เดยีวกันกับรายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมในชว่ง 9 เดอืน

แรกของปี 2564 ซึง่เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 16 จากชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน จากรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนที่ฟ้ืนตัวของกลุ่มโรงแรม

ภายใตสั้ญญารับจา้งบรหิาร และการกลับมาเปิดใหบ้รกิารโรงแรม 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโรงแรม 

หนึง่ในธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม คอื ธุรกจิศูนยก์ารคา้

และบันเทงิ บริษัทเป็นเจา้ของและบริหารศูนย์การคา้ 3 แห่งใน

กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา นอกจากน้ี บริษัทยังด าเนินธุรกิจ

บันเทงิในเมอืงพัทยาจ านวน 7 กลุ่ม ซึง่รวมถงึพพิธิภัณฑ ์Ripley’s 

Believe It or Not! และพพิธิภัณฑหุ่์นขีผ้ึง้ หลุยส ์ทุสโซดส์ แว็กซ์

เวริค์ทีม่ชีือ่เสยีง  

บริษัทด าเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึ่ง

บริษัทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการด าเนินกจิการโรงแรมใน

พืน้ทีเ่ดยีวกัน โดยบรษัิทไดปิ้ดการขายไปแลว้สองโครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการ ดเิอสเตท สมุย และโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซเิดนเซส 

อีกทัง้ บริษัทมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย ไดแ้ก่ โครงการ 

ลายัน เรสซเิดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต, โครงการ อนันตรา 

เชียงใหม่ เซอร์วสิ สวีท, โครงการ  อวาดนิา ฮลิส ์บาย อนันตรา 

ในภูเก็ต และโครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต นอกจากน้ี 

บริษัทไดป้ระกาศโครงการใหม่อกีสองโครงการ ซึง่อยู่ระหว่างการ

ก่อสรา้ง ไดแ้ก่ โครงการอนันตราเดซารู ในประเทศมาเลเซยี และ

โครงการอนันตรา อูบุด ในประเทศอนิโดนเิซยี เพือ่ใหม้โีครงการที่

อยู่อาศัยเพือ่ขายอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

อีกส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ คือ โครงการพักผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชื่อ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2564 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

262 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ในประเทศไทย 

ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลีในประเทศอนิโดนีเซีย 

และซานย่าในประเทศจีน โดยอนันตรา เวเคชั่น คลับมีจ านวน

สมาชกิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่16,166 

คน ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2564 

รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมเตบิโตรอ้ยละ 15 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 เมื่อเทยีบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการฟ้ืนตัวของผลการด าเนินงานของอนันตรา 

เวเคชั่น คลับ โดยกลยุทธก์่อนหนา้น้ีของไมเนอร์ โฮเทลส์ในการ

ยกระดับโปรแกรมการแลกแตม้ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ ซึง่ชว่ย

เพิม่จ านวนสมาชกิและจ านวนแตม้ทีข่ายได ้ชว่ยลดผลกระทบของ

รายไดท้ี่ลดลงของธุรกจิศูนยก์ารคา้และบันเทงิ และธุรกจิการขาย
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โครงการทีอ่ยู่อาศัยไดเ้ต็มจ านวน ทัง้น้ี ดว้ยขอ้จ ากัดของรัฐบาลใน

การเปิดใหบ้รกิารหา้งสรรพสนิคา้และสถานบันเทงิในพืน้ทีจั่งหวัดสี

แดงเขม้ สง่ผลใหธุ้รกจิศูนยก์ารคา้และบันเทงิมผีลการด าเนนิงานที่

ชะลอตัว อีกทั้ง ธุรกิจการขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายยังมี

ความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทึกยอดขายโครงการ

อสังหารมิทรัพยเ์มือ่เทยีบกับปีก่อน ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 

2564 รายไดจ้ากธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิโรงแรมเพิ่มขึน้

อย่างมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 56 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน จากยอดขายโครงการทีอ่ยู่อาศัยทีแ่ข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2564 และผลการการด าเนนิงานที่ฟ้ืนตัว

ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

รายไดร้วมจากการด าเนนิงานของธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 

3 ปี 2564 เตบิโตรอ้ยละ 66 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็น

ผลมาจากการฟ้ืนตัวของการด าเนินงานในทุกหน่วยธุรกจิ และฐาน

การด าเนนิงานทีต่ ่าในชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ เติบโต

มากกว่า 12 เท่าจากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่3,227 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 ซึง่เป็นผลมาจากความสามารถในการท า

ก าไรที่เพิ่มขึน้จากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่อ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป ดว้ยโครงสรา้งธุรกิจที่มีตน้ทุนคงที่ที่สูงกว่าระดับ

โดยรวมของบริษัท และธุรกจิอนันตรา เวเคชั่น คลับ ควบคู่ไปกับ

ความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการลดค่าใชจ่้าย สง่ผลใหอ้ัตราการ

ท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 3.1 ในไตร

มาส 3 ปี 2563 เป็นรอ้ยละ 22.4 ในไตรมาส 3 ปี 2564 

ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 รายไดร้วมจากการด าเนนิงาน

ของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ เตบิโตรอ้ยละ 16 จากชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน อยู่ที่ 30,843 และ EBITDA จากการด าเนินงานเตบิโต 75 

เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่จ านวน 4,572 ลา้นบาท จาก

ผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป  กลุ่ม

โรงแรมภายใตส้ทิธบิริหารจัดการหอ้งชุด ธุรกจิพัฒนาที่อยู่อาศัย

เพื่อขาย และธุรกจิอนันตรา เวเคชั่น คลับ ตลอดจนมาตรการการ

ลดค่าใชจ่้ายของบริษัท ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA จาก

การด าเนนิงานโดยรวมอยู่ทีร่อ้ยละ 14.8 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 

2564 เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 0.2 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3 
ปี 2564 

ไตรมาส 3 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

13,002 7,483 
74 

ธุรกจิรับจา้งบริหารโรงแรม 259 216 20 

ธุรกจิอืน่ๆ 1,158 1,004 15 

รวมรายได ้ 14,418 8,704 66 

EBITDA 3,227 266 1,114 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 22.4 3.1  

 

หน่วย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรก 
ปี 2564 

9 เดอืนแรก 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

26,245 23,470 
12 

ธุรกจิรับจา้งบริหารโรงแรม 796 689 16 

ธุรกจิอืน่ๆ 3,802 2,442 56 

รวมรายได ้ 30,843 26,601 16 

EBITDA 4,572 61 7,431 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 14.8 0.2  

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  
** รวมส่วนแบ่งก าไรและรายไดอ้ืน่   

ธุรกจิจดัจ าหน่ายและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 447 แห่ง ลดลง 21 แห่งจาก 468 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 

2563 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการปิดแบรนดโ์อวเีอสและเอแตม 

รวมถงึบางสาขาของแบรนด์อื่นๆ เพื่อมุ่งเนน้ที่ประสทิธภิาพของ

สาขา ทัง้น้ี รอ้ยละ 72 ของจ านวนรา้นคา้และจุดจ าหน่ายทัง้หมด 

447 แห่ง เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนด์อเนลโล่, บอสสน่ีิ, 

ชารล์ แอนด ์คธี, เอสปร ีและแรทลยี ์ในขณะทีร่อ้ยละ 28 เป็นของ

กลุ่มสนิคา้ไลฟ์สไตล ์ภายใตแ้บรนดโ์จเซฟ โจเซฟ, สวลิลิง่ เจ.เอ.  

เฮ็งเคลิส,์ โบเดิม้, เบริก์ฮอฟ และสโกมาด ิ

จ านวนสาขาและจุดจ าหน่ายของธุรกจิจดัจ าหน่าย 

จ านวนสาขา 

/จุดจ าหน่าย 

ไตรมาส 3 

ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 

(q-q) 

เปลีย่นแปลง 

(y-y) 

กลุ่มสนิคา้แฟชั่น 323 4 -65 

กลุ่มสนิคา้ไลฟ์สไตล*์ 124 11 44 

รวม 447 15 -21 

* นับรวมรา้นตัวแทนจ าหน่ายของแบรนดส์โกมาด ิ

ในไตรมาส 3 ปี 2564 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

ลดลงรอ้ยละ 48 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุ

มาจากทัง้ 2 หน่วยธุรกจิ จากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดที่

เขม้งวดท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงยิง่ขึน้

ในประเทศไทย แมว่้ายอดขายผ่านช่องทางอคีอมเมริ์ซจะเตบิโต

ขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายผ่านเว็บไซต์ของแบรนด์

ชาร์ล แอนด์ คีธ รา้นจัดจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่นและเครื่องใชใ้นบา้น

และครัวเรือนที่ตั ้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเขม้ตอ้งปิดใหบ้ริการ

ชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 

เน่ืองจากหา้งสรรพสนิคา้ตอ้งปิดใหบ้รกิารตามมาตรการการควบคุม

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะเดียวกัน ธุรกจิรับจา้ง

ผลิตมีความตอ้งการที่ลดลงจากลูกคา้รายใหญ่ในกลุ่มสินคา้

อุปโภคและบรโิภค และก าลังการผลติทีล่ดลงจากจ านวนพนักงาน

ในสายการผลิตที่ลดลง เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของโรค 

COVID-19 อย่างไรก็ตาม ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลม์ผีลการด าเนนิงานที่

ปรับตัวดีขึน้ในเดือนกันยายน จากการผ่อนคลายมาตรการในการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งอ นุญาตให ้

หา้งสรรพสนิคา้ในพื้นที่สีแดงเขม้กลับมาเปิดใหบ้ริการไดอ้กีครัง้ 

ส่งผลใหธุ้รกจิจัดจ าหน่ายเครื่องใชใ้นบา้นและครัวเรือนและธุรกจิ

รับจา้งผลติมยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับเดอืนสงิหาคม 
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จากรายไดท้ี่ลดลงเมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให ้

EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกจิจัดจ าหน่ายและรับจา้งผลติ

ในไตรมาส 3 ปี 2564 เป็นลบอยู่ที ่27 ลา้นบาท เทยีบกับ EBITDA 

ทีเ่ป็นบวกจ านวน 24 ลา้นบาทในชว่งเดยีวกันของปีก่อน มาตรการ

การประหยัดค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนลดค่าเช่าจาก

เจา้ของที่ในช่วงทีม่กีารปิดประเทศ ตลอดจนความสามารถในการ

ท าก าไรที่สูงขึน้ของธุรกจิอีคอมเมริ์ซจากการลดการท าแคมเปญ

ลดราคาสนิคา้ ช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของความสามารถ

ในการท าก าไรจากการลดลงของยอดขายโดยรวมไดบ้างส่วน 

อย่างไรก็ตาม EBITDA จากการด าเนินงานปรับตัวดีขึน้ในเดือน

กันยายน ตามการเตบิโตของรายได ้

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 รายไดจ้ากธุรกจิจัดจ าหน่ายและ

