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การฟื นตัวของกลุ่มโรงแรมใน EU ดีขนอย่
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อาหารและเครืองดืม

Anti-corruption:

ได้รับการรับรอง
CG SCORE

20 สิงหาคม 2564

 ผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมคาดว่าจะฟื นตัวได้เ ร็วกว่าคาดการณ์จากโรงแรมใน
ยุโรปทีระดับอัตราเข้าพักสูงขึนทุกเดือนและเริมเข้า High Season ในไตรมาส 3 โดยที
เดือนก.ค.-ส.ค. 2564 มีอตั ราการเข้าพักที 40% และ 60% ตามลําดับ และกลุ่มโรงแรม
เริมมี ผลประกอบการเป็ นกําไรในมิ.ย. 2564 และคาดว่ าผลประกอบการโดยรวมใน
3Q64 จะสามารถกลับเป็ นกําไรได้ โดยทีการฟื นตัว ของโรงแรมในยุโรปคาดว่ า จะดี
ต่อเนืองไปยัง 4Q64-1Q65 ซึงปกติจะเป็ นช่ว ง Low Season ของกลุ่ม NH Hotel แต่
คาดว่าตจะมี Pent Up Demand ของทังกลุม่ ท่องเทียวและ B2B ทีแข็งแรงขึน
 การท่องเทียวใน Maldives และยุโรป สามารถฟื นตัวได้ดี แม้ว่านักท่องเทียวจีนจะยังไม่
กลับมา โดยที Maldives ได้มีฐานลูกค้าใหม่เป็ นชาว US, UK และ Russia เพิมมากขึน
และเริมมี ADR ทีสูงขึนเกือบเทียบเท่าปี 2562 ในขณะทีกลุม่ NH Hotel มีสดั ส่วนลูกค้า
ชาวจีนเพียงแค่ 4% ส่งผลให้กลุม่ โรงแรมของ MINT มีการพึงพานักท่องเทียวจีนตํา
 กลุม่ ร้านอาหารใน 3Q64 คาดว่าจะมีผลประกอบการอ่อนตัวลง QoQ เนืองจากสัดส่วน
รายได้จากไทยนับเป็ น 57% ของรายได้กลุม่ ร้านอาหาร และใน 3Q64 ยังคงไม่สามารถ
Dine In ได้ และยังต้องพึงพา Delivery เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดีประเทศจีนยังคาด
ว่าจะมี ผลประกอบการดีต่ อเนื องและสามารถเติ บโตได้ Double Digits ส่งผลให้ยัง
สามารถมีกาํ ไรได้ตอ่ เนือง
 การขายสินทรัพย์ในช่วงทีผ่า นมา ส่งผลให้ MINT มีเงินสดในมือที 2.7 หมืนล้านบาท
และมีระดับ IBD/E ลดลงมาอยู่ที 2.17X และ MINT ยังมีสินทรัพย์ทีมีโอกาสขายได้อีก
มูลค่ารวม 3.5 หมืนล้านบาท แต่การขายจะขึนอยู่กบั มูลค่าทีสามารถตกลงกับผูซ้ ือได้
โดยการขายสินทรัพย์ของ MINT สามารถทํากําไรได้ทกุ ดีล

Comment

เรามี มุมมองเชิงบวกหลัง จากการประชุม จากการฟื นตัว ของโรงแรมในยุโรปที เห็นผลชัด เจน
หลังจากทีประชากรกว่า 70% ได้รบั วัคซีนและการคลาย Lockdown ทีอนุญาตให้มีการเดินทาง
ข้ามประเทศภายในยุโรปโดยทีไม่ตอ้ งกักตัวสําหรับผูท้ ีรับวัคซีนครบโดส และ Pent Up Demand
ของการท่องเทียวเพือพักผ่อนและในแง่ของธุรกิจทีคาดว่าจะเริมมีการจัดงาน Fair เพิมมากขึน
ในขณะที 4Q64 ทีปกติชาวยุโรปจะเดินทางมายังเอเชีย แต่ใน 4Q64 เราคาดว่าการท่องเทียวจะ
อยู่ในยุโรปมากขึน ส่งผลให้อตั ราการเข้าพักของ NH Hotel จะคงอยู่ในระดับสูงต่อเนือง และ
กลุ่มร้านอาหารทีมี EBITDA Margin ปรับตัวสูงขึน และ SSSG ของจีนและออสเตรเลียยังเป็ น
บวกอยู่ เรายังคงแนะนํา “Trading” และทีราคาเป้าหมาย 34.70 บาท
ข้อมูลทางการเงิน
Year End:
Sales (Bt mn)
EBITDA (Bt mn)
Net Profit (Bt mn)
EPS (Bt)
EV/EBITDA (x)
PER(x)
DPS(Bt)
Div Yield (%)
ROE (%)
P/BV (x)
Source: MINT, Trinity Research

2018A
74,938
10,951
5,445
1.18
10.62
16.12
0.40
2.11%
9.13%
1.22

2019A
119,023
15,417
10,698
2.21
7.30
8.61
N/A
N/A
14.52%
1.22

2020A
55,954
(1,733)
(21,407)
(3.64)
156.22
N/A
N/A
N/A
-30.06%
2.11

2021F
76,576
8,047
(12,253)
(2.08)
14.60
N/A
N/A
N/A
-24.54%
5.38

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิ ตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399

2022F
85,367
22,880
1,559
0.26
6.64
113.31
0.08
0.26%
4.67%
5.22

รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํา กัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน
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Disclaimer : การเปิ ด เผยผลการสํา รวจของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ในเรื องการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate
Governance) นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ น
การสํารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพือการประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฏในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบี ยนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่า ว หรือเมื อข้อมูลที เกียวข้องมีก าร
เปลียนแปลง ทังนี บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัททีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
 ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีจัดทําโดยสถาบันทีเกียวข้องซึงมีการเปิ ดเผยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื นสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการ
ประเมินดังกล่าว สถาบันทีเกียวข้องอาศัยข้อมูลทีได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื อการประเมิน
Anti-Corruption ซึงได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรื อ
รายงานอืนทีเกียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน แล้วแต่กรณี ดังนัน ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันทีเกียวข้องซึง
เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื อการ
ประเมิน
เนืองจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านัน ดังนัน ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลง ทังนี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิ ตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399

รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เ ป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน

