
 

 

 

หนา้ 1 

ภาพรวมธุรกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 1 ปี 2565  

ภาพรวม: บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  

(“บรษัิท”) มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 20,701 ลา้นบาท ใน

ไตรมาส 1 ปี 2565 ซึง่เตบิโตอย่างมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 66 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหากไม่นับรวมผลกระทบจากการ

ปรับโครงสรา้งธุรกิจ  ซึ่งยา้ยธุรกิจรับจา้งผลิตของไมเนอร์   

ไลฟ์สไตล์ ไปอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ ด ทั ้ง 3 

หน่วยธุรกจิของบรษัิทจะมรีายไดท้ี่เตบิโตขึน้ โดยมสีาเหตุมาจาก

การผ่อนคลายขอ้จ ากัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ในเกอืบทกุภมูภิาคหลัก สง่ผลใหม้กีจิกรรมการเดนิทาง

ที่สูงขึน้ จ านวนลูกคา้ในรา้นอาหารที่เพิม่ขึน้ และสภาพแวดลอ้ม

การด าเนนิงานของธรุกจิคา้ปลกีทีฟ้ื่นตัวขึน้ 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บรษัิทมกี าไรกอ่นหักดอกเบีย้จ่าย ภาษี และ

ค่าเสือ่ม (EBITDA) จากการด าเนนิงานเตบิโตมากกว่า 5 เท่า จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่จ านวน 2,737 ลา้นบาท โดยการ

เตบิโตดังกล่าวเป็นผลมาจากความสามารถในการท าก าไรทีสู่งขึน้

ตามการเพิ่มขึ้นของรายได ้ประกอบกับฐานการด าเนินงานที่มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ของบรษัิท ทัง้นี้ EBITDA จาก

การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมพลิกฟ้ืนกลับมาเป็นบวกและ

เติบโตขึ้น ในขณะที่ EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกิจ

รา้นอาหารและไลฟ์สไตลยั์งคงเป็นบวกในไตรมาส 1 ปี 2565 

จากเหตุผลดังกล่าว ผลขาดทุนสทุธจิากการด าเนนิงานลดลงจาก 

5,211 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นจ านวน 3,582 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 โดยเป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวอยา่งมนัียส าคัญ

ของไมเนอร์ โฮเทลสแ์ละผลก าไรที่พลกิฟ้ืนกลับมาเป็นบวกของ 

ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ในขณะทีไ่มเนอร์ ฟู้ดยังคงมผีลก าไรตดิตอ่กัน

เป็นไตรมาสที ่7 อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตัวของผลก าไรของบริษัท

จะแข็งแกร่งกว่านี้หากไม่รวมผลกระทบจากการปิดประเทศใน

ประเทศจีน และส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการปรับ

มูลค่าเงินกูข้องโรงแรมในประเทศศรีลังกาท่ามกลางวิกฤต

เศรษฐกจิภายในประเทศ 

หากรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั ้งเดียวตามรายละเอียดใน

ภาคผนวก บรษัิทมรีายไดต้ามงบการเงนิเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 64 

จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อยู่ทีจ่ านวน 20,727 ลา้นบาท ในไตร

มาส 1 ปี 2565 ในขณะที่ EBITDA พลกิฟ้ืนกลับมาเป็นบวกอยู่ที่

จ านวน 2,605 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2565 เมื่อเทียบกับ 

EBITDA ที่เป็นลบจ านวน 1,515 ลา้นบาท ในช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ในขณะทีก่ าไรสทุธติามงบการเงนิเป็นลบอยู่ทีจ่ านวน 3,794 

ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2565 ซึง่ฟ้ืนตัวอย่างมนัียส าคัญจากผล

ขาดทนุสทุธจิ านวน 7,250 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564  

   ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 1 ปี 

2565 
ไตรมาส 1  

ปี 2564 
เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 
ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 20,727 12,618 64 

EBITDA รวม 2,605 -1,515 -272 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 12.6 -12.0  

ก าไรสทุธริวม  -3,794 -7,250 -48 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

-18.3 -57.5  

จากการด าเนนิงาน*    

รายไดร้วม 20,701 12,499 66 

EBITDA รวม 2,737 521 425 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 13.2 4.2  

ก าไรสทุธริวม  -3,582 -5,211 -31 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

-17.3 -41.7  

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

 

 

 

 

 

สดัสว่นผลการด าเนนิงาน* 

ไตรมาส 1 ปี 2565  

(รอ้ยละ)                    

 สดัสว่นรายได ้

จากการด าเนนิงาน  

 สดัสว่น EBITDA       

จากการด าเนนิงาน    

 โรงแรมและอืน่ๆ 66 53 

 รา้นอาหาร 31 43 

จัดจ าหน่าย 3 4 

 รวม  100 100 

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่13 พฤษภาคม 2565 

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



 

 

 

หนา้ 2 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 1 ปี 2565 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร • เปิดรา้นอาหารสุทธจิ านวน 21 สาขา เมื่อเทียบกับ 

ไต รม าส  4 ปี  2564 โดยส่ ว น ให ญ่ เ ป็ น ร ้า น 

สเวนเซ่นส,์ แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คงิ และคอฟฟ่ี 

เจอนี่ในประเทศไทย และรเิวอรไ์ซด ์ในประเทศจนี 

ซึง่หักกลบการปิดสาขาของแบรนด์อื่นในระหว่าง

ไตรมาส 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

• เปิดโรงแรม 4 แหง่ ในชว่งไตรมาส 1 ปี 2565  

- อวานี: โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 1 

แหง่ ในประเทศโอมาน 

- อวานี พลัส: โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง 1 

แหง่ ในประเทศไทย 

- ทโิวล:ี โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 1 

แหง่ ในประเทศจนี 

- เอ็นเอช: โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 1 

แหง่ ในประเทศอารเ์จนตนิา 

• ปิดโรงแรม 4 แหง่ ในชว่งไตรมาส 1 ปี 2565 

- เอ็นเอช: โรงแรมเชา่บรหิาร 4 แห่ง ในประเทศ

เยอรมนี อติาล ีและสเปน 

องคก์ร 

• ออกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธแิละไม่มหีลักประกันจ านวน 7 

พันลา้นบาท  

• เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในคอร์บิน แอนด์ คิงจาก    

รอ้ยละ 74 เป็นรอ้ยละ 100  

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,410 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,206 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,204 สาขา คดิ

เป็นสัดสว่นรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,622 สาขา 

คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 67 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 788 สาขา 

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33 ในอีก 23 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป

เอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศเม็กซโิก และ

ประเทศแคนาดา 

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 1 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,206 1 19 

-  ประเทศไทย 941 4 -1 

-  ตา่งประเทศ 265 -3 20 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,204 20 26 

-  ประเทศไทย 681 17 41 

-  ตา่งประเทศ 523 3 -15 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,410 21 45 

 

รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 1 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซา่ คอมปะนี 561 -1 -1 

สเวนเซน่ส ์ 330 7 6 

ซซิซเ์ลอร ์ 64 -1 0 

แดรี ่ควนี 493 3 -2 

เบอรเ์กอร ์คงิ 121 2 2 

เดอะ คอฟฟ่ี คลับ 414 -1 -20 

ไทย เอ็กซเ์พรส 85 0 6 

รเิวอรไ์ซด ์ 143 3 26 

เบนฮิานา 17 0 -2 

บอนชอน 102 -1 13 

คอฟฟ่ี เจอนี ่ 39 10 25 

อืน่ๆ* 41 0 -8 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,410 21 45 

* อืน่ๆ คอื รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 51 

บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต  ้     
แบรนด ์“ภัทรา” 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์เตบิโตรอ้ยละ 11.5 จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเตบิโตของยอดขายโดยรวมทุก

สาขาของกลุม่ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศไทยจากกจิกรรมการขาย

ทีฟ้ื่นตัวและการขยายสาขา สามารถหักกลบผลกระทบจากผลการ

ด า เนินงานที่ชะลอตั วของไมเนอร์  ฟู้ ดในประ เทศจีนและ

ออสเตรเลยีจากมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 สายพันธุโ์อมคิรอนไดเ้ต็มจ านวน จากสาเหตุ

ดังกล่าวขา้งตน้ ในไตรมาส 1 ปี 2565 ยอดขายต่อรา้นเดมิเตบิโต

ในอัตรารอ้ยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยเป็น

ผลส่วนใหญ่มาจากการเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิของกลุ่ม

ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศไทย 

ยอดขายโดยรวมทุกสาขาของกลุ่มธรุกจิรา้นอาหารในประเทศไทย

เติบโตรอ้ยละ 19.8 ในไตรมาส 1 ปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตุมาจากการเตบิโตของยอดขายตอ่

รา้นเดมิในอัตรารอ้ยละ 12.4 การขยายสาขา และการกลับมาเปิด

ใหบ้รกิารรา้นอาหารบางสาขาทีปิ่ดใหบ้รกิารเป็นการชั่วคราวในปีที่

ผ่านมา โดยยอดขายตอ่รา้นเดมิเตบิโตอยา่งแข็งแกร่งเมือ่เทยีบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน จากจ านวนลูกคา้ที่เพิ่มขึ้นจากทุกช่อง

ทางการขาย โดยเฉพาะอย่างยิง่การน่ังรับประทานอาหารภายใน

รา้นหลังจากการยกเลกิขอ้จ ากัดของรัฐบาลในเรื่องของเวลาการ

เปิดใหบ้รกิารและการเวน้ระยะห่างระหว่างที่น่ังภายในรา้นอาหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 แบรนดท์กุแบรนดข์องไมเนอร ์ฟู้ดมยีอดขาย

