
 

 

 

หนา้ 1 

ภาพรวมธุรกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 2 ปี 2565 และ 6 เดอืน

แรกของปี 2565 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) มผีลการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัวอย่างแข็งแกร่งจากทัง้ช่วง

เดยีวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อน ในไตรมาส 2 ปี 2565 โดยมี

รายไดจ้ากการด าเนินงานจ านวน 32,181 ลา้นบาท ซึง่เตบิโต 2 

เทา่จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่นและสงูกวา่ระดับกอ่นการระบาดของ

โรค COVID-19 โดยทัง้ 3 หน่วยธุรกจิของบรษัิทมสีภาพแวดลอ้ม

ในการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัว นอกจากนี ้ความตอ้งการทีแ่ข็งแกรง่จาก

ทัง้การเดนิทางเพือ่การพักผอ่นและการเดนิทางเพือ่ธุรกจิยังคงชว่ย

ผลักดันผลการด าเนินงานของธุ รกิจโรงแรม  ในขณะที่การ

ด าเนินงานของธุรกิจร า้นอาหารและธุ รกิจไลฟ์สไตล์ได ร้ับ

แรงผลักดันจากกิจกรรมการขายที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและ

ออสเตรเลยี และจ านวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ของรา้นคา้แบรนด์แฟชั่น

ทัง้หมดตามล าดับ 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บรษัิทมกี าไรกอ่นหักดอกเบีย้จ่าย ภาษี และ

คา่เสือ่ม (EBITDA) จากการด าเนนิงานเตบิโตเกอืบ 3 เทา่จากชว่ง

เดยีวกันของปีกอ่น อยูท่ีจ่ านวน 9,059 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตในอัตรา

ที่เ ร็วกว่าการเติบโตของรายได ้โดยธุรกิจโรงแรมมีผลการ

ด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัวอย่างแข็งแกรง่จากความสามารถในการท าก าไร

ที่เพิ่มขึ้น ความพยายามของบริษัทในการลดค่าใชจ้่ายอย่าง

ต่อเนื่อง และกลยุทธ์การขึน้ราคาค่าหอ้งพักทีป่ระสบความส าเร็จ 

ทัง้นี้ EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกิจไลฟ์สไตล์พลิกฟ้ืน

กลับมาเป็นบวก ในขณะที่ธุรกจิรา้นอาหารยังคงม ีEBITDA จาก

การด าเนนิงานทีเ่ป็นบวกในไตรมาส 2 ปี 2565 

จากเหตุผลดังกล่าว ผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานพลิกฟ้ืน

กลับมาเป็นบวกอยูท่ีจ่ านวน 1,211 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 

จากผลขาดทุนสุทธจิากการด าเนนิงานจ านวน 3,395 ลา้นบาท ใน

ในไตรมาส 2 ปี 2564 โดยทัง้ 3 หน่วยธุรกจิรายงานผลก าไรทีเ่ป็น

บวกในไตรมาสนี ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ไมเนอร ์โฮเทลส ์ซึง่พลกิฟ้ืน

กลับมาสรา้งผลก าไรอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสนี้ จากการทีก่ลุ่ม

โรงแรมในทวปียุโรปมผีลการด าเนินงานทีสู่งสุดเป็นประวัตกิารณ์

และสูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 เป็นครัง้แรก

นับตัง้แต่มีการระบาด ในขณะที่ ไมเนอร์ ฟู้ ดยังคงสรา้งผลก าไร

อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 8 ทั ้งนี้ หากไม่นับรวม

ผลกระทบจากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี IFRS16 ส่วน

ขาดทุนจากสถานการณ์ทีบ่รษัิทไม่สามารถควบคุมไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กับการเปลีย่นแปลงของอัตราการแลกเปลีย่น และสภาพแวดลอ้ม

การด าเนินงานที่ชะลอตัวในประเทศจีน  บริษัทจะมีผลการ

ด าเนินงานที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรค 

COVID-19 

ส าหรับช่วงครึ่ง ปีแรกของปี 2565 บริษัทมีรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานเตบิโตเกือบ 2 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่

จ านวน 52,882 ลา้นบาท จากการผ่อนคลายขอ้จ ากัดในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในทุกตลาดหลักของ

บรษัิท สง่ผลใหบ้รษัิทมผีลการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัวขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

ส่วน EBITDA จากการด าเนินงานเติบโตมากกว่า 3 เท่า อยู่ที่ 

11,796 ลา้นบาทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2565 จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้

และฐานการด าเนินงานที่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีสู่งขึน้

ของบรษัิท ส่งผลใหผ้ลขาดทุนสุทธจิากการด าเนนิงานลดลงอยู่ที่

จ านวน 2,371 ลา้นบาท ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565 เมือ่เทยีบ

กับผลขาดทนุจากการด าเนนิงานจ านวน 8,606 ลา้นบาท ในชว่ง 6 

เดอืนแรกของปี 2564 

หากรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั ้งเดียวตามรายละเอียดใน

ภาคผนวก ในไตรมาส 2 ปี 2565 บรษัิทมรีายไดแ้ละ EBITDA ตาม

งบการเงินเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 105 และรอ้ยละ 220 จากช่วง

เดยีวกันของปีก่อน อยู่ที ่32,212 และ 9,679 ลา้นบาท ตามล าดับ 

ในขณะที่ก าไรสุทธิตามงบการเงินพลกิฟ้ืนกลับมาเป็นบวกอยู่ที่

จ านวน 1,561 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 เมื่อเทียบกับผล

ขาดทุนสุทธจิ านวน 3,924 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2564 ทัง้นี้ 

ส าหรับชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565 บรษัิทมรีายไดต้ามงบการเงนิ

เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 87 อยูท่ีจ่ านวน 52,939 ลา้นบาท ในขณะที ่

EBITDA ตามงบการเงนิเตบิโตถงึ 8 เท่า อยู่ที ่12,284 ลา้นบาท 

ซึง่เป็นอัตราการเตบิโตทีเ่ร็วกว่าการเตบิโตของรายได ้ในขณะที ่

บรษัิทมกี าไรสุทธติามงบการเงนิเป็นลบอยู่ทีจ่ านวน 2,232 ลา้น

บาท ชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565 ซึง่ปรับตัวดขีึน้อย่างมนัียส าคัญ

จากผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินจ านวน 11,174 ลา้นบาท 

ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2564 

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่11 สงิหาคม 2565 

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



 

 

 

หนา้ 2 

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

 

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 2 ปี 2565 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• เปิดรา้นอาหารสุทธจิ านวน 49 สาขา เมือ่เทยีบกับ 