รับจา้งผลติลดลงรอ้ยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยมีสาเหตุมาจากทุกหน่วยธุรกจิท่ามกลางสภาพแวดลอ้มการ

ด าเนินงานที่ทา้ทายจากการระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็

ตาม EBITDA จากการด าเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 

พลกิฟ้ืนกลับมาเป็นบวกอยู่ที่ 1 ลา้นบาท จาก EBITDA จากการ

ด าเนินงานทีเ่ป็นลบอยู่ที่ 13 ลา้นบาทจากชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

โดยการเตบิโตดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก EBITDA ที่ฟ้ืนตัวขึน้

ของธุรกจิจัดจ าหน่ายในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2564 รวมถงึมาตรการ

การลดค่าใชจ่้ายที่ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจของไมเนอร์ ไลฟ์

สไตล์ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA เป็นบวกอยู่ที่รอ้ยละ 

0.05 ในชว่งในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 

รายไดข้องธรุกจิจดัจ าหน่ายและรบัจา้งผลติสนิคา้*  

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 3 
ปี 2564 

ไตรมาส 3 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิจัดจ าหน่าย 249 706 -65 

ธุรกจิรับจา้งผลติ 263 286 -8 

รวมรายได*้* 512 992 -48 

EBITDA -27 24 -211 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 

-5.2 2.4  

หน่วย: ลา้นบาท 9 เดอืนแรก 
ปี 2564 

9 เดอืนแรก 
ปี 2563 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิจัดจ าหน่าย 1,055 1,729 -39 

ธุรกจิรับจา้งผลติ 764 819 -7 

รวมรายได*้* 1,819 2,548 -29 

EBITDA 1 -13 -107 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 

0.0 -0.5  

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 
** รวมส่วนแบ่งก าไรและรายไดอ้ืน่ 

งบดุลและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2564 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 359,720 ลา้นบาท 

ลดลงจ านวน 2,607 ลา้นบาทจาก 362,327 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 

2563 โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสดที่

ลดลงจ านวน 2,905 ลา้นบาท จากการช าระคืนเงนิกูบ้างส่วน (2) 

การลดลงของทีด่นิและอสังหารมิทรัพยจ์ านวน 844 ลา้นบาท จาก

การขายอสังหาริมทรัพย ์(3) การลดลงของสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

ประเภทสนิทรัพย์เพื่อขาย 4,035 ลา้นบาท จากธุรกรรมการขาย

และรับจา้งบริหารโรงแรมทโิวลี ในไตรมาส 3 ปี 2564 และ (4) 

การลดลงของทีด่นิ อาคาร และสทิธกิารใชส้นิทรัพยจ์ านวน 3,165 

ลา้นบาท จากธุรกรรมการขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็นเอช คอล

เลคชั่นในไตรมาส 2 ปี 2564 การตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ าหน่ายตามปกต ิและการดอ้ยค่าของสนิทรัพยจ์ากการระบาดของ

โรค COVID-19 สุทธิดว้ยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

จ านวน 4,297 ลา้นบาท  โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการแปลง

ค่าเงนิ  

บริษัทมีหน้ีสนิรวม 296,239 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2564 

เพิ่มขึน้จ านวน 10,236 ลา้นบาท จาก 286,003 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2563 โดยการเพิม่ขึน้ดังกล่าวมสีาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิม่ขึน้

ของหน้ีสินอนุพันธ์จ านวน 2,605 ลา้นบาท (2) การเพิ่มขึน้ของ

หน้ีสนิภายใตสั้ญญาเช่าจ านวน 1,343 ลา้นบาท จากการขายและ

เช่ากลับโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น บาร์เซโลนา แกรนด์ โฮเทล 

กัลเดรอนในไตรมาส 2 ปี 2564 และ (3) การเพิ่มขึน้ของเจา้หน้ี

จ านวน 2,308 ลา้นบาท สทุธดิว้ยการลดลงของเงนิกูย้มืจ านวน 31 

ลา้นบาท จากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทลดลงจ านวน 12,843 ลา้นบาท จาก 

76,324 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2563 เป็น 63,481 ลา้นบาท ณ สิ้น 

ไตรมาส 3 ของปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ส่วน

ขาดทุนสุทธจิ านวน 11,609 ลา้นบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2564 (2) การไถ่ถอนหุน้กูท้ีม่ลัีกษณะคลา้ยทุนจ านวน 9,993 ลา้น

บาท (3) ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ีม่ลัีกษณะคลา้ยทุนจ านวน 1,300 

ลา้นบาท สทุธดิว้ย (1) การใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธจิ านวน 

384 ลา้นบาท และ (2) เงินสดรับจากการออกหุน้กูท้ี่มีลักษณะ

คลา้ยทุนจ านวน 7,721 ลา้นบาท 

ส าหรับ 9 เดอืนแรกของปี 2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมกีระแสเงนิ

สดจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 5,508 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 7,253 ลา้นบาท จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตุมาจากผลการด าเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้และการบรหิารจัดการ

เงนิทุนหมุนเวยีน 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดรับจากกจิกรรมการลงทุนจ านวน 7,925 ลา้น

บาท ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 โดยมสีาเหตุหลักมาจาก (1) 

เงินสดรับจากธุรกรรมการขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็นเอช คอล

เลคชั่น บารเ์ซโลนา แกรนด ์โฮเทล กัลเดรอนจ านวน 4,787 ลา้น

บาทในไตรมาส 2 ปี 2564 และ (2) เงนิสดรับจากธุรกรรมการขาย

และรับจา้งบรหิารโรงแรมทโิวล ีมารนีา วลิามัวรา และทโิวล ีคารโ์ว

เอโร ในประเทศโปรตุเกสจ านวน 5,496 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 

2564  สุทธดิว้ยการลงทุนตามปกตขิองธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร 

และอืน่ๆ  

บรษัิทมเีงนิสดจ่ายสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 17,236 ลา้น

บาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 
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(1) การช าระคืนหน้ีสนิภายใตสั้ญญาเช่าจ านวน 8,907 ลา้นบาท 

(2) ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ีม่ลัีกษณะคลา้ยทุนจ านวน 1,300 ลา้น

บาท (3) การช าระคนืสทุธเิงินกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว หุน้กูแ้ละ

หุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุนสุทธจิ านวน 7,387 ลา้นบาท สุทธดิว้ย

เงนิสดรับจากการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธจิ านวน 384 ลา้น

บาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงิน ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธขิอง

บรษัิทลดลงจ านวน 3,803 ลา้นบาท ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 

2564 

กระแสเงนิสดอสิระ (Free cash flow) ซึง่ค านวณมาจากกระแสเงนิ

สดจากการด าเนินงาน เงินช าระคืนหน้ีสนิตามสัญญาเชา่ และเงนิ

จ่ายส าหรับการลงทุน เป็นบวกติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 2 อยู่ที่

จ านวน 4.9 พันลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 2.8 พันลา้นบาท ในไตรมาส 

2 ปี 2564 โดยการเพิ่มขึน้ดังกล่าวเป็นผลส่วนใหญ่มาจากกระแส

เงินสดจากการด าเนินงานที่ปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเน่ือง และเงินสด

รับจากการหมุนเวยีนสนิทรัพยใ์นไตรมาส 2 และ 3 ปี 2564 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บริษัทมีอัตราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญจากรอ้ยละ 17.3 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563  เป็นรอ้ยละ 25.9 ในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2564 ซึง่เป็นผลมาจากการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัวขึน้อย่าง

แข็งแกร่งของโรงแรมในทวปียุโรป นอกจากน้ี ผลขาดทุนสทุธขิอง

บริษัทลดลงในช่วง  9 เดือนแรกของปี 2564 เ น่ืองมาจาก

ความสามารถในการท าก าไรทีส่งูขึน้ และมาตรการการลดค่าใชจ่้าย

ทีเ่ขม้งวดของทัง้ 3 หน่วยธุรกจิ 

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ปรับเทียบเต็มปีเป็นลบอยู่ที่รอ้ยละ 

20.9 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 ปรับตัวดขีึน้จากทีเ่ป็นลบอยู่

ทีร่อ้ยละ 21.8 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563  ซึง่มสีาเหตุมาจาก

ผลขาดทุนจากการด าเนนิงานทีล่ดลงเมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน เชน่เดยีวกัน อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพยป์รับเทยีบเต็มปี

ทีต่ดิลบอยู่ทีร่อ้ยละ 4.1 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ของบรษัิทลดลงจาก 78 วันใน 9 เดอืนปีแรก

ของปี 2563 เป็น 67 วันในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 ซึง่เป็นผล

มาจากความพยายามของบรษัิทในการเกบ็เงนิจากลูกหน้ีการคา้ได ้

เร็วขึน้ สว่นอัตราสว่นค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสญูต่อยอดลูกหน้ีการคา้

ลดลงจากรอ้ยละ 18.4 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 เป็นรอ้ยละ 

16.0 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 จากธุรกจิโรงแรมและ

รา้นอาหาร เน่ืองจากคุณภาพของยอดขายทีด่ขีึน้ 

สินคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดิบ สินคา้

ระหว่างผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธรุกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัด

จ าหน่ายและรับจา้งผลติ โดยอายุเฉลี่ยของสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้

เล็กนอ้ยจาก 48 วันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เป็น 50 วัน

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 แต่ปรับตัวดีขึน้จาก 56 วันในชว่ง 

6 เดอืนแรกของปี 2564 เน่ืองมาจากการบรหิารสนิคา้คงเหลอื สว่น

อายุเฉลีย่ของเจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้จาก 115 วันในชว่ง 9 เดอืนแรก

ของปี 2563 เป็น 125 วันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็นผล

ส่วนใหญ่มาจากไมเนอร์ โฮเทลส์ ซึง่สามารถขยายเวลาการช าระ

เงนิเจา้หน้ีการคา้ได ้

อัตราส่วนสนิทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสนิหมุนเวียนลดลงอยู่ที่ 0.9 

เท่า ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2564 จาก 1.3 เท่า ณ สิน้ปี 2563 โดยมี

สาเหตุมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้และหุน้กูท้ีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี รวมทัง้การลดลงของเงนิสด ซึง่สว่นใหญ่เป็นผล

มาจากการช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว ทัง้น้ี ตามเงื่อนไขทางการเงิน