ต่อรา้นเดมิที่เตบิโตขึน้ และมีความมุ่งมั่นในการยกระดับความพงึ

พอใจของลูกคา้ ประสบการณ์การน่ังรับประทานอาหารภายในรา้น 

และคุณภาพการบริการผ่านโครงการการฝึกอบรมพนักงาน โดย

เบอร์เกอร์ คงิมียอดขายที่ฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องทัง้รา้นที่ตัง้อยู่ใน

พื้นที่พักอาศัยและสถานที่ท่องเที่ยว ภายหลังจากการฟ้ืนตัวของ



 

 

 

หนา้ 3 

ภาคการท่องเทีย่วภายในประเทศ และการกลับมาเปิดประเทศเพือ่

ตอ้นรับนักท่องเทีย่วต่างชาต ิในขณะทีซ่ซิซเ์ล่อรม์ยีอดการใชจ้่าย

ต่อใบเสร็จที่สงูขึน้และมีจ านวนลูกคา้เพิม่ขึน้ จากโปรแกรมความ

ภักดี รา้นคา้ที่ไดร้ับการปรับปรุงใหม่ และความเป็นเลิศในการ

ด าเนินงาน อีกทั ้ง สเวนเซ่นส์ประสบความส าเร็จในการฟ้ืนฟู

ภาพลักษณ์ของแบรนดต์ัง้แต่ในชว่งปีทีผ่่านมา ดว้ยคุณค่าของแบ

รนดท์ี่แข็งแกร่งขึน้และฐานลูกคา้ที่กวา้งขึน้ โดยเอกลักษณ์ใหม่

ของแบรนด ์เมนูใหม่ และแนวคดิไอศกรีมคราฟตพ์รเีมยีมรูปแบบ

ใหม่ มีความสอดคลอ้งกับไลฟ์สไตลท์ีเ่ปลี่ยนแปลงไปของลูกคา้ 

ซึง่ช่วยสรา้งความตื่นเตน้ใหก้ับตลาดและดงึดูดลูกคา้ไดม้ากขึน้ 

ทัง้นี้ จากความส าเร็จของ “คราฟท ์บาร”์ ของสเวนเซน่ส ์บรษัิทจงึ

มแีผนทีจ่ะขยายสาขาภายใตค้อนเซ็ปตน์ีต้อ่ไปในอนาคต 

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมีการเติบโตของยอดขาย

โดยรวมทุกสาขาที่เป็นบวกในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565 แต่

ชะลอตัวลงและกลับมาเป็นลบในเดอืนมนีาคม จากการปิดพืน้ทีใ่น

หลายเมอืงของประเทศจนีในระหว่างไตรมาส โดยการขยายสาขา

ของแบรนดร์เิวอรไ์ซดส์ามารถหักกลบผลกระทบจากการลดลงของ

ยอดขายตอ่รา้นเดมิไดเ้พยีงบางสว่น สง่ผลใหก้ลุม่ธรุกจิรา้นอาหาร

ในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลงรอ้ยละ 2.2 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน เช่นเดียวกันกับยอดขายโดยรวม

ทุกสาขา กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนเริ่มตน้ปีดว้ยการ

เติบโตของยอดขายต่อรา้นเดิมที่เป็นบวกในเดือนมกราคม แต่

ยอดขายต่อรา้นเดมิของทัง้ไตรมาส 1 ปี 2565 ลดลงในอัตรารอ้ย

ละ 14.9 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจาก

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลายเมอืงของประเทศจีน 

เชน่ กรุงปักกิง่ เซีย่งไฮ ้หางโจว เฉงิต ูและซโูจว ซึง่สง่ผลใหม้กีาร

จ ากัดการน่ังรับประทานอาหารภายในรา้น จ านวนลูกคา้ที่ลดลง 

และการปิดใหบ้รกิารในบางสาขาเป็นการชัว่คราว 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมียอดขายที่ปรับตัวดี

ขึน้ในแต่ละเดอืนตลอดทัง้ไตรมาส โดยจ านวนผูต้ดิเชือ้ทีล่ดลงใน

ประเทศออสเตรเลยีสง่ผลใหรั้ฐบาลยกเลกิขอ้จ ากัดในการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับแคมเปญการขาย

และการตลาดของไมเนอร ์ฟู้ดจากการออกผลติภัณฑใ์หม่ อยา่งไร

ก็ตาม ยอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลงในอัตรารอ้ยละ 5.1 ในไตร

มาส 1 ปี 2565 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นผลจาก

ยอดขายต่อรา้นเดมิที่ลดลงในอัตรารอ้ยละ 7.8 เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 สาย

พันธุโ์อมคิรอนทีเ่พิม่ขึน้ภายในประเทศในชว่งตน้ปีและผลกระทบ

จากน ้าท่วม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรัฐควนีสแ์ลนดแ์ละนวิเซาธเ์วลส ์

ทัง้นี้ แมว้า่คา่ใชจ้่ายเฉลีย่ตอ่ใบเสร็จของลกูคา้ผ่านชอ่งทางการสั่ง

อาหารกลับบา้นและช่องทางบรกิารการจัดส่งอาหารจะสูงขึน้ แต่

จ านวนลูกคา้ผ่านช่องทางการรับประทานภายในรา้นยังคงลดลง 

จากขอ้จ ากัดในการเวน้ระยะห่างทางสังคมและขอ้จ ากัดอื่นๆ 

ภายในรา้นอาหาร ทัง้นี้ ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุม่ธรุกจิรา้นอาหาร

ในประเทศออสเตรเลียยังคงมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของการใช ้

บุคลากรของบรษัิทอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใชเ้ทคโนโลยีเขา้ช่วย

และยกระดับประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกคา้ผ่านการ

ใหบ้รกิารทีย่อดเยีย่ม 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 1  
ปี 2565 

ไตรมาส 1  
ปี 2564 

อัตราเตบิโตของยอดขายตอ่รา้นเฉลีย่ 
Average Same-Store-Sales Growth 4.2  (15.3) 

อัตราเตบิโตของยอดขายรวมเฉลีย่ 

Average Total-System-Sales  11.5  (12.4) 

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงินทอ้งถิน่ เพื่อ

ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บรษัิทมีรายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารเตบิโตรอ้ยละ 25 เมื่อเทียบกับชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน ซึง่เป็นผลมาจากกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในทุกประเทศและการ

ลดลงของสว่นขาดทนุจากกจิการร่วมคา้ โดยการเตบิโตของรายได ้

จากการด าเนนิงานของกลุ่มธรุกจิรา้นอาหารในประเทศไทยเป็นผล

มาจากการจ านวนลูกคา้ที่เพิ่มขึ้น การขยายสาขา และการปรับ

โครงสรา้งธุรกิจภายในเพื่อยา้ยธุรกิจรับจา้งผลิตของไมเนอร์  

ไลฟ์สไตล์มาอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ ด  ใน

ขณะเดียวกัน ผลกระทบเชงิบวกของอัตราแลกเปลี่ยน และการ

ยกเลิกการยกเวน้ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ที่สนับสนุนแก่ผูร้ับ

สทิธแิฟรนไชส ์สง่ผลใหร้ายไดข้องกลุม่ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศ

จีนและออสเตรเลียเพิม่ขึน้ตามล าดับ ทัง้นี้ หากไม่รวมผลกระทบ

จากการปรับโครงสรา้งธุรกจิ รายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารจะเตบิโตรอ้ยละ 19 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน เชน่เดยีวกันกับรายรับจากการใหส้ทิธแิฟรนไชส ์ซึง่เตบิโต

รอ้ยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี จากค่าธรรมเนียมแรก

เขา้ที่เพิม่ขึน้จากสัญญาการใหส้ทิธแิฟรนไชสใ์หม่และการฟ้ืนตัว

ของสาขาแฟรนไชสท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศของทุกแบรนด ์

ยกเวน้ไทย เอ็กซเ์พรส 

EBITDA จากการด าเนนิงานเตบิโตรอ้ยละ 8 จากชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน ในไตรมาส 1 ปี 2565 อยู่ที่ 1,160 ลา้นบาท โดยผลการ

ด าเนินงานที่แข็งแกร่งของรา้นอาหารในประเทศไทย รวมถึง

มาตรการการประหยัดค่าใชจ้่ายของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ชว่ยลดผลกระทบจากผลการด าเนนิงานที่

ชะลอตัวของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีทา่มกลางขอ้จ ากัด

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ ์

โอมคิรอนในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการท าก าไร

ของไมเนอร์ ฟู้ ดไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็น เนื่องมาจากการปรับ

โครงสรา้งธุรกจิใหม่ของธุรกจิรับจา้งผลติ ซึง่มอีัตราการท าก าไรที่

ต ่ากวา่มาก และความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงของกลุม่ธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศจนีจากราคาวัตถุดบิประเภทปลาทีส่งูขึน้และ

ส่วนลดที่ใหก้ับลูกคา้ที่ เพิ่มขึ้น  ส่งผลให ้EBITDA จากการ

ด าเนินงานเตบิโตในอัตราที่ชา้กว่าการเตบิโตของรายได ้ดังนั้น 



 

 

 

หนา้ 4 

อัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนินงานลดลงเป็นรอ้ยละ 

18.2 ในไตรมาส 1 ปี 2565 เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 21.1 ในไตรมาส 