ไตรมาส 1 ปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นรา้นเดอะ  

พซิซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส ์และคอฟฟ่ี เจอนี่ใน

ประเทศไทย ซึง่หักกลบการปิดสาขาของแบรนด์

เดอะ คอฟฟ่ี คลับในประเทศออสเตรเลยีในระหวา่ง

ไตรมาส 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

• เปิดโรงแรม 2 แหง่ ในชว่งไตรมาส 2 ปี 2565  

- เอ็นเอช: โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 

1 แหง่ ในประเทศอันดอรร์า 

- เอ็นเอช คอลเลคชัน่: โรงแรมเชา่บรหิาร 1 

แหง่ ในประเทศอติตาล ี

• ปิดโรงแรม 3 แหง่ ในชว่งไตรมาส 2 ปี 2565 

- เอ็นเอช: โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเอง 1 

แหง่ ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และโรงแรมเชา่

บรหิาร 2 แหง่ ในประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ละ 

เยอรมน ี 

องคก์ร 

• ประสบความส าเร็จในการขายโรงแรมทีบ่รษัิทเป็น

เจา้ของเอง 2 แห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์และ

เยอรมน ี

• บรษัิททรสิเรทติง้ไดย้กระดับแนวโนม้การจัดอันดับ

เครดิตของบริษัทจากแนวโนม้  “เชิงลบ” เป็น

แนวโนม้ ”คงที”่  

• บรษัิทฟิทช ์เรตติง้ส์ไดย้กระดับอันดับเครดติของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จากระดับ B- เป็นระดับ B และ

ปรับแนวโนม้ธุรกิจจากแนวโนว้ “เชิงลบ” เป็น

แนวโนม้ ”คงที”่ และยกระดับอันดับเครดติของหุน้กู ้

ไม่ดอ้ยสทิธิและมีหลักประกันไดรั้บจากระดับ B+ 

เป็นระดับ BB- 

• บรษัิทมูดีส้ไ์ดย้กระดับแนวโนม้การจัดอันดับเครดติ

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจากแนวโนม้ “เชงิลบ” 

เป็นแนวโนม้ ”คงที”่  

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธุรกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2565 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,459 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,232 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,227 สาขา คดิ

เป็นสัดสว่นรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาภายใตก้ลุม่ธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศไทย 1,827 สาขา คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 74 และเป็นสาขา

ภายใตก้ลุ่มธุรกจิรา้นอาหารอืน่ 632 สาขา คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 

26  ในอีก  23 ประเทศครอบคลุมทั่ วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย 

ตะวันออกกลาง ยโุรป ประเทศเม็กซโิก และประเทศแคนาดา 

ผลการด าเนนิงาน 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 2 

ปี 2565 

ไตรมาส 2 

ปี 2564 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 32,212 15,721 105 

EBITDA รวม 9,679 3,029 220 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 30.0 19.3  

ก าไรสทุธริวม  1,561 -3,924 140 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

4.8 -25.0  

จากการด าเนนิงาน*    

รายไดร้วม 32,181 15,587 106 

EBITDA รวม 9,059 3,100 192 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 28.2 19.9  

ก าไรสทุธริวม  1,211 -3,395 136 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                  

(รอ้ยละ) 

3.8 -21.8   

หน่วย: ลา้นบาท 6 เดอืนแรก    

ปี 2565 
6 เดอืนแรก    

ปี 2564 
เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 
ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 52,939 28,340 87 

EBITDA รวม 12,284 1,514 711 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 23.2 5.3  

ก าไรสทุธริวม  -2,232 -11,174 80 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(  (รอ้ยละ) 

-4.2 -39.4  

จากการด าเนนิงาน*    

รายไดร้วม 52,882 28,086 88 

EBITDA รวม 11,796 3,622 226 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 22.3 12.9  

ก าไรสทุธริวม  -2,371 -8,606 72 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(  (รอ้ยละ) 

-4.5 -30.6  

สดัสว่นผลการด าเนนิงาน* 

6 เดอืนแรกปี 2565 (รอ้ยละ)                     สดัสว่นรายได ้  สดัสว่น EBITDA     

โรงแรมและอืน่ๆ 74 79 

รา้นอาหาร 24 19 

จัดจ าหน่าย 2 2 

 รวม  100 100 



 

 

 

หนา้ 3 

* กลุ่มธรุกจิรา้นอาหารในประเทศไทยรวมสาขารา้นอาหารในประเทศกัมพูชา ลาว 
เมยีนมาร ์และเวยีดนาม 

 
รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 2 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซา่ คอมปะน ี 573 12 8 

สเวนเซน่ส ์ 338 8 12 

ซซิซเ์ลอร ์ 66 2 2 

แดรี ่ควนี 494 1 0 

เบอรเ์กอร ์คงิ 122 1 5 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 411 -3 -14 

ไทย เอ็กซเ์พรส 91 6 15 

รเิวอรไ์ซด ์ 146 3 22 

เบนฮิานา 17 0 -2 

บอนชอน 106 4 15 

คอฟฟ่ี เจอนี ่ 52 13 34 

อืน่ๆ* 43 2 -5 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,459 49 92 

* อืน่ๆ คอื รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 51 

บริษัท ซีเล็ค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต  ้     
แบรนด ์“ภัทรา” 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์เตบิโตรอ้ยละ 13.3 จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการฟ้ืนตัวของการด าเนินงานและ

จ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย และ

การฟ้ืนตัวของธุรกจิและการทีก่ลับมาเปิดใหบ้รกิารรา้นอาหารใน

ประเทศออสเตรเลยีสามารถหักกลบผลกระทบจากการลดลงของ

ยอดขายโดยรวมทุกสาขาของรา้นอาหารในประเทศจีนไดเ้ต็ม

จ านวน ทัง้นี ้จากสาเหตดุังกลา่วขา้งตน้ ประกอบกับรายไดจ้ากการ

ขายภายในรา้นอาหารทีสู่งขึน้ของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

ไทยและออสเตรเลยี ส่งผลใหย้อดขายต่อรา้นเดมิเตบิโตในอัตรา

รอ้ยละ 7.8 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ในไตรมาส 2 ปี 

2565 

ยอดขายโดยรวมทุกสาขาของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย

เติบโตรอ้ยละ 25.6 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตุมาจากการเตบิโตของยอดขายตอ่

รา้นเดมิในอัตราทีสู่งกว่าอยู่ทีร่อ้ยละ 13.3 และการขยายสาขาใน

อัตรารอ้ยละ 3.9 อกีทัง้ ลูกคา้ทีน่ั่งรับประทานอาหารภายในรา้นมี

จ านวนทีส่งูขึน้อยา่งมนัียส าคัญเมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

เนื่องมาจากความเชือ่มั่นในการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคทีป่รับตัวดขีึน้

และฐานการด าเนินงานทีต่ ่าในปีทีผ่่านมาท่ามกลางขอ้จ ากัดของ

รัฐบาลในเรือ่งของเวลาการเปิดใหบ้รกิารของรา้นอาหารและการ

ใหบ้รกิารน่ังรับประทานอาหารภายในรา้น นอกจากนี ้แบรนดห์ลาย

แบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ ดมีค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อใบเสร็จที่สูงขึน้จาก

ความส าเร็จของกจิกรรมการขายและการตลาด การขึน้ราคาอาหาร 

และสัดส่วนยอดขายจากชอ่งทางการน่ังรับประทานอาหารภายใน

รา้นทีส่งูขึน้ 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีมยีอดขาย

โดยรวมทุกสาขาและยอดขายต่อรา้นเดมิลดลงในอัตรารอ้ยละ 

52.1 และ 42.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ตามล าดับ 

โดยการปิดประเทศอยา่งเขม้งวดในเมอืงหลักตา่งๆ ของประเทศจนี 

เชน่ กรุงเซีย่งไฮ ้ปักกิง่ และซโูจว ส่งผลใหม้กีารออกขอ้จ ากัดใน

เรือ่งของการน่ังรับประทานอาหารภายในรา้นและการสั่งปิดสาขา

เป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม แนวโนม้การด าเนินงานของกลุ่ม