ใหม่ของพันธสัญญาหน้ี ซึง่ไม่รวมหน้ีสนิภายใตสั้ญญาเช่าในการ

ค านวณอัตราส่วนภาระหน้ีสนิต่อทุน อัตราส่วนหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระ

ดอกเบี้ยต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 1.79 เท่า ณ สิน้ปี 2563 

เป็น 2.15 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2564 โดยมสีาเหตุหลักมาจาก

ฐานส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ลดลงจากผลขาดทุนสุทธใินช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2564 อย่างไรก็ตาม บรษัิทไดป้ระสบความส าเร็จในการ

ขยายระยะเวลาการยกเวน้การทดสอบการด ารงอัตราส่วนทาง

การเงินดังกล่าวจากผูถ้ือหุน้กูไ้ปจนถงึสิน้ปี 2565 ส่วนอัตราส่วน

ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ปรับตัวดขีึน้จาก 0.4 เท่าในชว่ง 

9 เดือนแรกของปี 2563 เป็น 1.5 เท่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2564 เน่ืองมาจากการเพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน 

 อตัราสว่นทางการเงนิ 

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

อัตราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 25.9 17.3 

อัตราก าไรสุทธิ (รอ้ยละ) -23.7 -35.8 

อัตราก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน* 

(รอ้ยละ) 
-22.9 -34.4 

 
ความมปีระสทิธภิาพ 30 ก.ย. 64 30 ก.ย. 63 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้* (รอ้ยละ) -20.9 -21.8 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์ (รอ้ยละ) -4.1 -7.0 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 67 78 

อายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วัน) 50 48 

อายุเฉลีย่ของเจา้หน้ีการคา้ (วัน) 125 115 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 30 ก.ย. 64 31 ธ.ค. 63 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสนิหมุนเวยีน (เท่า) 0.9 1.3 

ภาระหนีส้นิตอ่ทุน 30 ก.ย. 64 31 ธ.ค. 63 
อัตราส่วนหน้ีสนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วน
ของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.15 1.79 

อัตราส่วนหน้ีสนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธต่ิอ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.79 1.44 

 30 ก.ย. 64 30 ก.ย. 63 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 

(เท่า)  
1.5 0.4 

*ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 
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แนวโนม้ในอนาคต 

เมื่อมองไปในอนาคต บริษัทเห็นถงึแนวโนม้ที่ปรับตัวดขีึน้จากการ

ฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วในหลายภูมภิาค ดว้ยการกระจายของวัคซนีท่ัว

โลก โดยเมือ่มจี านวนประชากรทีฉ่ดีวัคซนีมากขึน้ หลายประเทศจงึ

ไดเ้ปลี่ยนนโยบายของประเทศจาก "นโยบายการแพร่เชื้อที่เป็น

ศูนย์" ดว้ยมาตรการการปิดประเทศและจ ากัดเวลาเคอร์ฟิว ซึ่ง

สง่ผลกระทบเชงิลบต่อทัง้สังคมและเศรษฐกจิ สูน่โยบาย "ใชช้วีติ

อยู่กับโรค COVID-19" ดว้ยการก าหนดเป้าหมายอัตราการฉีด

วัคซีนและคงอัตราการรักษาผูป่้วยภายในโรงพยาบาลใหอ้ยู่ใน

ระดับต ่ากว่าความสามารถทีร่ะบบสาธารณสุขจะรองรับได ้ โดยการ

ปรับนโยบายดังกล่าวจะน าไปสูก่ารเปิดประเทศอกีครัง้ ซึง่จะสง่ผล

ใหนั้กท่องเทีย่วชาวต่างชาตกิลับมาเดนิทางอกีครัง้ ซึง่จะสง่ผลให ้

มกีจิกรรมทางธุรกจิโดยรวมในอัตราทีส่งูขึน้ 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์โฮเทลส ์

นอกเหนือจากการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ัวโลก 

จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ไม่

สามารถเดนิทางไดเ้ป็นเวลานาน และการกลับมาเปิดประเทศอกี

ครัง้แลว้ ไมเนอร์ โฮเทลส์จะใชป้ระโยชน์จากแบรนด์ของบรษัิท 

ความสามารถทางการขายและการตลาด รวมไปถงึสนิคา้และบรกิาร

ของบรษัิท เพือ่ตอบสนองความตอ้งการดังกล่าว และเพือ่ใหม้ั่นใจ

ว่าบรษัิทจะเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วน้ี 

ในปัจจุบัน โรงแรมในทวปียุโรปมากกว่ารอ้ยละ 95 ไดก้ลับมาเปิด

ใหบ้ริการ โดยแนวโนม้จ านวนนักท่องเที่ยวยังคงแข็งแกร่ง ซึ่ง

ไดรั้บแรงผลักดันจากภาคการท่องเที่ย วเพื่อการพั กผ่ อน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองรอง รวมถึงการฟ้ืนตัวของภาคการ

ท่องเทีย่วเพือ่ท าธุรกจิ จากการผ่อนคลายขอ้จ ากัดในการเดนิทาง

ท่ัวทั้งทวีปยุโรปที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564 ส่งผลให ้

โรงแรมในทวีปยุโรปมอีัตราการเขา้พักเฉลีย่สงูขึน้อยู่ที่รอ้ยละ 60 

ในเดือนตุลาคมและช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน 2564 ประกอบกับ