1 ปี 2564 

 ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 1  

ปี 2565 

ไตรมาส 1  

ปี 2564 

เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 6,022 4,798 25 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 370 325 14 

รวมรายได ้ 6,391 5,123 25 

EBITDA 1,160 1,079 8 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 18.2 21.1  

*   ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2565 บรษัิทมีโรงแรมที่ลงทุนเองจ านวน 369  

แหง่ และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีร่ับจา้งบรหิารอกี 158 แหง่ใน 

56 ประเทศ มีจ านวนหอ้งพักทั ้งสิ้น 75,805 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองและเช่าบริการจ านวน 56,402 หอ้ง และหอ้งที่

บรษัิทรับจา้งบรหิารจ านวน 19,403 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, 

อวานี, โอ๊คส,์ ทโิวล,ี เอ็นเอช คอลเลคชัน่, เอ็นเอช, นาว และเอเล

วาน่า คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักในประเทศ

ไทย 5,220 หอ้ง คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7 และเป็นหอ้งพักใน

ต่างประเทศ 70,585 หอ้ง คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 93 ในอีก 55 

ประเทศ ครอบคลุมทั่วทวีปเอเชยี โอเชยีเนีย ยุโรป อเมรกิา และ

แอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 1 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 56,402 -273 34 

-  ประเทศไทย 3,516 328 328 

-  ตา่งประเทศ 52,886 -601 -294 

รับจา้งบรหิาร 19,403 457 603 

-  ประเทศไทย 1,704 0 83 

-  ตา่งประเทศ 17,699 457 520 

รวมหอ้งพกั 75,805 184 637 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่รษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมทีบ่รษัิทลงทุนเอง เช่าบรหิาร และ

ร่วมลงทุน 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทนุ 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 1 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 19,433 321 368 

เชา่บรหิาร 35,140 -594 -334 

ร่วมทนุ 1,829 0 0 

รับจา้งบรหิาร 13,005 510 613 

MLR* 6,398 -53 -10 

รวมหอ้งพกั 75,805 184 637 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

 

 

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร  

กลุ่มโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร (รวมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป) มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 80 ของรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 1 ปี 2565 โดย

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน  (Revenue per Available Room – 

RevPar) ของกลุ่มโรงแรมทัง้หมด (System-wide) ที่บริษัทเป็น

เจา้ของเองและเชา่บรหิารเพิม่ขึน้มากกว่า 3 เท่า เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยโรงแรมในตลาดหลักทัง้หมดของบรษัิทมี

ธุรกิจที่ ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง จากการผ่อนคลายและยกเลิก

ขอ้จ ากัดในการเดนิทางทั่วโลก และความพยายามของไมเนอร์  

โฮเทลสใ์นการขึน้ราคาค่าหอ้งพักเฉลี่ย ตลอดจนการกลับมาเปิด

ใหบ้รกิารโรงแรมทีปิ่ดใหบ้รกิารเป็นการชัว่คราวในปีทีผ่่านมา 

โรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองในทวีปยุโรปและลาตนิอเมริกามี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมทัง้หมดเตบิโตเกอืบ 4 

เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากผล

การด าเนนิงานทีด่ขีองทัง้จากการเดนิทางเพือ่การพักผ่อนและการ

เดนิทางเพื่อธุรกจิ กลยุทธก์ารก าหนดราคาที่ประสบความส าเร็จ 

และการกลับมาเปิดใหบ้รกิารโรงแรมบางแห่งไดปิ้ดใหบ้รกิารเป็น

การชั่วคราวในปีที่ผ่านมา ทัง้นี้ การด าเนินงานในเดือนมกราคม

ไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์

โอมคิรอน และเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว แต่เมื่อจ านวนผูต้ดิ

เชือ้ COVID-19 ลดลง ผลการด าเนินงานของโรงแรมมีการฟ้ืนตัว

ขึน้อย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือนตลอดทัง้ไตรมาส โดยโรงแรมที่

บรษัิทเป็นเจา้ของเองในทวปียโุรปและลาตนิอเมรกิามอีัตราการเขา้

พักเฉลีย่เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 28 ในเดอืนมกราคมเป็นรอ้ยละ 41 ใน

เดือนกุมภาพันธ์ และรอ้ยละ 52 ในเดือนมีนาคม ในขณะเดียวกัน 

ราคาคา่หอ้งพักเฉลีย่ในสกลุเงนิยโูรเตบิโตรอ้ยละ 32 เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่นอยูท่ี ่92 ยโูรในไตรมาส 1 ปี 2565 โดยเขา้

ใกลร้ะดับกอ่นการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที ่95 ยโูรในไตร

มาส 1 ปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดือนมีนาคม ซึง่มีราคาค่า

หอ้ง พัก เฉลี่ยก ลับมาสู่ ร ะ ดับก่อนการแพร่ ระบาดของโรค  

COVID-19 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 โรงแรมในประเทศมัลดีฟสยั์งคงมีผลการ

ด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อ

คนืเตบิโตอยา่งมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 78 จากชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน โดยความตอ้งการที่แข็งแกร่งดว้ยอัตราการเขา้พักเฉลีย่ที่

รอ้ยละ 72 ประกอบกับราคาค่าหอ้งพักเฉลี่ยที่สูงขึ้น ส่งผลให ้

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองใน

ประเทศมัลดีฟสใ์นสกุลเงนิดอลล่าสหรัฐเตบิโตสูงกว่าระดับก่อน

การระบาดของโรค COVID-19 ตดิต่อกันเป็นไตรมาสที ่3 ในอัตรา

รอ้ยละ 25 
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ในไตรมาส 1 ปี 2565 โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศ

ไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทัง้หมดเตบิโต

อยา่งมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 147 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของ

ปีกอ่น เนื่องมาจากจ านวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่ตบิโตอยา่งแข็งแกร่งจาก

ทัง้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับความสามารถ

ของไมเนอร ์โฮเทลสใ์นการขึน้ราคาคา่หอ้งพักเฉลีย่ ทัง้นี้ ประเทศ

ไทยไดก้ลับมาเปิดพรมแดนตอ้นรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตอิีก

ครัง้ตัง้แตวั่นที ่1 พฤศจกิายน 2564 สง่ผลใหม้จี านวนนักทอ่งเทีย่ว

ชาวต่างชาตทิี่เดนิทางเขา้มาในประเทศไทยเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม เนื่องจากรัฐบาลไดผ่้อนปรนเงื่อนไข

ของโครงการ Test & Go โดยไดท้ าการยกเลกิการตรวจ RT-PCR 

ครั ้งที่ 2 ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั ้งนี้  โรงแรมใน

ตา่งจังหวัดมผีลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งกวา่โรงแรมในกรุงเทพฯ 

กลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ซึง่มีสัดสว่นรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 11 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 1 ปี 2565 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกุล

เงนิดอลลาร์ออสเตรเลยีเตบิโตรอ้ยละ 25 จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ส่วนผลการด าเนินงานของกลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิริหาร

จัดการหอ้งชุดยังคงแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 

ไตรมาส 1 ปี 2565 โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืทีส่งูกว่าระดับ

กอ่นการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในอัตรารอ้ยละ 5 แมว้า่จะ

มีสถานการณ์น ้าท่วม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรัฐควีนส์แลนด์และ 

นวิเซาธเ์วลส ์ทัง้นี้ จ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลมาจากทัง้

การเดนิทางเพือ่การพักผ่อนและการเดนิทางเพือ่ธุรกจิ รวมถงึการ

เดนิทางทีเ่พิม่ขึน้ตัง้แตช่ว่งปิดเทอมและในชว่งทีม่กีารแข่งขันกฬีา 

นอกจากนี้ เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ของไมเนอร ์โฮเทลสใ์นทัง้ 2 

รัฐดังกล่าวของประเทศออสเตรเลยียังคงเปิดใหบ้รกิารตลอดชว่ง

สถานการณ์น ้ าท่วม ส่งผลใหม้ีจ านวนแขกเขา้พักที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากลกูคา้ของหลายโรงแรมทีไ่ดปิ้ดใหบ้รกิารไป ไดเ้ปลีย่นมา

ใชบ้รกิารโรงแรมในเครอืของไมเนอร ์โฮเทลสแ์ทน 

โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมมสีัดสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 3 ของ

รายไดจ้ากการด า เนินงานของธุ รกิจโรงแรมและอื่นๆ  ใน 

ไตรมาส 1 ปี 2565 โดยรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรม

ทัง้หมดที่บรษัิทรับจา้งบรหิารเตบิโตขึน้ 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากการฟ้ืนตัวของกลุ่มโรงแรม

ในทุกตลาดของบริษัท ซึ่งรวมถึงทวีปยุโรป ประเทศมัลดีฟส์ 

ตะวันออกกลาง และประเทศไทย 

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 1 ปี 2565 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน

ของกลุ่มโรงแรมทัง้หมดเตบิโตรอ้ยละ 138 จากชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน โดยมสีาเหตุมาจากการฟ้ืนตัวของการด าเนนิงานในทุกธุรกจิ

และทุกภูมิภาคของไมเนอร์ โฮเทลส์ จากความตอ้งการในการ

เดนิทางทีส่งูขึน้ จากการทีห่ลายประเทศไดย้กเลกิขอ้จ ากัดในการ

เดนิทางระหวา่งประเทศ 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทนุ 

(System-Wide)                           อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ)     

