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การฟืนตัวของกลุ่มโรงแรมใน EU ดขีนึอยา่งรวดเรว็  
สรุปประเดน็สาํคญัจากการประชุม 

 ผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมคาดว่าจะฟืนตัวไดเ้ร็วกว่าคาดการณจ์ากโรงแรมใน
ยโุรปทีระดบัอตัราเขา้พกัสูงขึนทุกเดือนและเริมเขา้ High Season ในไตรมาส 3 โดยที
เดือนก.ค.-ส.ค. 2564 มีอตัราการเขา้พกัที 40% และ 60% ตามลาํดบั และกลุ่มโรงแรม
เริมมีผลประกอบการเป็นกาํไรในมิ.ย. 2564 และคาดว่าผลประกอบการโดยรวมใน 
3Q64 จะสามารถกลับเป็นกาํไรได ้โดยทีการฟืนตัวของโรงแรมในยุโรปคาดว่าจะดี
ต่อเนืองไปยัง 4Q64-1Q65 ซึงปกติจะเป็นช่วง Low Season ของกลุ่ม NH Hotel แต่
คาดว่าตจะมี Pent Up Demand ของทงักลุม่ทอ่งเทียวและ B2B ทีแข็งแรงขนึ 

 การท่องเทียวใน Maldives และยโุรป สามารถฟืนตวัไดดี้ แมว่้านกัท่องเทียวจีนจะยงัไม่
กลบัมา โดยที Maldives ไดมี้ฐานลกูคา้ใหมเ่ป็นชาว US, UK และ Russia เพิมมากขนึ 
และเรมิมี ADR ทีสงูขึนเกือบเทียบเทา่ปี 2562 ในขณะทีกลุม่ NH Hotel มสีดัส่วนลกูคา้
ชาวจนีเพียงแค ่4% ส่งผลใหก้ลุม่โรงแรมของ MINT มีการพงึพานกัท่องเทียวจีนตาํ 

 กลุม่รา้นอาหารใน 3Q64 คาดว่าจะมีผลประกอบการออ่นตวัลง QoQ เนืองจากสดัส่วน
รายไดจ้ากไทยนบัเป็น 57% ของรายไดก้ลุม่รา้นอาหาร และใน 3Q64 ยงัคงไม่สามารถ 
Dine In ได ้และยังตอ้งพึงพา Delivery เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดีประเทศจีนยังคาด
ว่าจะมีผลประกอบการดีต่อเนืองและสามารถเติบโตได ้Double Digits ส่งผลให้ยัง
สามารถมีกาํไรไดต้อ่เนือง 

 การขายสินทรพัยใ์นช่วงทีผ่านมา ส่งผลให ้MINT มีเงินสดในมือที 2.7 หมืนลา้นบาท 
และมีระดบั IBD/E ลดลงมาอยู่ที 2.17X และ MINT ยงัมีสินทรพัยที์มีโอกาสขายไดอี้ก
มูลค่ารวม 3.5 หมืนลา้นบาท แต่การขายจะขึนอยู่กบัมูลค่าทีสามารถตกลงกบัผูซื้อได ้
โดยการขายสินทรพัยข์อง MINT สามารถทาํกาํไรไดท้กุดีล 

 
Comment 
เรามีมุมมองเชิงบวกหลังจากการประชุม จากการฟืนตัวของโรงแรมในยุโรปทีเห็นผลชัดเจน
หลงัจากทีประชากรกว่า 70% ไดร้บัวคัซีนและการคลาย Lockdown ทีอนุญาตใหมี้การเดินทาง
ขา้มประเทศภายในยโุรปโดยทไีม่ตอ้งกกัตวัสาํหรบัผูที้รบัวคัซีนครบโดส และ Pent Up Demand 
ของการท่องเทียวเพือพกัผ่อนและในแง่ของธุรกิจทีคาดว่าจะเริมมีการจดังาน Fair เพิมมากขึน 
ในขณะที 4Q64 ทีปกติชาวยโุรปจะเดินทางมายงัเอเชีย แต่ใน 4Q64 เราคาดว่าการท่องเทียวจะ
อยู่ในยุโรปมากขึน ส่งผลให้อตัราการเข้าพักของ NH Hotel จะคงอยู่ในระดบัสูงต่อเนือง และ
กลุ่มรา้นอาหารทีมี EBITDA Margin ปรบัตวัสูงขึน และ SSSG ของจีนและออสเตรเลียยังเป็น
บวกอยู ่เรายงัคงแนะนาํ “Trading” และทีราคาเปา้หมาย 34.70 บาท  
  
ขอ้มลูทางการเงนิ 
Year End: 2018A 2019A 2020A 2021F 2022F 
Sales (Bt mn)  74,938   119,023   55,954   76,576   85,367  
EBITDA (Bt mn) 10,951 15,417 (1,733) 8,047 22,880 
Net Profit (Bt mn) 5,445 10,698 (21,407) (12,253) 1,559 
EPS (Bt) 1.18 2.21 (3.64) (2.08) 0.26 
EV/EBITDA (x) 10.62 7.30 156.22 14.60 6.64 
PER(x) 16.12 8.61 N/A N/A 113.31 
DPS(Bt) 0.40 N/A N/A N/A 0.08 
Div Yield (%) 2.11% N/A N/A N/A 0.26% 
ROE (%) 9.13% 14.52% -30.06% -24.54% 4.67% 
P/BV (x) 1.22 1.22 2.11 5.38 5.22 
Source: MINT, Trinity Research 
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