ราคาค่าหอ้งพักทีส่งูขึน้อยู่ทีม่ากกว่า 100 ยูโร ซึง่เขา้ใกลก้ับระดับ

ก่อนการระบาดของโรค COVID-19 ในปี 2562 มากยิง่ขึน้ อย่างไร

ก็ตาม จ านวนนักท่องเทีย่วคาดว่าจะเตบิโตต่อไปอย่างแข็งแกร่งใน

ปี 2565 ดว้ยการกลับมาของการจัดงานอีเวนต์และการจัดการ

ประชมุ ท่องเทีย่ว และนทิรรศการ ซึง่เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเริม่ไดรั้บ

การสอบถามและจองหอ้งพักส าหรับปี 2565 แลว้ 

ประเทศออสเตรเลียไดเ้ริม่ผ่อนคลายขอ้จ ากัดทางการเดนิทางทัง้

ภายในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากประชากรชาวออสเตรเลยี

มากกว่ารอ้ยละ 70 ไดรั้บการฉีดวัคซีนครบถว้นแลว้ โดยบางรัฐได ้

ผ่อนคลายการจ ากัดการเดนิทางเป็นการชั่วคราวภายในประเทศเมือ่

เร็วๆ น้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรัฐวกิตอเรีย นิวเซาท์เวลส์ และรัฐ

นครหลวงของประเทศออสเตรเลยี นอกจากน้ี ประเทศออสเตรเลยี

ไดเ้ริ่มมีการเปิดพรมแดนอกีครัง้ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

จากบางประเทศเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 ทัง้น้ี 

ตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นักท่องเที่ยวที่ไดรั้บวัคซีนครบ

โดสแลว้จากประเทศนิวซีแลนด์จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้สู่

บางรัฐของประเทศออสเตรเลียไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว และตามดว้ย

นักท่องเที่ยวจากประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 

2564 เป็นตน้ไป ทัง้น้ี มจี านวนประเทศทีนั่กท่องเทีย่วสามารถเดนิ

ทางเขา้สูป่ระเทศออสเตรเลียไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัวน่าจะเพิม่ต่อไป

ในอนาคต 

ในประเทศไทย โครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ”์ และ “สมุย พลัส” 

ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งในการปูทางไปสู่การเปิดประเทศ 

นอกจากน้ี เป้าหมายในการเร่งฉีดวัคซนีท่ัวประเทศใหถ้งึรอ้ยละ 70 

ภายในเดือนธันวาคม 2564 ช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถกลับมา

เปิดประเทศไดตั้้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลใหก้าร

เดนิทางภายในประเทศเป็นไปไดง้่ายขึน้ และมีการเปิดพรมแดน

ส าหรับนักท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บวัคซนีครบจ านวนโดสจาก 63 ประเทศ

โดยไม่ตอ้งกักตัว อีกทัง้ นักท่องเที่ยวที่ไดรั้บวัคซีนครบถว้นแลว้

สามารถเดนิทางเขา้สู่และกักตัวอยู่ในจังหวัดพืน้ทีส่ีฟ้าในประเทศ

ไทยได ้โดยมาตรการดังกล่าวส่งผลใหป้ระเทศไทยไดเ้ปรียบใน

การแข่งขันเน่ืองจากสามารถรับนักท่องเทีย่วต่างชาตไิด ้ ในขณะที่ 

พรมแดนของประเทศส่วนใหญ่ยังคงปิดอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่

ประเทศในแถบเอเชีย นอกจากน้ี รัฐบาลไทยไดเ้ปิดตัวโครงการ 

“เราเทีย่วดว้ยกัน” ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2564 เพือ่ชว่ยสนับสนุนค่าที่

พัก ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ และคา้ใชจ่้ายต่างๆ เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่ว

ภายในประเทศดว้ย 

ในอีกหลายเดือนต่อจากน้ี ประเทศมัลดีฟส์คาดการณ์ว่าจะมี

นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูการ

ท่องเทีย่ว และการทีป่ระเทศมัลดฟีสไ์ดก้ลับมาเปิดรับนักท่องเทีย่ว

จากทวปีเอเชยีใตอ้กีครัง้ตัง้แต่ชว่งกลางเดอืนกรกฎาคม อกีทัง้ดว้ย

ความเป็นผูน้ าในการเปิดประเทศ ทัง้น้ี ดว้ยนโยบายทีไ่ม่มกีารกัก

ตัวนักท่องเทีย่วของประเทศมัลดฟีส ์และความพยายามในการขาย

ของไมเนอร ์โฮเทลส ์ผลการด าเนนิงานของโรงแรมในประเทศมัล

ดฟีสจ์ะยังคงแข็งแกร่ง ดว้ยความสามารถในการขึน้อัตราค่าหอ้งพกั

เฉลีย่ สง่ผลใหส้ามารถคงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืใหอ้ยู่ในระดับ

ทีส่งูกว่าระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 ในปี 2562 ได ้

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ฟู้ด 

การผ่อนคลายขอ้จ ากัดในการเดินทางและมาตรการการเวน้

ระยะห่างทางสังคมจะสง่ผลใหก้ารบรโิภคภายในประเทศคาดว่าจะ

ปรับตัวดีขึน้ และส่งผลกระทบเชงิบวกต่อทุกกลุ่มธุรกจิรา้นอาหาร

ของไมเนอร์ ฟู้ด โดยไมเนอร์ ฟู้ดจะยังคงมุ่งเนน้ไปที่การพัฒนา

ผลติภัณฑ ์เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับแพลตฟอรม์ดจิทัิลและ