 ไตรมาส 1 ปี 2565 ไตรมาส 1 ปี 2564 

ลงทนุเองและเชา่บรหิาร* 39 14 

ร่วมทนุ 39 28 

รับจา้งบรหิาร* 43 25 

MLR** 75 70 

เฉลีย่ 43 21 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ในประเทศไทย 29 17 

ค่าเฉลีย่อตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 36 17 

(System-Wide)                   คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 1 ปี 2565 ไตรมาส 1 ปี 2564 

ลงทนุเองและเชา่บรหิาร* 3,700 2,880 

ร่วมทนุ 10,838 7,904 

รับจา้งบรหิาร* 5,708 5,028 

MLR** 4,745 3,932 

เฉลีย่ 4,290 3,693 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ในประเทศไทย 4,730 3,242 

ค่าเฉลีย่อตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 900 1,066 

(System-Wide)                   รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 1 ปี 2565 ไตรมาส 1 ปี 2564 

ลงทนุเองและเชา่บรหิาร* 1,460 415 

ร่วมทนุ 4,242 2,174 

รับจา้งบรหิาร* 2,482 1,236 

MLR** 3,549 2,768 

เฉลีย่ 1,844 774 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ในประเทศไทย 1,387 562 

ค่าเฉลีย่อตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 328 178 

* จ านวนหอ้งรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์
*** ขอ้มูลอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม  

ในไตรมาส 1 ปี 2565 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และบริการที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มขึน้มากกว่า 2  เท่า เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากผลการด าเนินงานของ

โรงแรมทีป่รับตัวดีขึน้ในทุกภูมภิาค โดยการผ่อนคลายขอ้จ ากัดที่

เกีย่วขอ้งกับโรค COVID-19 ทั่วโลกสง่ผลใหม้กีจิกรรมการเดนิทาง

ที่เพิ่มขึ้นทั ้งในส่วนของการเดินทางเพื่อการพักผ่อนและการ

เดนิทางเพือ่ธุรกจิ รวมถงึการกลับมาเปิดใหบ้รกิารโรงแรมบางแหง่

ทีไ่ดปิ้ดใหบ้รกิารเป็นการชัว่คราวในปีทีผ่่านมา ทัง้นี้ นอกจากความ

ตอ้งการที่ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งแลว้ กลยุทธ์ในการขึน้ราคาค่า

หอ้งพักเฉลี่ยของบริษัทก็ประสบความส าเร็จเช่นเดียวกัน ส่วน

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมในไตรมาส 1 ปี 2565 เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 91 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสาเหตุเดียวกันกับที่

กล่าวมาขา้งตน้ แมว้่าจะมีการยกเลิกสัญญารับจา้งบริหารของ

โรงแรมบางแหง่ในชว่งปีทีผ่่านมา 
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ผลการด าเนนิงานของธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโรงแรม 

หนึง่ในธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิโรงแรม คอื ธรุกจิศนูยก์ารคา้

และบันเทงิ บริษัทเป็นเจา้ของและบริหารศูนย์การคา้ 3 แห่งใน

กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินธุรกิจ

บันเทงิในเมอืงพัทยาจ านวน 7 กลุ่ม ซึง่รวมถงึพพิธิภัณฑ ์Ripley’s 

Believe It or Not! และพพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ึง้ หลยุส ์ทสุโซดส์ แว็กซ์

เวริค์ทีม่ชีือ่เสยีง  

บริษัทด าเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึง่

บรษัิทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการด าเนินกจิการโรงแรมใน

พืน้ทีเ่ดยีวกัน โดยบรษัิทไดปิ้ดการขายไปแลว้ 2 โครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการ ดเิอสเตท สมุย และโครงการเซ็นต ์รีจสิ เรสซเิดนเซส 

อีกทัง้ บรษัิทมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย ไดแ้ก่ โครงการ 

ลายัน เรสซเิดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต, โครงการ อนันตรา 

เชยีงใหม่ เซอร์วสิ สวีท, โครงการ  อวาดนิา ฮลิส ์บาย อนันตรา 

ในภูเก็ต, โครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต และโครงการ

อนันตราเดซารู ในประเทศมาเลเซยี นอกจากนี้ บรษัิทไดป้ระกาศ

โครงการใหม่อีก 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอนันตรา อูบุด ใน

ประเทศอนิโดนิเซีย และโครงการ  อวาดนิา ฮลิส ์เฟส 3 ซึง่อยู่

ระหว่างการก่อสรา้งและคาดว่าจะเปิดตัวภายในปี 2565 เพื่อใหม้ี

โครงการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ขายอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต 

อีกส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คือ โครงการพักผ่อนแบบ

ปันสว่นเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชือ่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2565 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

269 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชยีงใหม่ในประเทศไทย 

ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด ์บาหลีในประเทศอนิโดนีเซีย 

และซานย่าในประเทศจีน โดยอนันตรา เวเคชั่น คลับมีจ านวน

สมาชกิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่16,664 

คน ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2565 

รายไดจ้ากธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมลดลงรอ้ยละ 51 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจศูนย์การคา้และบันเทิง, สปา และ

รา้นอาหารทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลก ซึง่ตัง้อยู่ในสหราชอาณาจักร ไม่

สามารถหักกลบผลกระทบของรายไดท้ีล่ดลงของธุรกจิทีอ่ยู่อาศัย

เพื่อขายและอนันตรา เวเคชั่น คลับไดเ้ต็มจ านวน โดยการลดลง

ดังกล่าวเป็นผลมาจากความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทกึ

ยอดขายของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายเมื่อเที่ยบกับปีก่อน 

ในขณะทีอ่นันตรา เวเคชั่น คลับมผีลการด าเนนิงานทีช่ะลอตัวจาก

จ านวนแตม้ที่ขายไดล้ดลงจากการปิดประเทศอย่างเขม้งวดใน

ประเทศจนี แมว้า่ราคาเฉลีย่ตอ่แตม้จะสงูขึน้ 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

รายไดร้วมจากการด าเนนิงานของธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 

1 ปี 2565 เตบิโตรอ้ยละ 108 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยเป็น

ผลมาจากการฟ้ืนตัวของการด าเนินงานในทุกหน่วยธุรกจิ ยกเวน้

ธรุกจิทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ขายและอนันตรา เวเคชัน่ คลับ 

EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ พลกิฟ้ืน

กลับมาเป็นบวกอยูท่ีจ่ านวน 1,460 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2565 

จากทีเ่ป็นลบจ านวน 602 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึง่เป็น

ผลมาจากความสามารถในการท าก าไรที่เพิ่มขึ้นตามรายไดท้ี่

เพิม่ขึน้ ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานทีส่งูขึน้ และกลยุทธก์ารขึน้

ราคาหอ้งพักที่ประสบความส า เ ร็จ  โดย EBITDA จากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมพลกิฟ้ืนกลับมาเป็นบวก ในขณะที่

ธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมและกลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธิ

บรหิารจัดการหอ้งชุดยังคงมี EBITDA ที่เป็นบวกในไตรมาส 1 ปี 

2565 ดังนั้น อัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนินงานพลกิ

ฟ้ืนกลับมาเป็นบวกอยู่ที่รอ้ยละ 10.6 ในไตรมาส 1 ปี 2565 ทัง้นี้ 

อัตราการฟ้ืนตัวควรจะอยูใ่นระดับทีส่งูกวา่นี้ แตไ่มเนอร ์โฮเทลสไ์ด ้

มีการบันทกึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น

สกุลเงนิดอลลารส์หรัฐฯ เมือ่เทยีบกับสกุลเงนิรูปีศรลีังกา จากเงนิ

กูย้ืมของโรงแรมในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ในประเทศศรีลังกา 

ทา่มกลางวกิฤตเศรษฐกจิในประเทศ อยา่งไรก็ตาม ผลขาดทนุจาก

อัตราแลกเปลี่ยนจากการตีราคาใหม่ของเงนิกูย้ืมของโรงแรมใน

ประเทศศรีลังกานั้นไม่ไดเ้กิดขึ้นจริง โดยโรงแรมในประเทศ 

ศรลีังกาไดร้ับผลกระทบเพยีงเล็กนอ้ยจากความตอ้งการทีล่ดลงใน

ไตรมาสนี้ โดยมีอัตราการเขา้พักอยู่ในระดับที่สูง ซึง่อยู่ที่รอ้ยละ 

39 ในเดอืนมกราคม รอ้ยละ 46 ในเดอืนกมุภาพันธ ์และ รอ้ยละ 44 

ในเดอืนมนีาคม อยา่งไรก็ตาม ไมเนอรโ์ฮเทลสม์โีรงแรม 6 แหง่ใน

ประเทศศรีลังกา โดยมีโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของทัง้สิน้ 2 แห่ง

และสว่นทีเ่หลอืเป็นการร่วมลงทุน ซึง่มรีายไดค้ดิเป็นสัดส่วนนอ้ย

กว่ารอ้ยละ 0.5 ของรายไดท้ัง้หมดของธุรกจิโรงแรมทัง้หมดของ

บรษัิท 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 1 

ปี 2565 

ไตรมาส 1 

ปี 2564 

เปลีย่นแปลง

(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

12,478 4,734 164 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 469 246 91 

ธรุกจิอืน่ๆ 814 1,645 -51 

รวมรายได ้ 13,760 6,624 108 

EBITDA 1,460 -602 -342 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 10.6 -9.1  

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่   

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยและรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2565 บรษัิทมีรา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 339 แห่ง ลดลง 89 แห่งจาก 428 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 

2564 ซึง่เป็นผลมาจากการปิดสาขาของแบรนด์เอสปรี อเนลโล่ 

แรทลยี ์และโบเดิม้ เพือ่มุ่งเนน้ทีป่ระสทิธภิาพของสาขา สทุธดิว้ย

การเปิดตัวแบรนด์เบริ์กฮอฟ ซึง่เป็นแบรนด์เครื่องใชใ้นบา้นและ
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ครัวเรอืนจากประเทศเบลเยยีมในเดอืนพฤษภาคม 2564 ทัง้นี้ รอ้ย

ละ 73 ของจ านวนรา้นคา้และจุดจ าหน่ายทัง้หมด 339 แห่ง เป็น

ของกลุม่แฟชัน่ ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล,่ บอสสนิี่, ชารล์ แอนด ์คธี, 

เอสปร ีและแรทลยี ์ในขณะทีร่อ้ยละ 27 เป็นของกลุ่มเครือ่งใชใ้น

บา้นและครัวเรือน ภายใตแ้บรนด์โจเซฟ โจเซฟ, สวลิลิง่ เจ.เอ. 

เฮ็งเคลิส,์ โบเดิม้ และเบริก์ฮอฟ 

จ านวนสาขาและจุดจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จุดจ าหนา่ย 

ไตรมาส 1 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 249 -53 -80 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้น
และครัวเรอืน 

90 6 -9 

รวม 339 -47 -89 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มีรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ซึง่เป็นผลมาจากการปรับโครงสรา้งธุรกจิภายใน โดยปรับใหธุ้รกจิ

รับจา้งผลติไปอยู่ภายใตก้ารด าเนนิงานของไมเนอร ์ฟู้ด ทัง้นี้ หาก

ไม่นับรวมผลกระทบจากการปรับโครงสรา้งธุรกจิดังกล่าว ไมเนอร์ 

ไลฟ์สไตลม์รีายไดเ้ตบิโตรอ้ยละ 14 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของ

ปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากทุกหน่วยธุรกจิจากสภาพแวดลอ้มการ

ด าเนินงานที่ปรับตัวดีขึน้และการกลับมาเปิดใหบ้รกิารรา้นคา้บาง

แห่งตอ้งปิดใหบ้รกิารเป็นการชั่วคราวในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 

แมว้่าจ านวนรา้นคา้ของธุรกจิจัดจ าหน่ายจะลดลงจากกลยุทธก์าร

ปิดสาขาที่ไม่ท าก าไร แต่รายไดข้องธุรกิจแฟชั่นเตบิโตขึ้นเมื่อ

เทยีบปีกอ่น จากการเตบิโตของรายไดข้องทกุแบรนดใ์นกลุม่สนิคา้

แฟชั่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ชารล์ แอนด ์คธี ในขณะทีก่ลุม่เครือ่งใช ้

ในบา้นและครัวเรอืนมยีอดขายที่เตบิโตขึน้อย่างแข็งแกร่ง ซึง่เป็น

ผลมาจากกจิกรรมทางการตลาดทีป่ระสบความส าเร็จของแบรนด์

สวลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิสแ์ละโจเซฟ โจเซฟ นอกจากนี้ เว็บไซต์

ของแบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธยังคงมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน

ธรุกจิอคีอมเมริซ์อกีดว้ย 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 EBITDA จากการด าเนินงานของไมเนอร์ 

ไลฟ์สไตลเ์ตบิโตมากกวา่ 2 เทา่ อยูท่ี ่117 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับ 

EBITDA จ านวน 45 ลา้นบาทในชว่งเดยีวกันของปีกอ่นแมว้่าจะไม่

นับรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจรับจา้งผลิตจากการปรับ

โครงสรา้งธุรกิจ นอกจากนี้  อัตราการท าก าไรของไมเนอร์   

ไลฟ์สไตลป์รับตัวดขีึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของแคมเปญลด

ราคาและมาตรการการลดค่าใชจ้่ายทางดา้นบุคลากร ค่าเชา่ และ

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร 

EBITDA ของไมเนอร ์ไลฟ์สไตลอ์ยูท่ีร่อ้ยละ 21.3 ในไตรมาส 1 ปี 

2565 เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 6.0 ในชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 1 

ปี 2565 

ไตรมาส 1 

ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 550 476 15 

ธรุกจิรับจา้งผลติ** 0 275 -100 

รวมรายได*้** 550 751 -27 

EBITDA 117 45 160 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 

21.3 6.0  

* ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 
** จากการปรับโครงสรา้งธุรกิจภายใน ธุรกิจรับจา้งผลติถูกปรับใหอ้ยู่ภายใตก้าร

ด าเนนิงานของไมเนอร ์ฟู้ด 
*** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 363,431 ลา้นบาท 

ลดลงจ านวน 6,202 ลา้นบาทจาก 369,633 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 

2564 โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลง

ของเงนิสดจ านวน 7,244 ลา้นบาท จากการช าระคนืเงนิกูแ้ละหุน้กู ้

บางสว่น (2) การลดลงของทีด่นิและอสังหารมิทรัพยจ์ านวน 2,468 

ลา้นบาท และการลดลงของสทิธกิารใชส้นิทรัพย์จ านวน 2,075 

ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและการตัด

จ าหน่ายตามปกต ิรวมถงึการแปลงคา่เงนิ สทุธดิว้ย (1) การเพิม่ขึน้

ของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นจ านวน 4,252 ลา้นบาท จากเงนิ

ฝากลว่งหนา้ส าหรับการประมลูคอรบ์นิ แอนด ์คงิ 

บรษัิทมหีนี้สนิรวม 287,768 ลา้นบาท ณ ไตรมาส 1 ปี 2565 ลดลง

จ านวน 2,373 ลา้นบาท จาก 290,140 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 

โดยการลดลงดังกล่าวมสีาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของเงนิ

กูย้ืมจ านวน 3,203 ลา้นบาท จากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 

และ (2) การลดลงของหนี้สนิภายใตส้ัญญาเชา่จ านวน 2,653 ลา้น

บาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการช าระคา่เชา่ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทลดลงจ านวน 3,829 ลา้นบาท จาก 

79,492 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 เป็น 75,663 ลา้นบาท ณ ไตรมาส 

1 ปี 2565 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก (1) สว่นขาดทุนสทุธจิ านวน 

3,794 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2565 (2) ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กู ้

ที่มีลักษณะคลา้ยทุนจ านวน 567 ลา้นบาท สุทธิดว้ย (1) การ

เพิม่ขึน้ของส่วนขององคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของจ านวน 

713 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการแปลงค่าเงนิ และ (2) 

การใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธจิ านวน 98 ลา้นบาท 

ส าหรับ 3 เดอืนแรกของปี 2565 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกีระแสเงนิ

สดจากกจิกรรมการด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 3,908 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จ านวน 1,741 ลา้นบาทจากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากการ

ด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัว และบางสว่นจากการบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีน 

บรษัิทมีกระแสเงนิสดใชใ้นกจิกรรมการลงทุนจ านวน 4,387 ลา้น

บาท ในไตรมาส 1 ปี 2565 โดยมสีาเหตุหลักมาจาก (1) เงนิฝาก

ล่วงหนา้ส าหรับการประมูลคอร์บนิ แอนด ์คงิจ านวน 4,839 ลา้น

บาท และ (2) การลงทุนตามปกตขิองธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร 
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และอื่นๆ จ านวน 1,111 ลา้นบาท สุทธดิว้ยการลดลงของเงินให ้

กูย้มืแกบ่รษัิทอืน่จ านวน 1,517 ลา้นบาท 

บรษัิทมีเงนิสดจ่ายสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 6,628 ลา้น

บาท ในไตรมาส 1 ปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การ

ช าระคืนหนี้ส ินภายใตส้ัญญาเช่าจ านวน 2,037 ลา้นบาท (2) 

ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 2,364 ลา้นบาท (3) ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ีม่ี

ลักษณะคลา้ยทุนสทุธจิ านวน 567 ลา้นบาท (4) การช าระคนืสทุธิ

สุทธเิงนิกูย้ืมระยะยาวและหุน้กูจ้ านวน 1,744 ลา้นบาท สุทธดิว้ย

เงนิสดรับจากการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธจิ านวน 98 ลา้น

บาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บรษัิทลดลงจ านวน 7,106 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2565 

กระแสเงนิสดอสิระ (Free cash flow) ซึง่ค านวณมาจากกระแสเงนิ

สดจากการด าเนนิงาน เงนิช าระคนืหนี้สนิตามสัญญาเชา่ ดอกเบีย้

จ่าย ซึง่รวมถงึดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ีม่ลัีกษณะคลา้ยทุน และเงนิ

จ่ายส าหรับการลงทนุเป็นลบอยูท่ีจ่ านวน 5.4 พันลา้นบาท โดยการ

ลดลงดังกล่าวเป็นผลสว่นใหญ่มาจากเงนิฝากล่วงหนา้ส าหรับการ

ประมูลคอร์บนิ แอนด์ คงิ ทัง้นี้ หากไม่นับรวมเงินฝากล่วงหนา้

ดังกล่าว กระแสเงนิสดอสิระจะเป็นลบอยู่ทีจ่ านวน 608 ลา้นบาท 

ซึง่ปรับตัวดีขึน้จากกระแสเงนิสดอสิระในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึง่

เป็นลบอยู่ทีจ่ านวน 3.6 พันลา้นบาทอย่างมนัียส าคัญ โดยเป็นผล

สว่นใหญ่มาจากกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้และ

เงนิจ่ายส าหรับการลงทนุสทุธทิีล่ดลง 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมอีัตราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญจากรอ้ยละ 16.5 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นรอ้ยละ 31.0 ในไตรมาส 1 ปี 2565 ซึง่