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีปรับตัวดขีึน้ในเดอืนมถิุนายน 2565 

จากการที่รัฐบาลไดเ้ริม่ผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 โดยในเดอืนมถินุายน 2565 รา้นอาหาร

ในกรุงปักกิง่ไดก้ลับมาเปิดใหบ้รกิารน่ังรับประทานอาหารภายใน

รา้น แมว้่าจะยังคงมีการจ ากัดจ านวนลูกคา้และรองรับลูกคา้ได ้

เพยีงครึง่หนึ่ง ในขณะทีร่า้นอาหารในเมอืงเซีย่งไฮไ้ดเ้ริม่กลับมา

เปิดใหบ้ริการจัดส่งอาหารอีกครั ้ง  และไดเ้ปิดใหบ้ริการ น่ัง

รับประทานอาหารภายในรา้นในเวลาต่อมา ทัง้นี้ ภายหลังจากการ

เปิดใหบ้รกิารใหม่อีกครัง้ ยอดขายของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศจนีปรับตัวดขีึน้อยา่งรวดเร็วและมนัียส าคัญ 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมยีอดขายทีป่รับตัวดี

ขึน้ในไตรมาส 2 ปี 2565 อันเป็นผลมาจากการยกเลกิขอ้จ ากัดใน

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตัง้แต่ในเดือน

เมษายน 2565 ในขณะที่ กจิกรรมการขายที่ฟ้ืนตัวและแผนการ

ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นผลใหย้อดขายต่อสาขาเดมิเตบิโตรอ้ย

ละ 3.9 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

โดยพลกิฟ้ืนจากการเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิทีเ่ป็นลบรอ้ย

ละ 7.8 ในไตรมาส 1 ปี 2565 นอกจากนี้ ยอดขายโดยรวมทุก

สาขาของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีเตบิโตรอ้ยละ 

5.5 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่

เป็นผลมาจากการเตบิโตของยอดขายต่อรา้นเดมิและการกลับมา

เปิดใหบ้รกิารรา้นอาหาร ทัง้นี้ ในไตรมาส 2 ปี 2565 กลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียยังคงมุ่งยกระดับความทันสมัย

ของแบรนดแ์ละสง่เสรมิเอกลักษณ์ของแบรนดเ์พือ่ขยายฐานลูกคา้

ใหมแ่ละเพิม่ความภักดขีองลกูคา้ทีม่อียูเ่ดมิ 

โดยภาพรวม ในชว่ง 6 เดอืนแรกแรกของปี 2565 ยอดขายโดยรวม

ทุกสาขาเตบิโตรอ้ยละ 12.4 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 2 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,232 26 42 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,227 23 50 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,459 49 92 

    

ประเทศไทย* 1,827 43 67 

ประเทศออสเตรเลยี 141 3 21 

ประเทศจนี 340 -3 -3 

อืน่ๆ 151 6 7 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,459 49 92 



 

 

 

หนา้ 4 

โดยเป็นผลมาจากการเตบิโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขายโดยรวม

ทกุสาขาของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย สว่นยอดขายต่อ

รา้นเดมิเตบิโตรอ้ยละ 6.0 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จาก

การกจิกรรมการขายทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศไทย ซึง่สามารถหักกลบ

ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มการท างานทีท่า้ทายในประเทศจีน

และออสเตรเลียจากขอ้จ ากัดต่างๆ ของรัฐบาลในไตรมาส 2 ปี 

2565 และไตรมาส 1 ปี 2565 ตามล าดับ ไดเ้ต็มจ านวน 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 2 
ปี 2565 

ไตรมาส 2 
ปี 2564 

6 เดอืนแรก  
ปี 2565 

6 เดอืนแรก  
    ปี 2564 

อตัราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลีย่ Average Same-
Store-Sales Growth 

7.8  6.1  6.0  (6.0) 

อตัราเตบิโตของยอดขาย
รวมเฉลีย่ Average Total-

System-Sales  
13.3  36.4  12.4  6.8  

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ เพือ่

ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกจิรา้นอาหารเตบิโตรอ้ยละ 20 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน ซึง่เป็นผลมาจากการเติบโตของรายไดข้องทุกกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหาร ยกเวน้ประเทศจีน การปรับโครงสรา้งธุรกจิภายในเพือ่

ยา้ยธุรกิจรับจา้งผลิตของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มาอยู่ภายใตก้าร

ด าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ ด และการลดลงของส่วนขาดทุนจาก

กจิการรว่มคา้ จากสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีป่รับตัวดขีึน้ ทัง้นี ้หาก

ไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสรา้งธุรกจิ รายไดร้วมจากการ

ด าเนินงานของธุรกจิรา้นอาหารจะเตบิโตรอ้ยละ 15 เมือ่เทยีบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าระดับก่อนมีโรคระบาด ส่วน

รายรับจากการใหส้ทิธแิฟรนไชสเ์ตบิโตรอ้ยละ 33 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปี จากผลการด าเนินงานปรับตัวดขีึน้ของสาขาแฟรน

ไชสท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับค่าธรรมเนียมแรก

เขา้ทีเ่พิม่ขึน้จากสัญญาการใหส้ทิธแิฟรนไชสใ์หม ่

EBITDA จากการด าเนนิงานยังคงเป็นบวกแต่ลดลงรอ้ยละ 8 จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาส 2 ปี 2565 อยู่ที่ 1,080 ลา้น

บาท โดยการเตบิโตของ EBITDA จากการด าเนินงานของกลุ่ม

ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทย ช่วยลดผลกระทบจากผลการ

ด าเนนิงานทีช่ะลอตัวจากมาตรการการปิดพืน้ทีใ่นหลายเมอืงหลัก

ของประเทศจนีและราคาวัตถดุบิประเภทปลาทีส่งูขึน้ อยา่งไรก็ตาม 

จากสาเหตุที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ประกอบกับการปรับโครงสรา้ง

ธุรกจิใหม่ของธุรกจิรับจา้งผลติ ซึง่มีอัตราการท าก าไรที่ต ่ากว่า 

ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงานลดลงเป็น

รอ้ยละ 17.0 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 22.4 ใน

ไตรมาส 2 ปี 2564 

ส าหรับช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2565 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการ

ด าเนนิงานของธุรกจิรา้นอาหารเตบิโตรอ้ยละ 23 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดียวกันของปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากยอดขายที่ฟ้ืนตัวของกลุ่ม

ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลยี โดย EBITDA จาก

การด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยทีสู่งกว่า

สามารถหักกลบผลกระทบจากการด าเนนิงานทีช่ะลอตัวในประเทศ

จนีไดเ้ต็มจ านวน สง่ผลให ้EBITDA จากการด าเนนิงานอยูใ่นระดับ

เดียวกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่จ านวน 2,241 ลา้นบาท 

ในขณะทีอ่ัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงานลดลงจาก

รอ้ยละ 21.7 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 เป็นรอ้ยละ 17.6 

ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565  

 ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 2 

ปี 2565 

ไตรมาส 2 

ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 5,891 4,891 20 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 453 340 33 

รวมรายได ้ 6,344 5,231 21 

EBITDA 1,080 1,170 -8 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 17.0 22.4  