บรกิารจัดสง่อาหาร ตลอดจนการขยายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

รูปแบบครัวกลาง เพื่อขับเคลื่อนการเตบิโตของธุรกจิรา้นอาหาร

ต่อไป 
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ในประเทศไทย ยอดขายของธุรกจิรา้นอาหารปรับตัวดขีึน้ภายหลัง

การยกเลิกขอ้จ ากัดต่างๆ และการจ ากัดเวลาเคอร์ฟิว ส่งผลให ้

รา้นอาหารในบางจังหวัดสามารถกลับมาเปิดใหบ้รกิารไดต้ามเวลา

ปกต ิและเพิม่จ านวนทีน่ั่งภายในรา้นอาหารได ้ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม

ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยจะยังคงปรับตัวเพื่อรับมือกับ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ด าเนินมาตรการการควบคุมค่าใชจ่้ายต่อไป และสรา้งความ

แข็งแกร่งใหก้ับทุกช่องทางการขายที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงการน่ัง

รับประทานภายในรา้น การซื้อกลับบา้น การขับรถผ่านเพื่อซื้อ

อาหาร และการจัดสง่อาหาร 

ถึงแมว่้าการบริโภคภายในประเทศที่ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง และ

โปรแกรมความภักดขีองลูกคา้ของไมเนอร ์ฟู้ดชว่ยผลักดันใหธุ้รกจิ

น่ังรับประทานอาหารภายในรา้นในประเทศจีนกลับมาสูร่ะดับปกต ิ

แต่อุตสาหกรรมรา้นอาหารยังคงเผชญิกับความผันผวนในระยะสัน้ 

ท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ซึง่รวมถงึการปิดพืน้ทีใ่นบางเมอืง 

และการบังคับใชม้าตรการในการจ ากัดการเดนิทาง โดยกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศจีนจะยังคงมุ่งยกระดับแบรนด์ริเวอร์ไซด์

ต่อไป เพือ่เพิม่ความตืน่เตน้ใหก้ับลูกคา้ และรักษาความสามารถใน

การแข่งขันในอุตสาหกรรมรา้นอาหารที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 

นอกจากน้ี  กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีจะยังคงมุ่งเนน้ไปที่

การจัดการระบบการจัดซื้อจัดจา้ง ซึ่งรวมถึงการจัดหาปลาที่

สามารถตรวจสอบที่มาได ้เพื่อที่จะขยายช่องทางการจัดหาปลา

เพิม่เตมิ 

การด าเนนิงานของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีคาด

ว่าจะมเีสถยีรภาพมากขึน้ และเริม่ปรับตัวดขีึน้เน่ืองจากการกระจาย

ของวัคซนีท่ัวประเทศจะชว่ยลดมาตรการการปิดประเทศ และสง่ผล

ใหส้ามารถกลับมาเริ่มกจิกรรมทางเศรษฐกจิไดอ้กีครัง้ อย่างไรก็

ตาม กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีจะยังคงมุ่งเนน้ไป

ที่การเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของทัง้โปรแกรมความภักดีทาง

ดจิทัิลและชอ่งทางการขายทัง้หมด 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานที่ทา้ทาย ไมเนอร์  

ไลฟ์สไตลไ์ดมุ้่งผลักดันรายไดผ่้านการขายในทุกชอ่งทาง โดยใช ้

ประโยชน์จากฐานขอ้มูลการจัดการลูกคา้สัมพันธ ์นอกจากน้ี การ

เลอืกซือ้สนิคา้ การจัดการสนิคา้คงเหลอื และการเจรจากับเจา้ของ

แบรนด์ในเรื่องการคืนเงินและส่วนลด ยังคงเป็นสิ่งที่ไมเนอร์  

ไลฟ์สไตลใ์หค้วามส าคัญเพือ่เพิม่ความสามารถในการท าก าไร 

แนวโนม้การบรหิารจัดการกระแสเงนิสดและฐานะทางการเงนิ 

ตลอดชว่งทีม่กีารระบาดของโรค COVID-19 บรษัิทไดม้กีารบรหิาร

จัดการฐานะทางการเงนิเชงิรุกผ่านการจัดการหน้ีสนิและทุน และ

การหมุนเวียนสินทรัพย์ ส่งผลใหบ้ริษัทมีฐานะทางการเงินที่

แข็งแกร่งเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรับโอกาสทางธุรกจิและการ

ฟ้ืนตัวของจ านวนนักท่องเทีย่วทีแ่ข็งแกร่ง นอกจากน้ี บรษัิทยังคง

ด าเนินมาตรการการควบคุมค่าใชจ่้ายอย่างต่อเน่ือง แมว่้ากจิกรรม

ทางธุรกิจจะมีมากขึ้นแลว้ก็ตาม ในอนาคต บริษัทจะยังคง

เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับฐานะทางการเงนิและลดอัตราส่วน

หน้ีสนิต่อทุนต่อไป 

ณ สิ้นเดือนตุลาคม บริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ดว้ย

จ านวนเงนิสดในมอืทีจ่ านวน 2.3 หมืน่ลา้นบาท และมวีงเงนิสนิเชือ่

จ านวน 3.3 หมื่นลา้นบาท นอกจากน้ี อัตราการใชเ้งนิของบรษัิท

ปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเน่ือง และกลับมาเป็นบวกในเดือนมถุินายน 

ทั้งน้ี สภาพคล่องของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นต่อไป จากการฟ้ืน

ตัวอย่างแข็งแกร่งของทุกกลุ่มธุรกจิหลักในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..…………….. 