เป็นผลมาจากการด าเนินงานที่ฟ้ืนตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ 

ไมเนอร์ โฮเทลส ์และไมเนอร์ ฟู้ด ในขณะที่ผลขาดทุนสุทธขิอง

บรษัิทลดลงจากการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัวของธรุกจิโรงแรมและธรุกจิ

จัดจ าหน่าย 

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้เป็นลบอยู่ที่รอ้ยละ 18.5 ในไตรมาส 

1 ปี 2565 ปรับตัวดขีึน้จากทีเ่ป็นลบอยูท่ีร่อ้ยละ 28.6 ในไตรมาส 1 

ปี 2564 ซึง่มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานที่ลดลง

เมื่อ เทียบกับช่วง เดียวกันของ ปีก่อน เช่น เดียวกัน  อัตรา

ผลตอบแทนต่อสนิทรัพยเ์ป็นลบอยู่ทีร่อ้ยละ 3.9 ในไตรมาส 1 ปี 

2565 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ของบรษัิทลดลงจาก 74 วันในไตรมาส 1 ปี 

2564 เป็น 62 วันในไตรมาส 1 ปี 2565 ซึง่เป็นผลมาจากความ

พยายามของบรษัิทในการเก็บเงนิจากลูกหนี้การคา้ไดเ้ร็วขึน้ สว่น

อัตราสว่นคา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญูตอ่ยอดลกูหนี้การคา้ลดลงจากรอ้ย

ละ 23.7 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นรอ้ยละ 15.0 ในไตรมาส 1 ปี 

2565 จากธรุกจิโรงแรมและรา้นอาหาร จากคณุภาพของยอดขายที่

ดขี ึน้ 

สนิคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดบิ สนิคา้

ระหว่างผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัด

จ าหน่ายและรับจา้งผลติ โดยอายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอือยู่ที ่33 

วันในไตรมาส 1 ปี 2565 เมือ่เทยีบกับ 61 วันในไตรมาส 1 ปี 2564  

เนื่องมาจากสนิคา้คงเหลือที่ลดลงและการบริหารจัดการสนิคา้

คงเหลอืเชงิรุก สว่นอายุเฉลีย่ของเจา้หนี้การคา้ลดลงจาก 128 วัน

ในไตรมาส 1 ปี 2564 เป็น 103 วันในไตรมาส 1 ปี 2565 เป็นผล

มาจากทกุหน่วยธรุกจิของบรษัิท  

บรษัิทมอีัตราสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนอยู่ที ่0.9 

เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2565 ซึง่เป็นระดับที่ใกลเ้คียงกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการลดลงของสนิทรัพยห์มุนเวียน

และหนี้สนิหมุนเวยีนจากจ านวนเงนิสดทีล่ดลงจากการช าระคนืเงนิ

กูย้ืมและหุน้กู ้ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขทางการเงนิใหม่ของพันธสัญญา

หนี้ ซ ึง่ไมร่วมหนี้สนิภายใตส้ัญญาเชา่ในการค านวณอัตราสว่นภาระ

หนี้สนิต่อทุน อัตราส่วนหนี้สนิส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสว่นของผู ้

ถอืหุน้เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจาก 1.68 เทา่ ณ สิน้ปี 2564 เป็น 1.74 เทา่ 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2565 โดยมสีาเหตมุาจากฐานสว่นของผูถ้อืหุน้

ทีล่ดลงจากสว่นขาดทนุสทุธใินระหวา่งไตรมาส แมว้า่จ านวนหนี้สนิ

สว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้จะลดลง ทัง้นี้ หากนับรวมเงนิสดส ารองของ

บรษัิท อัตราสว่นหนี้สนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้จะ

อยู่ที ่1.51 เท่า ซึง่ต ่ากว่าเงือ่นไขของพันธสัญญาหนี้ที ่1.75 เท่า 

อย่างไรก็ตาม การทดสอบการด ารงอัตราสว่นทางการเงนิดังกล่าว

ไดร้ับการยกเวน้ไปจนถงึสิน้ปี 2565 สว่นอัตราสว่นความสามารถใน

การช าระดอกเบี้ยเพิม่ขึน้จาก 1.8 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2564 เป็น 

2.9 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2565 เนื่องมาจากกระแสเงนิสดจากการ

ด าเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้ 

 อตัราสว่นทางการเงนิ 

ความสามารถในการท าก าไร 31 ม.ีค. 65 31 ม.ีค. 64 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 31.0 16.5 

อัตราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) -18.3 -57.5 

อัตราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน* 
(รอ้ยละ) 

-17.3 -41.7 

 
ความมปีระสทิธภิาพ 31 ม.ีค. 65 31 ม.ีค. 64 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้* (รอ้ยละ) -18.5 -28.6 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์ (รอ้ยละ) -3.9 -5.8 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน) 62 74 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วัน) 33 61 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนี้การคา้ (วัน) 103 128 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 31 ม.ีค. 65 31 ธ.ค. 64 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หน้ีสนิหมนุเวยีน (เทา่) 0.9 0.9 
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ภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 31 ม.ีค. 65 31 ธ.ค. 64 
อัตราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.74 1.68 

อัตราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่

สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.51 1.36 

 31 ม.ีค. 65 31 ธ.ค. 64 
อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เทา่)  

2.9 1.8 

*ไม่นับรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

แนวโนม้ในอนาคต 

แมว้่าจะมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุโ์อมคิรอน 

และขอ้จ ากัดทางการเดนิทีเ่พิม่ขึน้ในบางประเทศในชว่งตน้ปี 2565 

แต่ขอ้จ ากัดดังกล่าวไดผ่้อนคลายลงภายในชว่งปลายไตรมาส 1 ปี 

2565 โดยหลายประเทศทั่วโลกไดเ้ริม่กา้วเขา้สู่ระยะใหม่ของการ

ระบาดดว้ยการเรียนรูท้ีจ่ะใชช้วีติอยู่กับโรค COVID-19 ใหม้ากขึน้ 

สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบรโิภคมีแนว้โนม้ของ

การฟ้ืนตัวทีด่ตีอ่ไปในอนาคต 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์โฮเทลส ์

ภาคการท่องเทีย่วคาดว่าจะฟ้ืนตัวอย่างมีนัยส าคัญในชว่งที่เหลอื

ของปี 2565 เนื่องจากมาตรการการเขา้ประเทศมเีสถยีรภาพ สง่ผล

ใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถเดนิทางไดโ้ดยไมต่อ้งกักตัว อยา่งไรก็ตาม 

แมว้่าจะมคีวามกังวลในเรือ่งค่าใชจ้่ายในการเดนิทางทีเ่พิม่ขึน้ แต่

จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการที่ไม่ไดท้่องเที่ยวเป็น

เวลานานมีจ านวนที่มากกว่ามาก นอกจากนี้ จ านวนนักท่องเที่ยว

ระหว่ างปร ะ เทศเ ริ่ม เพิ่มขึ้น  นอก เหนื อจากการ เดินทาง

ภายในประเทศซึง่เป็นแรงผลักดันหลักของการฟ้ืนตัวของภาคการ

ท่องเที่ยวในช่วงก่อนหนา้นี้ อีกทัง้ยังมีสัญญาณเชงิบวกของการ

ฟ้ืนตัวของนักเดนิทางเพือ่ธรุกจิอกีดว้ย 

ภาคการท่องเทีย่วของทวปียุโรปไดก้า้วขา้มผ่านความทา้ทายของ

โรค COVID-19 สายพันธุโ์อมคิรอน ซึง่เป็นผลมาจากรัฐบาลของ

ประเทศต่างๆ ในทวปียุโรปไดก้ าหนดมาตรการการป้องกันการแพร่

ระบาดโดยค านงึถงึความสมดุลระหว่างความเสีย่งทางดา้นสขุภาพ

และความสะดวกในการเดนิทาง เป็นผลใหม้กีารผ่อนปรนขอ้จ ากัด

ในการเดนิทางส าหรับการเดนิทางภายในทวีปยุโรปและระหว่าง

ประเทศ อยา่งไรก็ตาม ขอ้พพิาทระหว่างประเทศรัสเซยีและยูเครน

ไดส้่งผลกระทบต่อการเดนิทางโดยรวมและความไม่แน่นอนทาง

เศรษฐกิจ แต่ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานและผลการ

ด าเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ทัง้นี้ การเดนิทางในช่วงฤดู

รอ้นของทวีปยุโรปนั้นมีแนวโนม้ทีด่ีอย่างเห็นไดช้ัด ดว้ยยอดจอง

ลว่งหนา้ทีแ่ข็งแกร่งทัง้จากนักทอ่งเทีย่วภายในประเทศและภายใน

ทวีปยุโรป โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีอัตราการเขา้พักเฉลี่ยที่

เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่องในแตล่ะเดอืนตัง้แต่ในชว่งตน้ปี 2565 และอยู่

ที่ระดับสูงกว่ารอ้ยละ 60 ในเดือนเมษายน ดว้ยราคาค่าหอ้งพักที่

สงูกว่า 110 ยูโร ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง โดย

ราคาค่าหอ้งพักดังกล่าวเป็นระดับทีใ่กลเ้คยีงกับระดับก่อนการแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะที่ราคาค่าหอ้งพักในประเทศ

สเปนและกลุ่มประเทศเบเนลักซ์อยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาค่า

หอ้งพักในปี 2562 แลว้ นอกจากนี้ ราคาคา่หอ้งพักเฉลีย่มแีนวโนม้

ทีส่งูขึน้อยา่งตอ่เนื่องในเดอืนพฤษภาคม สง่ผลใหร้ายไดห้อ้งเฉลีย่

ต่อหอ้งต่อคืนกลับมาอยู่ในระดับที่ใกลเ้คียงกับระดับก่อนเกดิการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 อกีทัง้ การเดนิทางเพือ่ธรุกจิทีเ่ริม่

พลกิฟ้ืนกลับมาในช่วงเดือนกันยายนถงึพฤศจกิายนของปีผ่านมา 

แต่ชะลอตัวลงเล็กนอ้ยในเวลาต่อมา เนื่องจากการระบาดของสาย

พันธุ์โอมิครอน อย่างไรก็ตาม การเดินทางเพื่อธุรกิจพลิกฟ้ืน

กลับมาอกีครัง้ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2565 ทัง้นี้ มกีารคาดการณว์า่ผล

การด าเนินงานของโรงแรมในทวีปยุโรปจะฟ้ืนตัวกลับมาสู่ระดับ

ก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในบางเดือนในช่วงครึง่

หลังของปี 2565 

ประเทศออสเตรเลียมีการผ่อนคลายขอ้จ ากัดในการเดินทาง

เพิม่เตมิ โดยตัง้แต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ประเทศออสเตรเลีย

เป็นหนึ่งในประเทศที่ยกเลกิการตรวจ RT-PCR ก่อนการเดนิทาง

และยกเลกิมาตราการในการกักตัวนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีไ่ดร้ับ

วัคซีนครบถว้น นอกจากนี้  โครงการจับคู่การเดินทางระหว่าง

ประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนดซ์ ึง่ถูกระงับชั่วคราวตัง้แตเ่ดือน

กรกฎาคม 2564 จากแพร่การระบาดของโรค COVID-19 ได ้

กลับมาด าเนนิการตอ่ในเดอืนเมษายน 2565 ดังนัน้ ในไตรมาสที ่2 

ปี 2565 การเดนิทางระหว่างประเทศจะเป็นปัจจัยทีจ่ะชว่ยผลักดัน

ผลการด าเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ นอกเหนือจากความ

ตอ้งการทีแ่ข็งแกร่งของการทอ่งเทีย่วภายในประเทศทีม่อียูเ่ดมิ 

ในประเทศไทย อุตสาหกรรมการโรงแรมคาดว่าจะมีการฟ้ืนตัวใน

อัตราที่เร็วขึน้มาก จากการผ่อนปรนขอ้จ ากัดในการเดนิทางเขา้

ประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาต ิโดยรัฐบาลไดย้กเลกิการ

ตรวจ RT-PCR ก่อนการเดนิทางส าหรับผูโ้ดยสารขาเขา้ตัง้แต่ใน

เดือนเมษายน 2565 อีกทั ้ง ยกเลิกโครงการ Test & Go และ 

Sandbox ในวันที ่1 พฤษภาคม 2565 ส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับ

วัคซีนครบถว้น โดยรัฐบาลไดย้กเลิกการตรวจ RT-PCR เมื่อ

เดนิทางมาถงึประเทศไทยและยกเลกิการกักตัว รวมถงึการปรับลด

เงื่อนไขความคุม้ครองของประกันโรค COVID-19 ลงครึ่งหนึ่ง 

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 มถิุนายน 2565 คาดว่าจะมีการยกเลกิการ

ล งท ะ เ บี ยน  Thailand Pass ซึ่ง จ ะ ช่ ว ย ให ้นั กท่ อ ง เที่ ย วมี

ประสบการณ์การเดนิทางทีร่าบรืน่และกระตุน้ความตอ้งการในการ

เดนิทางมาประเทศไทยไดม้ากยิง่ขึน้ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลมี

เป้าหมายที่จะส่งเสรมิการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 

โดยรัฐบาลไดอ้นุมัตโิครงการ 'เราเทีย่วดว้ยกัน' เฟส 5 โดยใหเ้งนิ

สนับสนุนค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบนิ และการใชจ้่ายในทอ้งถิน่ในช่วง

นอกฤดกูาลทอ่งเทีย่วระหวา่งเดอืนมถินุายนถงึกันยายน 

การด าเนนิงานของโรงแรมในประเทศมัลดีฟสก์ าลังเขา้สู่ช่วงนอก

ฤดูกาลท่องเทีย่วในไตรมาสที ่2 และ 3 อย่างไรก็ตาม โรงแรมใน

ประเทศมัลดฟีสยั์งคงมกีารฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งเมือ่เทียบกับช่วง
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เดยีวกันของปีกอ่น จากความตอ้งการทีแ่ข็งแกร่ง ระยะเวลาในการ

เขา้พักที่ยาวขึ้น และกลยุทธ์ในการก าหนดราคาของไมเนอร์  

โฮเทลส์ ทั ้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากขอ้พิพาท

ระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ไมเนอร์ โฮเทลส์ไดด้ าเนิน 

กลยุทธ์ทางการตลาดเชงิรุกเพื่อติดตามและส ารวจตลาดการ

ท่องเที่ยวอื่นๆ เพิ่มเตมิ นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวของ

ประเทศมัลดีฟสไ์ดเ้ปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่หลายแคมเปญ

เพื่อส่งเสรมิใหป้ระเทศมัลดีฟสไ์ปถงึจุดสูงสดุของความส าเร็จใน

ดา้นการท่องเที่ยวเพื่อเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษกของการ

ทอ่งเทีย่วของประเทศ โดยการฟ้ืนตัวทีแ่ข็งแกร่งดังกลา่วคาดว่าจะ

ด าเนินต่อไปจากจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ตบิโตอย่างแข็งแกร่ง ซึง่

จะไดร้ับการผลักดันจากการยกระดับโครงสรา้งพื้นฐานของ

ประเทศมัลดฟีส ์ซึง่รวมถงึการขยายสนามบนินานาชาต ิอย่างไรก็

ตาม จ านวนนักท่องเที่ยวคาดว่าจะเตบิโตในอัตราที่เร็วกว่าการ

เตบิโตของจ านวนโรงแรมใหม ่

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ฟู้ด 

การขับเคลื่อนรายไดผ่้านทุกช่องทางการขายและการเพิ่ม

ความสามารถในการท าก าไรยังคงเป็นสิง่ที่บรษัิทใหค้วามส าคัญ

ในชว่งทีเ่หลอืของปี 2565 โดยไมเนอร ์ฟู้ดมุ่งมั่นทีจ่ะกา้วน าหนา้

คู่แข่งและด าเนินการบริหารจัดการระบบการจัดซือ้จัดจา้งเชงิรุก

ต่อไปเพื่อลดผลกระทบของราคาตน้ทุนทีสู่งขึน้และป้องกันความ

เสีย่งของภาวะการขาดแคลนของวัตถดุบิ 

ภายหลังจากความส าเร็จของกลยุทธ์การฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ของ 

แบรนดส์เวนเซน่ส ์กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยจงึมุ่งมั่นที่

จะฟ้ืนฟภูาพลักษณ์และยกระดับแบรนดห์ลักอืน่ๆ เชน่ เดอะ พซิซา่ 

คอมปะนี, ซซิซเ์ล่อร,์ เดอะ คอฟฟ่ี คลับ และ แอปพลเิคชัน 1112 

Delivery โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหแ้บรนดเ์ป็นที่รูจ้ักอย่างแพร่หลาย 

และเพิม่ความภักดตี่อแบรนด ์ท าใหแ้บรนดม์คีวามทันสมัยและเป็น

ที่สนใจ เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของแบรนด์ในระยะยาว รวมถงึ

ส่ง เสริมการมีส่วน ร่วมของลูกคา้ที่มีอยู่ เดิม  ตลอดจนเจาะ

กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิม่เตมิ นอกจากนี้ บรษัิทยังคงใหค้วามส าคัญ

กับความเป็นเลิศในการด าเนินงาน เพื่อใหม้ั่นใจว่าแบรนด์ทุก 

แบรนด์ของบริษัทจะสามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคผ่านการส่งมอบสนิคา้และประสบการณ์ที่

เป็นเลศิใหก้ับลูกคา้ได ้นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟู้ ดจะขับเคลื่อนการ

ยกระดับแอปพลเิคชนัการจัดสง่อาหารของบรษัิท การสั่งซือ้อาหาร

บนเว็บไซต ์และช่องทางการรับอาหารกลับบา้นไปสู่ระบบดจิิทัล 

ในขณะทีใ่ชป้ระโยชน์จากการวเิคราะหข์อ้มูลของลกูคา้เพือ่ชว่ยใน

การเพิม่ความสามารถในการท าก าไรของเครือรา้นอาหารโดยรวม 

ปรับเปลีย่นเมนูอาหาร และปรับปรุงระบบการปฏบัิตงิาน นอกจากนี้ 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยยังมเีป้าหมายทีจ่ะผลักดันการ

เตบิโตของสาขาใหมท่ีส่รา้งผลก าไร ดว้ยการขยายสาขาในรูปแบบ

รา้นคา้ใหม่ในเขตพื้นที่การขายเพิ่มเตมิใหค้รอบคลุมทั่วประเทศ 

ยกตัวอย่างเช่น การขยายรา้นคา้ในรูปแบบที่ลงทุนต ่ากว่าและ

ขนาดเล็กกวา่ในจังหวัดเมอืงรองทีม่คีวามหนาแน่นของประชากรที่

ต ่า 

แนวโนม้การฟ้ืนตัวในประเทศจีนคาดว่าจะเห็นไดช้ัดภายในสิน้ 

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 โดยคาดว่ารัฐบาลจะยกเลกิขอ้จ ากัด

ต่างๆ ภายในปลายเดือนพฤษภาคม เนื่องจากจ านวนผูต้ิดเชื้อ 

COVID-19 ที่ลดลง ซึ่งจะพอดีกันกับช่วงปิดเทอมและฤดูการ

ทอ่งเทีย่วทีก่ าลังจะมาถงึในไตรมาสที ่3 ความตอ้งการทีส่งูขึน้นี้จะ

ส่งผลใหธุ้รกิจร า้นอาหารในประเทศจีนคาดว่าจะมีผลการ

ด าเนนิงานทีก่ลับสูร่ะดับปกตใินชว่งครึง่หลังของปี 2565 อยา่งไรก็

ตาม แมว้่าในปัจจุบันจะยังคงมีการปิดพื้นที่ในประเทศจีนอยู่ แต่

รา้นอาหารของไมเนอร์ ฟู้ดบางแห่งยังคงเปิดใหบ้รกิารส าหรับน่ัง

รับประทานภายในรา้น และบางแห่งในบางเมืองเปิดใหบ้ริการ

เฉพาะการจัดสง่อาหารเทา่นัน้ โดยกลุม่ธรุกจิรา้นอาหารในประเทศ

จนีมคีวามมุง่มั่นในการเพิม่ยอดขายใหส้งูทีส่ดุ แมว้า่สถานการณ์จะ

ยังคงมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์ ฟู้ดไดม้ีการวางแผน

เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวในทันที ซึง่รวมถงึการลดค่าจา้ง

แรงงาน การขอลดค่าเชา่ และการบรหิารจัดการระบบการจัดซือ้จัด

จา้งและกระแสเงนิสด นอกจากนี้ ไมเนอร ์ฟู้ดไดเ้ตรยีมความพรอ้ม

ส าหรับการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วเมือ่มกีารผ่อนคลายมาตรการในการ

ป้องกันการแพร่ระบาด เช่นเดียวกันกับที่กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศจีนไดป้ระสบมาในปี 2563 จากการด าเนินงานที่เป็นเลศิ

และการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ไมเนอร์  ฟู้ ดประสบ

ความส าเร็จในการยกระดับระบบการช าระเงินระยะแรกในเดือน

มีนาคมที่ผ่านมา ในขณะที่โครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการพัฒนาซอฟตแ์วร์ของระบบการจัดซือ้จัดจา้ง

รูปแบบใหม่จะด าเนินการในช่วงที่เหลือของปี 2565 เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานโดยรวม 

การด าเนินงานของรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียคาดว่าจะมี

การฟ้ืนตัวจากการผ่อนปรนขอ้จ ากัดในการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 อกีทัง้จ านวนนักทอ่งเทีย่วและนักเดนิทางเพือ่

ธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้ไดม้สีว่นชว่ยในการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิ กลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียจะยังคงมุ่งเนน้ในการสรา้งการ

เติบโตทางธุรกิจผ่านการขยายบริการจัดส่งอาหารและส่งมอบ

ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมใหก้ับลูกคา้ ดว้ยคุณภาพการบรกิารที่

เป็นเลศิ ในขณะที่ความสามารถในการท าก าไรจะยังคงเพิ่มขึ้น

อยา่งตอ่เนื่อง จากกลยทุธก์ารปิดสาขาทีไ่มท่ าก าไรทีไ่ดด้ าเนนิการ

ไปกอ่นหนา้นี้ รวมถงึการยกระดับแบรนด ์และการเปลีย่นแปลงทาง

ดจิทิัลและวัฒนธรรมองคก์ร 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

สภาพแวดลอ้มการด าเนนิธรุกจิมกีารปรับตัวดขีึน้อย่างตอ่เนื่องตาม

การฟ้ืนตัวของการบริโภคของภาคเอกชน จากการผ่อนคลาย

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั ้ง

ภายในประเทศและมาตรการส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่
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เดินทางมาในประเทศไทย ทั ้งนี้  ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะยังคง

ผลักดันการเติบโตทางธุรกิจผ่านทั ้งแพลตฟอร์มออฟไลน์และ

ออนไลน์เพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ

ผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้ และเพิม่ความสามารถในการท าก าไรใหสู้งขึน้

ไปพรอ้มกัน 

แนวโนม้การบรหิารจัดการกระแสเงนิสดและฐานะทางการเงนิ 

มาตรการการลดตน้ทุนและลดค่าใชจ้่ายในการลงทุนยังคงด าเนนิ

อยู่ในช่วงที่เหลือของปี 2565 ในขณะที่บรษัิทไดด้ าเนินการเพื่อ

บริหารจัดการหนี้ส ิน ซึ่งรวมถึงการรีไฟแนนซ์เพื่อเสริมความ

แข็งแกร่งใหก้ับฐานะทางการเงนิ 

ในสว่นของสภาพคล่อง ณ สิน้เดอืนเมษายน บรษัิทมเีงนิสดในมอื

ที่จ านวน 2.0 หมื่นลา้นบาท และมีวงเงนิสนิเชือ่จ านวน 3.2 หมื่น

ลา้นบาท ทั ้งนี้ บริษัทคาดว่าจะยังคงมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง

ต่อไป จากแนวโนม้การฟ้ืนตัวที่ดีของธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในชว่งครึง่หลังของปี 2565 

เมื่อเร็วๆ นี้ บรษัิทฟิทช ์เรตติง้สไ์ดย้กระดับอันดับเครดติของเอ็น

เอช โฮเทลส์ กรุ๊ป จากระดับ B- เป็นระดับ B และปรับแนวโนม้

ธรุกจิจากแนวโนว้เชงิลบเป็นแนวโนม้เครดติมเีสถยีรภาพ ในขณะที่

อันดับเครดติของหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธแิละมหีลักประกันไดร้ับยกระดับ

อันดับเครดติจากระดับ B+ เป็นระดับ BB- โดยการยกระดับอันดับ

เครดติดังกลา่วสะทอ้นถงึการฟ้ืนตัวของธรุกจิอยา่งตอ่เนื่องของเอ็น

เอช โฮเทลส ์กรุ๊ป จากผลการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัวและกจิกรรมการ

เดนิทางทั่วโลกที่สูงขึน้ตามที่ไดค้าดการณ์ไว ้ตลอดจนสถานะ

สภาพคล่องที่ดีขึ้น ซึง่เป็นผลมาจากการรีไฟแนนซแ์ละการขาย

สนิทรัพยใ์นปี 2564 

บริษัทมุ่งมั่นในการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับฐานการ

ด าเนนิงาน รวมถงึฐานะทางการเงนิและสภาพคลอ่งเพือ่สรา้งความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขันที่เหนือคู่แข่ง และช่วยใหบ้ริษัทไดรั้บ

ประโยชน์อย่างเต็มที่ในช่วงของการฟ้ืนตัว ทัง้นี้ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางดจิทิัลยังคงเป็นสิง่ทีบ่รษัิทใหค้วามส าคัญ เพือ่เพิม่

โอกาสในการเตบิโตทางธรุกจิตอ่ไป 

  

 

 

 

 

………………………………………..…………….. 

นายชยัพัฒน์ ไพฑรูย ์

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

หนา้ 12 

ภาคผนวก 

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร ัง้เดยีว  

ชว่งเวลา 
จ านวน 

(ลา้นบาท) 
กลุม่ธรุกจิ 

รายการทีเ่กดิขึน้ 
เพยีงครัง้เดยีว 

ไตรมาส 1 

ปี 2564 

119 รายได ้

-100 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้
และคา่ใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

-2,349 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยเ์น่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 (คา่ใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

793 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจาก
สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญ
สหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

-135 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการ
ขายและบรหิาร) 

-12 

ไมเนอร ์

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดคา่ใชจ่้าย

(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-236 ไมเนอร ์ฟู้ด 

คา่ใชจ่้ายส ารองส าหรับการปิด
สาขาและลกูหน้ีคา่เชา่ และการ
ตัดจ าหน่ายคา่เชา่ลว่งหนา้ 

(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 1 

ปี 2565 

 

 42 รายได ้

   115 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายได ้
และคา่ใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

         -7 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดคา่ใชจ่้าย
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-74 

ไมเนอร ์     
โฮเทลส ์

 

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นจาก
สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญ
สหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

       -576 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการ
ขายและบรหิาร) 

        389 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การป้องกันความเสีย่งทีไ่มม่ี
ประสทิธภิาพ (ก าไรอืน่) 

         -65 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชตีาม
มาตรฐานการบัญช ีIFRS9 (ภาษี

จ่าย) 

-7 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชจีากก าไร
จากการขายเงนิลงทนุรอ้ยละ 40 
ของ MINT ในสนิทรัพย ์5 แหง่ใน

ประเทศไทย (ภาษีจ่าย) 

-16 รายได ้

   13 ก าไรสทุธ ิ
ไมเนอร ์ฟู้ด 

การจ าหน่ายสนิทรัพยถ์าวร, 
คา่ใชจ่้ายส ารองส าหรับการดอ้ย
คา่ของสนิทรัพยแ์ละการตัด
จ าหน่ายของรายไดร้อตัดบัญชี

ตามมาตรฐานการบัญช ีIFRS15 
(รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในการขาย
และบรหิาร) 

 

 

 