หน่วย: ลา้นบาท 
6 เดอืนแรก    

ปี 2565 
6 เดอืนแรก    

ปี 2564 
เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 11,912 9,689 23 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 823 665 24 

รวมรายได ้ 12,735 10,354 23 

EBITDA 2,241 2,249 0 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 17.6 21.7  

*   ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2565 บรษัิทมโีรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 367  

แหง่ และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีร่ับจา้งบรหิารอกี 159 แหง่ใน 

56 ประเทศ มีจ านวนหอ้งพักทัง้สิ้น 75,707 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองและเช่าบริการจ านวน 56,272 หอ้ง และหอ้งที่

บรษัิทรับจา้งบรหิารจ านวน 19,435 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, 

อวานี, โอ๊คส์, ทโิวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช, นาว และ 

เอเลวาน่า คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทัง้หมด เป็นหอ้งพักใน

ประเทศไทย 5,220 หอ้ง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7 และเป็นหอ้งพัก

ในต่างประเทศ 70,487 หอ้ง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 93 ในอีก 55 

ประเทศ ครอบคลุมทั่วทวปีเอเชยี โอเชยีเนีย ยุโรป อเมรกิา และ

แอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 2 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 56,272 -130 -94 

-  ประเทศไทย  3,516  0 328 

-  ตา่งประเทศ  52,756  -130 -422 

รับจา้งบรหิาร 19,435 32 559 

-  ประเทศไทย 1,704 0 83 

-  ตา่งประเทศ 17,731 32 476 

รวมหอ้งพกั 75,707 -98 465 

* จ านวนหอ้งพักทีบ่รษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมทีบ่รษัิทลงทุนเอง เชา่บรหิาร และ
รว่มลงทนุ 



 

 

 

หนา้ 5 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทนุ 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 2 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทนุเอง 19,305 -128 240 

เชา่บรหิาร 35,138 -2 -334 

รว่มทนุ  1,829  0 0 

รับจา้งบรหิาร  13,039  34 621 

MLRs*  6,396  -2 -62 

รวมหอ้งพกั 75,707 -98 465 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทนุ 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร  

กลุ่มโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร (รวมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุป๊) มสีัดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 85 ของรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 2 ปี 2565 โดย

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน  (Revenue per Available Room – 

RevPar) ของกลุ่มโรงแรมทัง้หมด (System-wide) ที่บรษัิทเป็น

เจา้ของเองและเชา่บรหิารเพิม่ขึน้มากกว่า 4 เท่า เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยโรงแรมในทุกตลาดของบรษัิทมกีารฟ้ืนตัว

ของธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง จากความตอ้งการที่เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญจากทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางเป็นเวลานานภายหลังจากการยกเลกิ

ขอ้จ ากัดในการเดนิทางทั่วโลก ประกอบกับความพยายามของ 

ไมเนอร ์โฮเทลสใ์นการขึน้ราคาค่าหอ้งพักเฉลีย่ ทัง้นี ้รายไดเ้ฉลีย่

ต่อหอ้งต่อคนืของโรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร

ทัง้หมดอยู่ในระดับทีสู่งกว่าระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-

19 ในปี 2562 ในอัตรารอ้ยละ 5 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลการ

ด าเนนิงานทีด่ขีองกลุม่โรงแรมในทวปียโุรปและประเทศมัลดฟีส ์

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในทวีปยุโรปและลาตนิอเมรกิามี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมทัง้หมดเตบิโตมากกว่า 

4 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมากกว่า 2 เมื่อ

เทยีบกับไตรมาสก่อน โดยมสีาเหตุมาจากกจิกรรมการเดนิทางที่

สูงขึ้นของทัง้การเดินทางเพื่อการพักผ่อนและการเดนิทางเพื่อ

ธุรกจิ รวมถงึกลยุทธ์การขึน้ราคาค่าหอ้งพักทีป่ระสบความส าเร็จ

ของบรษัิท ทัง้นี้ กลุ่มโรงแรมดังกล่าวมผีลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ใน

แต่ละเดอืนตลอดทัง้ไตรมาส โดยมอีัตราการเขา้พักทีส่งูถงึรอ้ยละ 

72 และราคาค่าหอ้งพักทีสู่งกว่า 140 ยูโรต่อคนืในเดอืนมถิุนายน 

2565 ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งตอ่คนือยู่ในระดับทีส่งูกว่าระดับ

ก่อนการระบาดของโรค COVID-19 ในปี 2562 ในอัตรารอ้ยละ 9 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 จากราคาคา่หอ้งพักทีส่งูขึน้ 

กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็นเจา้ของเองในประเทศมัลดีฟส์ยังคงมี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิดอลล่าสหรัฐอยู่ในระดับทีส่งู

กวา่ระดับกอ่นการระบาดของโรค COVID-19 ตดิตอ่กันเป็นไตรมาส

ที ่4 ในอัตรารอ้ยละ 7 ในไตรมาส 2 ปี 2565 แมว้่าจะเป็นชว่งนอก

ฤดูกาลท่องเที่ยว ทั ้งนี้  จากความส าเร็จในการวางจุดยืนของ 

แบรนดแ์ละกลยุทธก์ารขายและการตลาด ส่งผลใหก้ลุ่มโรงแรมใน

ประเทศมัลดฟีสม์ฐีานลูกคา้ทีก่วา้งขึน้และราคาค่าหอ้งพักทีสู่งขึน้ 

ซึง่เป็นปัจจัยหลักทีช่ว่ยผลักดันรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนื 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศ

ไทยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืของกลุ่มโรงแรมทัง้หมดเตบิโต 4 

เท่า เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยจ านวนนักท่องเทีย่ว

ที่เพิม่ขึน้อย่างแข็งแร่งจากทัง้นักท่องเที่ยวภายในประเทศและ

นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตภิายหลังจากการยกเลกิมาตรการการกัก

ตัว ส่งผลกลุ่มโรงแรมในประเทศไทยมีอัตราการเขา้พักเฉลี่ยที่

เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 31 ในไตรมาส 1 ปี 2565 เป็นรอ้ยละ 43 ใน 

ไตรมาส 2 ปี 2565 นอกจากนี้ กลุ่มโรงแรมในประเทศไทยยังมี

ราคาค่าหอ้งพักเฉลี่ยที่ต ่ากว่าระดับก่อนการระบาดของโรค 

COVID-19 ปี 2562 เพยีงรอ้ยละ 5 ในไตรมาส 2 ปี 2565 ในขณะ

ทีร่าคาคา่หอ้งพักเฉลีย่ในเดอืนมถินุายน 2565 อยูใ่นระดับทีส่งูกว่า

ปี 2562 แลว้ 

กลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชุด ซึง่มสีัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 8 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 2 ปี 2565 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืเตบิโต

อย่างมีนัยส าคัญในอัตรารอ้ยละ 35 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยการเปิดพรมแดนของประเทศออสเตรเลียตั ้งแต่ เดือน

กุมภาพันธ์ 2565 การยกเลกิการปิดพรมแดนระหว่างรัฐในเดอืน

เมษายน 2565 การกลับมาด าเนนิโครงการจับคูก่ารเดนิทางระหวา่ง

ประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์ประกอบกับการมชี่วงวันหยุด

ของโรงเรียน ช่วยผลักดันจ านวนนักท่องเที่ยวและการจัดการ

แข่งขันกฬีา โดยในไตรมาส 2 ปี 2565 อัตราการเขา้พักเฉลีย่สูง

ขึน้อยู่ทีร่อ้ยละ 83 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เมือ่เทยีบกับรอ้ยละ 74 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 และรอ้ยละ 75 ในไตรมาส 1 ปี 2565  

ในขณะทีร่าคาค่าหอ้งพักเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน ส่งผลใหก้ลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการ

หอ้งชดุมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืในสกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลีย

อยู่ในระดับทีสู่งกว่าระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 ถงึ

รอ้ยละ 49  

โรงแรมภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมมสีัดสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 1 ของ

รายไดจ้ากการด า เนินงานของธุ รกิจโรงแรมและอื่นๆ  ใน 

ไตรมาส 2 ปี 2565 โดยรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรม

ทัง้หมดทีบ่รษัิทรับจา้งบรหิารเตบิโตขึน้ 2 เท่า เมือ่เทยีบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากการฟ้ืนตัวของกลุ่มโรงแรม

ในทุกตลาดของบริษัท ซึ่งรวมถึงทวีปยุโรป ประเทศมัลดีฟส์ 

ตะวันออกกลาง และประเทศไทย 

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 2 ปี 2565 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนื

ของกลุ่มโรงแรมทัง้หมดเตบิโต 3 เท่า จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 



 

 

 

หนา้ 6 

และสูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 ในอัตรา 

รอ้ยละ 8 โดยมสีาเหตุมาจากการฟ้ืนตัวของการด าเนนิงานในทุก

ธุรกจิและทุกภูมภิาคของไมเนอร ์โฮเทลส ์จากความตอ้งการใน

การเดนิทางทีส่งูขึน้ ภายหลังการเปิดพรมแดนส าหรับนักทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาตแิละยกเลกิมาตรการการปิดประเทศ 

ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่

โรงแรมทัง้หมดของบรษัิทเพิม่ขึน้รอ้ยละ 178 จากชว่งเดยีวกันของ

ปีกอ่น จากสาเหตทุีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทนุ 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 2 
ปี 2565 

ไตรมาส 2 
ปี 2564 

6 เดอืนแรก   
ปี 2565 

6 เดอืนแรก
ปี 2564 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

66 23 53 19 

รว่มทนุ 41 23 40 25 

รับจา้งบรหิาร* 50 28 47 26 

MLR** 83 74 79 72 

เฉลีย่ 65 28 54 25 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 42 13 36 15 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 42 8 39 12 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 2 

ปี 2565 

ไตรมาส 2 

ปี 2564 

6 เดอืนแรก   

ปี 2565 

6 เดอืนแรกปี 

2564 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

4,842 3,238 4,418 3,100 

รว่มทนุ 6,863 6,168 8,794 7,099 

รับจา้งบรหิาร* 5,485 4,694 5,587 4,802 

MLR** 5,376 4,420 5,082 4,182 

เฉลีย่ 5,003 3,773 4,720 3,732 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 4,206 3,162 4,411 3,207 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 981 892 941 979 

(System-Wide)                    รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 2 
ปี 2565 

ไตรมาส 2 
ปี 2564 

6 เดอืนแรก   
ปี 2565 

6 เดอืนแรกปี 
2564 

ลงทนุเองและ
เชา่บรหิาร* 

3,207 739 2,338 579 

รว่มทนุ 2,811 1,448 3,523 1,809 

รับจา้งบรหิาร* 2,757 1,336 2,621 1,268 

MLR** 4,436 3,291 4,001 3,029 

เฉลีย่ 3,232 1,057 2,543 916 

คา่เฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 1,769 416 1,586 489 

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม

ในประเทศไทย*** 414 73 371 126 

* จ านวนหอ้งรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

*** ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโรงแรม 

หนึง่ในธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม คอื ธุรกจิศนูยก์ารคา้

และบันเทงิ บรษัิทเป็นเจา้ของและบรหิารศูนย์การคา้ 3 แห่งใน

กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินธุรกิจ

บันเทงิในเมอืงพัทยาจ านวน 7 กลุ่ม ซึง่รวมถงึพพิธิภัณฑ ์Ripley’s 

Believe It or Not! และพพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ หลยุส ์ทสุโซดส์ แว็กซ์

เวริค์ทีม่ชี ือ่เสยีง  

บริษัทด าเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึง่

บรษัิทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการด าเนินกจิการโรงแรมใน

พื้นที่เดียวกัน  โดยบริษัทมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย 

ทัง้หมด 5 โครงการทัง้ในประเทศไทย โมซัมบกิ และมาเลเซยี 

นอกจากนี้ บรษัิทไดป้ระกาศโครงการอยู่อาศัยเพือ่ขายและอาคาร

ส านักงานแหง่ใหมซ่ ึง่อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งอกี 4 โครงการ เพือ่ให ้

มโีครงการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ขายอยา่งตอ่เนือ่งในอนาคต 

อกีส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คอื โครงการพักผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชือ่ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2565 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

276 ยูนิต ในประเทศไทย นิวซแีลนด ์อนิโดนีเซยี และจีน โดย 

อนันตรา เวเคชั่น คลับมจี านวนสมาชกิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น อยูท่ี ่16,872 คน ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2565 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

รายไดร้วมจากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 

2 ปี 2565 เตบิโตมากกว่า 2 เท่าจากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึง่

เป็นผลมาจากผลการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัวของทัง้ธุรกจิโรงแรมและ

ธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม โดยธุรกจิโรงแรมมผีลการ

ด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ขึน้ในทกุภมูภิาค จากความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้

ของทัง้การเดินทางเพื่อการพักผ่อนและการเดินทางเพื่อธุรกจิ 

ประกอบกับกลยุทธใ์นการขึน้ราคาค่าหอ้งพักทีป่ระสบความส าเร็จ

ของไมเนอร ์โฮเทลส ์ส่วนรายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมใน

ไตรมาส 2 ปี 2565 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน 

เนื่องมาจากรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งต่อคนืทีสู่งขึน้ของโรงแรมภายใต ้

สัญญารับจา้งบรหิารในทุกตลาดของบรษัิท รวมถงึจ านวนโรงแรม

ภายใตส้ัญญารับจา้งบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงปีทีผ่่านมา ในขณะที ่

รายไดข้องธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรมเตบิโตในอัตรา

รอ้ยละ 37 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน ในไตรมาส 2 ปี 2565 โดย

รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิอนันตรา เวเคชั่น คลับ ธุรกจิสปา เครอื

รา้นอาหารระดับโลกในสหราชอาณาจักร และธุรกจิศนูยก์ารคา้และ

บันเทงิสามารถหักกลบผลกระทบจากรายไดท้ีล่ดลงจากการไม่มี

การขายโครงการทีอ่ยู่อาศัยในไตรมาสนี้ไดเ้ต็มจ านวน อกีทัง้ ผล

การด าเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ เป็นผลมา

จากราคาเฉลีย่ตอ่แตม้ทีส่งูขึน้ แมว้า่จะมกีารปิดประเทศในประเทศ

จีน ซึง่เป็นกลุ่มลูกคา้หลักอย่างเขม้งวด ในขณะทีจ่ านวนลูกคา้ที่

เพิม่ขึน้ช่วยผลักดันผลการด าเนินงานของธุรกจิรา้นอาหาร และ

ธุรกจิศนูยก์ารคา้และบันเทงิ 

EBITDA จากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 

2 ปี 2565 เตบิโต 4 เท่าจากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึง่เป็นอัตรา

การเตบิโตทีเ่ร็วกว่าการเตบิโตของรายได ้โดยมสีาเหตหุลักมาจาก

ธุรกจิโรงแรม จากความสามารถในการท าก าไรทีเ่พิม่ขึน้ตามการ

เพิม่ขึน้ของรายได ้ความพยายามของบรษัิทในการลดค่าใชจ้่าย
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อยา่งตอ่เนือ่ง และกลยทุธก์ารขึน้ราคาหอ้งพักทีป่ระสบความส าเร็จ 

สง่ผลให ้ความสามารถในการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงาน

ฟ้ืนตัวขึน้จากรอ้ยละ 19.9 ในไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นรอ้ยละ 31.1 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 ทัง้นี้ อัตราการฟ้ืนตัวควรจะอยู่ในระดับทีสู่ง

กว่านี้ แต่ไมเนอร์ โฮเทลส์ไดม้ีการบันทึกผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อ

เทียบกับสกุลเงินรูปีศรีลังกา จากเงินกูย้ืมของโรงแรมในเครือ 

ไมเนอร ์โฮเทลสใ์นประเทศศรลัีงกา ท่ามกลางวกิฤตเศรษฐกจิใน

ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ดอลลารส์หรัฐฯ เมือ่เทยีบกับสกุลเงนิเรยีลบราซลิจากหนี้สนิตาม

สัญญาเชา่ของโรงแรมในประเทศบราซลิ อยา่งไรก็ตาม ผลขาดทนุ

จากอัตราแลกเปลีย่นจากการตรีาคาใหม่ของเงนิกูย้มืของโรงแรม

ในประเทศศรีลังกาและหนี้ส ินตามสัญญาเช่าของโรงแรมใน

ประเทศบราซลินัน้ไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ 

ส าหรับช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2565 บรษัิทมีรายไดร้วมจากการ

ด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ เตบิโตรอ้ยละ 137 จากชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน จากผลการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัวในทุกธุรกจิของ

บรษัิท ยกเวน้ธุรกจิการพัฒนาโครงการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ขาย  ซึง่เป็น

ผลมาจากความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทกึการขายของ

ธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์ในขณะที ่EBITDA จากการด าเนินงานของ

ธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ เตบิโตเกอืบ 7 เท่าจากช่วงเดยีวกันของปี

ก่อน อยู่ทีจ่ านวน 9,319 ลา้นบาท จากสาเหตุเดยีวกันกับในไตร

มาส 2 ปี 2565 ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไร EBITDA 

จากการด าเนินงานฟ้ืนตัวขึน้จากรอ้ยละ 8.2 ในช่วง 6 เดอืนแรก

ของปี 2564 เป็นรอ้ยละ 23.9 ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 2 
ปี 2565 

ไตรมาส 2 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

23,495 8,510 176 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 375 291 29 

ธรุกจิอืน่ๆ 1,373 999 37 

รวมรายได ้ 25,243 9,800 158 

EBITDA 7,860 1,948 304 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 31.1 19.9  

หน่วย: ลา้นบาท 
6 เดอืนแรก    
ปี 2565 

6 เดอืนแรก    
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

35,973 13,243 172 

ธรุกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 844 537 57 

ธรุกจิอืน่ๆ 2,187 2,644 -17 

รวมรายได ้ 39,004 16,424 137 

EBITDA 9,319 1,345 593 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 23.9 8.2  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

 

 

ธุรกจิไลฟ์สไตล ์

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2565 บรษัิทมรีา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 311 แห่ง ลดลง 121 แห่งจาก 432 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 2 

ปี 2564 ซึง่เป็นผลมาจากการปิดสาขาของแบรนดเ์อสปร ีอเนลโล่ 

แรทลยี ์และโบเดิม้ เพือ่มุ่งเนน้ทีป่ระสทิธภิาพของสาขา สุทธดิว้ย

การเปิดตัวแบรนด์เบริก์ฮอฟ ซึง่เป็นแบรนด์เครือ่งใชใ้นบา้นและ

ครัวเรอืนจากประเทศเบลเยยีมในเดอืนพฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้รอ้ย

ละ 74 ของจ านวนรา้นคา้และจุดจ าหน่ายทัง้หมด 311 แห่ง เป็น

ของกลุม่แฟชัน่ ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล,่ บอสสนิี,่ ชารล์ แอนด ์คธี, 

เอสปร ีและแรทลยี ์ในขณะทีร่อ้ยละ 26 เป็นของกลุ่มเครือ่งใชใ้น

บา้นและครัวเรอืน ภายใตแ้บรนด์โจเซฟ โจเซฟ, สวลิลิง่ เจ.เอ. 

เฮ็งเคลิส ์และเบริก์ฮอฟ 

จ านวนสาขาและจดุจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จุดจ าหนา่ย 

ไตรมาส 2 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 231 -18 -88 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้น
และครัวเรอืน 

80 -10 -33 

รวม 311 -28 -121 

ในไตรมาส 2  ปี 2565 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มีรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานเตบิโตรอ้ยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

แมว้่าจะมกีารปรับโครงสรา้งธุรกจิภายใน โดยปรับใหธุ้รกจิรับจา้ง

ผลติไปอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของไมเนอร ์ฟู้ ด โดยการเตบิโต

ดังกล่าวเป็นผลมาจากยอดขายที่เตบิโตอย่างแข็งแกร่งของทุก 

แบรนด์ในกลุ่มสินคา้แฟชั่นจากจ านวนลูกคา้ที่สูงขึ้น แมว้่าจะมี

จ านวนรา้นคา้ที่ลดลงจากกลยุทธ์การปิดสาขาที่ไม่ท าก าไร 

นอกจากนี ้เว็บไซตข์องแบรนดช์ารล์ แอนด ์คธี และอเนลโล่ยังคง

ช่วยผลักดันยอดขายของธุรกจิอคีอมเมริซ์อกีดว้ย ในขณะทีก่ลุ่ม

เครือ่งใชใ้นบา้นและครัวเรอืนมยีอดขายอยู่ในระดับเดยีวกันกับชว่ง

เดยีวกันของปีก่อน โดยผลการด าเนินงานทีด่ขีองแบรนด์โจเซฟ 

โจเซฟและเบริ์กฮอฟสามารถหักกลบผลกระทบจากยอดขายที่

ลดลงจากการปิดสาขารา้นโบเดิม้ทัง้หมดไดเ้ต็มจ านวน ทัง้นี้ หาก

ไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสรา้งธุรกจิใหม่ รายไดจ้ากการ

ด าเนนิงานโดยรวมจะเตบิโตในอัตราทีเ่ร็วขึน้ทีอ่ัตรารอ้ยละ 55 เมือ่

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 EBITDA จากการด าเนินงานของไมเนอร์ 

ไลฟ์สไตลพ์ลกิฟ้ืนกลับมาเป็นบวกอยู่ทีจ่ านวน 119 ลา้นบาท เมือ่

เทียบกับ EBITDA ที่เป็นลบจ านวน 17 ลา้นบาทในช่วงเดียวกัน

ของปีกอ่น โดยการเตบิโตดังกลา่วเป็นผลมาจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้

ของธุ รกิจ จัดจ าหน่ายและแคมเปญลดราคาของช่องทาง 

อคีอมเมริซ์ทีล่ดลง ทัง้นี้ จากสาเหตุดังกล่าวขา้งตน้ ประกอบกับ

การปิดรา้นคา้และแบรนดท์ีไ่ม่ท าก าไร ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร 

EBITDA ของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์เป็นบวกอยู่ที่รอ้ยละ 20.0 ใน 

ไตรมาส 2 ปี 2565  
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ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2565 ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลม์รีายไดจ้าก

การด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

กอ่น ซึง่เป็นผลมาจากการปรับโครงสรา้งธุรกจิภายใน ทัง้นี ้หากไม่

นับรวมผลกระทบจากการปรับโครงสรา้งธุรกจิดังกล่าว ไมเนอร์ 

ไลฟ์สไตล์จะมีรายไดท้ี่เติบโตขึ้น จากทัง้แบรนด์ในกลุ่มสนิคา้

แฟชั่นและกลุ่มเครื่องใชใ้นบา้นและครัวเรือน ซึง่เป็นผลมาจาก

สภาพแวดลอ้มในการด าเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้ ในขณะที ่EBITDA 

จากการด าเนนิงานในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565 เตบิโตอย่างมี

นัยส าคัญมากกว่า 9 เท่าอยู่ที่จ านวน 236 ลา้นบาท จากสาเหตุ

เดียวกันกับที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร 

EBITDA ของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่รอ้ยละ 20.6 

ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2565 จากรอ้ยละ 2.1 ในช่วง 6 เดอืน

แรกของปี 2564 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2 
ปี 2565 

ไตรมาส 2 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 594 330 80 

ธรุกจิรับจา้งผลติ** 0 226 -100 

รวมรายได*้** 594 556 7 

EBITDA 119 -17 784 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
20.0 -3.1  

หน่วย: ลา้นบาท 6 เดอืนแรก    
ปี 2565 

6 เดอืนแรก    
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธรุกจิจัดจ าหน่าย 1,143 807 42 

ธรุกจิรับจา้งผลติ** 0 501 -100 

รวมรายได*้** 1,143 1,307 -13 

EBITDA 236 28 756 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
20.6 2.1  

* ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

** จากการปรับโครงสรา้งธุรกิจภายใน ธุรกิจรับจา้งผลติถูกปรับใหอ้ยู่ภายใตก้าร
ด าเนนิงานของไมเนอร ์ฟู้ด 

*** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ ไตรมาส 2 ปี 2565 บรษัิทมีสนิทรัพย์รวม 364,423 ลา้นบาท 

ลดลงจ านวน 5,209 ลา้นบาทจาก 369,633 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 

2564 โดยการลดลงดังกล่าวมสีาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลง

ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมคา้  (2) การลดลงของที่ดินและ

อสังหารมิทรัพย์จ านวน 5,145 ลา้นบาท และการลดลงของสทิธิ

การใชส้นิทรัพยจ์ านวน 4,519 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากค่าเสือ่มราคาและการตัดจ าหน่ายตามปกต ิรวมถงึการแปลง

คา่เงนิ และ (3) การลดลงของสนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนจ านวน 813 ลา้น

บาท จากการแปลงค่างบการเงนิ สุทธดิว้ย ดว้ย (1) การเพิม่ขึน้

ของเงินสดจากเงินสดรับจากการด าเนินงานจ านวน 1,151 ลา้น

บาท และ (2) การเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่จ านวน 

2,561 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญเ่ป็นผลมาจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 

บรษัิทมหีนีส้นิรวม 285,115 ลา้นบาท ณ ไตรมาส 2 ปี 2565 ลดลง

จ านวน 5,025 ลา้นบาท จาก 290,140 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 

โดยการลดลงดังกล่าวมสีาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของเงนิ

กูย้มืจ านวน 4,380 ลา้นบาท จากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวและ

หุน้กู ้และ (2) การลดลงของหนีส้นิภายใตส้ัญญาเชา่จ านวน 4,456 

ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญเ่ป็นผลมาจากการช าระคา่เชา่ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทลดลงจ านวน 184 ลา้นบาท จาก 

79,492 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 เป็น 79,308 ลา้นบาท ณ ไตรมาส 

2 ปี 2565 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ส่วนขาดทุนสุทธจิ านวน 

2,232 ลา้นบาท ในชว่ง 6 เดอืนแรกปี 2565 (2) ดอกเบีย้จ่ายของ

หุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทนุจ านวน 730 ลา้นบาท สุทธดิว้ย (1) การ

เพิม่ขึน้ของส่วนขององคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของจ านวน 

1,780 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแปลงค่าเงนิ และ 

(2) การใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธจิ านวน 1,050 ลา้นบาท 

ส าหรับ 6 เดอืนแรกของปี 2565 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกีระแสเงนิ

สดจากกจิกรรมการด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 10,483 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จ านวน 4,458 ลา้นบาทจากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากการ

ด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัว  

บรษัิทมกีระแสเงนิสดใชใ้นกจิกรรมการลงทนุจ านวน 328 ลา้นบาท 

ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565 โดยมสีาเหตุหลักมาจาก (1) เงนิ

ลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งกับคอรบ์นิ แอนด ์คงิ (ไม่นับรวมเงนิสดรับสุทธิ

และการปรุงรายการของ MINT) จ านวน 1,172 ลา้นบาท และ (2) 

การลงทุนตามปกตขิองธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร และอืน่ๆ จ านวน 

1,749 ลา้นบาท สุทธดิว้ย (1) การลดลงของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษัิท

อื่นจ านวน 1,536 ลา้นบาท และ (2) เงินสดรับจ านวน 762 ลา้น

บาท จากการจ าหน่ายทรัพยส์นิบางสว่น ซึง่รวมถงึการขายโรงแรม  

2 แหง่ในประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ละเยอรมนี 

บรษัิทมเีงนิสดจ่ายสุทธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 8,769 ลา้น

บาท ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

(1) การช าระคนืหนี้สนิภายใตส้ัญญาเช่าจ านวน 3,167 ลา้นบาท 

(2) ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 4,052 ลา้นบาท (3) ดอกเบีย้จ่ายของหุน้

กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทุนสุทธจิ านวน 730 ลา้นบาท (4) การช าระคนื

สุทธสิุทธเิงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูจ้ านวน 1,846 ลา้นบาท สุทธิ

ดว้ยเงินสดรับจากการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 

1,050 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน การลงทุน และการ

จัดหาเงนิ ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 1,386 ลา้นบาท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2565 

กระแสเงนิสดอสิระ (Free cash flow) ซึง่ค านวณมาจากกระแสเงนิ

สดจากการด าเนนิงาน เงนิช าระคนืหนี้สนิตามสัญญาเชา่ ดอกเบีย้

จ่าย ซึง่รวมถงึดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท้ ีม่ลัีกษณะคลา้ยทุน และเงนิ