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย ์

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายพัฒนาเชงิกลยุทธ ์

 

 

 
  



 

 

 

หนา้ 12 

ภาคผนวก 

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว*  

ชว่งเวลา 
จ านวน 

(ลา้นบาท) 
กลุ่มธุรกจิ รายการทีเ่กดิขึน้ 

เพียงครั้งเดยีว 

ไตรมาส 1 

ปี 2563 

113 รายได ้

49 ก าไรสุทธิ 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

รายการทีเ่กดิขึน้เพียงครั้งเดียว
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้
และค่าใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

755 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
สัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ (ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

568 ก่อนภาษี 

585 หลังภาษี 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

การปรับมูลค่ายุตธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหาร) 

10 ไมเนอร ์ฟู้ด 

การกลับค่าใชจ่้ายส ารองที่
เกีย่วขอ้งกับรบิส์ แอนด์ รัมส์   
(การกลับรายการค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบริหาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2563 

 17 รายได ้

   -152 ก าไรสุทธิ 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

รายการทีเ่กดิขึน้เพียงครั้งเดียว
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้
และค่าใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

-251 

ไมเนอร ์ 
โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด/
ไมเนอร ์ 

ไลฟ์ไสตล์ 

ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก

มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย 
(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-218 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับอนันตรา เวเคชั่น คลับ 

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

  -534 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น
จากสัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิ
เหรียญสหรัฐ (ค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบริหาร) 

      -130 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

การปรับมูลค่ายุตธิรรมของอนุพันธ์

อัตราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหาร) 

ไตรมาส 3 

ปี 2563 

 17 รายได ้

   -96 ก าไรสุทธิ 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

รายการทีเ่กดิขึน้เพียงครั้งเดียว
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้

และค่าใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

-110 

ไมเนอร์ 
โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด/

ไมเนอร ์ 
ไลฟ์ไสตล์ 

ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย 

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-17 รายได ้

 -13 ก าไรสุทธิ 
ไมเนอร ์ฟู้ด 

ค่าใชจ่้ายส ารองส าหรับสนิคา้

คงเหลอื (ค่าใชจ่้ายในการขาย
และบรหิาร) 

-197 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น

จากสัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิ
เหรียญสหรัฐ (ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหาร) 

-369 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

การปรับมูลค่ายุตธิรรมของอนุพันธ์
ของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

 

 

 

ไตรมาส 1 

ปี 2564 

119 รายได ้

-100 ก าไรสุทธิ 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

รายการทีเ่กดิขึน้เพียงครั้งเดียว
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้
และค่าใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

-2,349 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

การดอ้ยค่าของสนิทรัพยเ์น่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 (ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหาร) 

793 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
สัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ (ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

-135 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

การปรับมูลค่ายุตธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหาร) 

-12 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร์ 

ไลฟ์ไสตล์ 

ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-236 ไมเนอร ์ฟู้ด 

ค่าใชจ่้ายส ารองส าหรับการปิด
สาขาและลูกหน้ีค่าเชา่ และการ
ตัดจ าหน่ายค่าเชา่ล่วงหนา้ 

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2564 

 

 134 รายได ้

   83 ก าไรสุทธิ 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

รายการทีเ่กดิขึน้เพียงครั้งเดียว
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้
และค่าใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

-340 ก่อนภาษี 

-103 หลังภาษี 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

 

ส่วนขาดทุนจากการขายสนิทรัพย์
ในประเทศสเปน (ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหาร) 

        -737 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

ค่าใชจ่้ายในการปรับโครงสรา้งหน้ี
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
(ดอกเบีย้จ่าย) 

       -9 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย
(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

       -9 ไมเนอร ์ฟู้ด 

ค่าใชจ่้ายส ารองในการปิดสาขา
และการตัดจ่ายค่าเชา่ล่วงหนา้   

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

272 ก่อนภาษี 

209 หลังภาษี 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก

สัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ (ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

45 ก่อนภาษี 

36 หลังภาษี 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

การปรับมูลค่ายุตธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนา้ 13 

ไตรมาส 3 

ปี 2564 

 

 35 รายได ้

   -75 ก าไรสุทธิ 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

รายการทีเ่กดิขึน้เพียงครั้งเดียว
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้
และค่าใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

937 

 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

 

ก าไรจากการขายสนิทรัพยใ์น
ประเทศโปรตุเกส (ค่าใชจ่้ายใน
การขายและบรหิาร) 

           5 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส/์ 
ไมเนอร ์ 

ไลฟ์ไสตล์ 

ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย
(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-12 รายได ้

   -17 ก าไรสุทธิ 
ไมเนอร ์ฟู้ด 

ค่าใชจ่้ายส ารองในการปิดสาขา
และการตัดจ่ายค่าเชา่ล่วงหนา้ 

และส่วนขาดทุนการกจิการร่วมคา้  
(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

1,044 ก่อนภาษี 

1,136 หลังภาษี 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส์ 

 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
สัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐ (ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

50 ก่อนภาษี 

76 หลังภาษี 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

การปรับมูลค่ายุตธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบริหาร) 

-131 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ 

การป้องกันความเสีย่งทีไ่ม่มี
ประสทิธภิาพ (ดอกเบี้ยจ่าย) 

 

 

 