จ่ายส าหรับการลงทุนพลิกฟ้ืนกลับมาเป็นบวกอยู่ที่จ านวน 7.7 

พันลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 จากที่เป็นลบจ านวน 5.4 

พันลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2565 ทัง้นี้ หากไม่นับรวมเงินฝาก
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ลว่งหนา้ส าหรับการประมูลคอรบ์นิ แอนด ์คงิในไตรมาส 1 ปี 2565 

และการคืนเงินฝากดังกล่าวในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทจะมี

กระแสเงนิสดอสิระอยู่ทีจ่ านวน 2.8 พันลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 

2565 ซึง่ปรับตัวดขีึน้จากกระแสเงนิสดอสิระในไตรมาส 1 ปี 2565 

ซึง่เป็นลบอยู่ทีจ่ านวน 608 ลา้นบาท โดยเป็นผลส่วนใหญ่มาจาก

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้ 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมอีัตราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญจากรอ้ยละ 19.8 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นรอ้ยละ 40.1 ในไตรมาส 2 ปี 2565 ซึง่

เป็นผลมาจากการด าเนินงานทีฟ้ื่นตัวของไมเนอร์ โฮเทลส ์และ 

ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ในขณะทีผ่ลขาดทุนสทุธขิองบรษัิทลดลงจาก

การด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัวของธุรกจิโรงแรมและธุรกจิจัดจ าหน่าย 

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้เป็นลบอยู่ที่รอ้ยละ 6.0 ในช่วง 6 

เดอืนแรกของปี 2565 ปรับตัวดขีึน้จากทีเ่ป็นลบอยู่ทีร่อ้ยละ 24.3 

ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2564 ซึง่มสีาเหตุมาจากผลขาดทนุจาก

การด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เชน่เดยีวกัน อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยเ์ป็นลบอยูท่ีร่อ้ยละ 1.3 

ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ของบรษัิทลดลงจาก 72 วันในชว่ง 6 เดอืน

แรกของปี 2564 เป็น 47 วันในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2565 ซึง่

เป็นผลมาจากความพยายามของบรษัิทในการเก็บเงนิจากลูกหนี้

การคา้ไดเ้ร็วขึน้ สว่นอัตราสว่นคา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูตอ่ยอดลูกหนี้

การคา้ลดลงจากรอ้ยละ 20.7 ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2564 เป็น

รอ้ยละ 10.0 ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565 จากธุรกจิโรงแรมและ

รา้นอาหาร จากคณุภาพของยอดขายทีด่ขี ึน้ 

สนิคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดบิ สนิคา้

ระหว่างผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัด

จ าหน่ายและรับจา้งผลติ โดยอายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอือยู่ที ่30 

วันในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2565 เมือ่เทยีบกับ 56 วันในช่วง 6 

เดือนแรกของปี 2564 เนื่องมาจากยอดขายที่สูงขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญและการบรหิารจัดการสนิคา้คงเหลอืเชงิรกุ สว่นอายเุฉลีย่

ของเจา้หนี้การคา้ลดลงจาก 131 วันในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2564 เป็น 92 วันในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565 เนื่องจากการไม่

ยดือายกุารช าระหนี ้เนือ่งจากบรษัิทไดก้ลับมาด าเนนิงานตามปกต ิ

บรษัิทมอีัตราส่วนสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนอยู่ที ่1.0 

เท่า ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2565 ซึง่ปรับตัวดขีึน้จาก 0.9 เท่า ณ สิน้

ปี 2564 เนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์หมุนเวียนและการ

ลดลงของหนีส้นิหมนุเวยีนจากจ านวนเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้และการช าระ

คนืเงนิกูย้มื ทัง้นี้ ตามเงือ่นไขทางการเงนิใหม่ของพันธสัญญาหนี้ 

ซ ึง่ไม่รวมหนี้สนิภายใตส้ัญญาเช่าในการค านวณอัตราส่วนภาระ

หนี้สนิต่อทุน อัตราส่วนหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู ้

ถอืหุน้ลดลงจาก 1.68 เท่า ณ สิน้ปี 2564 เป็น 1.63 เท่า ณ สิน้

ไตรมาส 2 ปี 2565 โดยมสีาเหตุมาจากจ านวนหนี้สนิสว่นทีม่ภีาระ

ดอกเบี้ยที่ลดลง ทั ้งนี้  หากนับรวมเงินสดส ารองของบริษัท 

อัตราส่วนหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้จะอยู่ที ่

1.30 เทา่ ซึง่ต ่ากวา่เงือ่นไขของพันธสัญญาหนีท้ี ่1.75 เทา่อยา่งมี

นัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม การทดสอบการด ารงอัตราส่วนทาง

การเงนิดังกลา่วไดร้ับการยกเวน้ไปจนถงึสิน้ปี 2565 สว่นอัตราส่วน

ความสามารถในการช าระดอกเบีย้เพิม่ขึน้จาก 1.9 เท่าในช่วง 6 

เดอืนแรกของปี 2564 เป็น 3.7 เทา่ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2565 

เนื่องมาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นและ

ดอกเบีย้จ่ายทีล่ดลง 

 อตัราสว่นทางการเงนิ 

ความสามารถในการท าก าไร 30 ม.ิย. 65 30 ม.ิย. 64 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 40.1 19.8 

อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) -4.2 -39.4 

อตัราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน* 
(รอ้ยละ) 

-4.5 -30.6 

 
ความมปีระสทิธภิาพ 30 ม.ิย. 65 30 ม.ิย. 64 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้* (รอ้ยละ) -6.0 -24.3 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์ (รอ้ยละ) -1.3 -4.7 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 47 72 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วนั) 30 56 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั) 92 131 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 30 ม.ิย. 65 31 ธ.ค. 64 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 1.0 0.9 

ภาระหนีส้นิตอ่ทนุ 30 ม.ิย. 65 31 ธ.ค. 64 
อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.63 1.68 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.30 1.36 

 30 ม.ิย. 65 30 ม.ิย. 64 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เทา่)  

3.7 1.9 

*ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

แนวโนม้ในอนาคต 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์โฮเทลส ์

เมือ่กา้วเขา้สู่ช่วงครึง่หลังของปี 2565 ภาคการท่องเทีย่วจะยังคง

ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง จากความตอ้งการในการเดนิทางระหว่าง

ประเทศทีเ่พิม่ขึน้ภายหลังจากการยกเลกิขอ้จ ากัดในการเดนิทาง

ทั่วโลก และความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคทีป่รับตัวดขีึน้อย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี ้นอกจากความตอ้งการในการเดนิทางเพือ่การพักผอ่นทีฟ้ื่นตัว

แลว้ การเดนิทางเพือ่ธุรกจิจะมสี่วนช่วยในการผลักดันการฟ้ืนตัว

ของภาคการท่องเทีย่วอย่างต่อเนื่องในชว่งครึง่หลังของปีนี้ แมว้่า

จะมคีวามกังวลในเรือ่งค่าใชจ้่ายในการเดนิทางทีสู่งขึน้ แต่จะไม่มี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความตอ้งการในการเดินทาง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับกลุม่โรงแรมระดับบน 

ส าหรับโรงแรมในทวปียุโรป การฟ้ืนตัวของทัง้นักทอ่งเทีย่วและนัก

เดนิทางเพือ่ธุรกจิ กลยทุธใ์นการก าหนดราคาทีแ่ข็งแกรง่ ควบคูไ่ป
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กับมาตรการการลดค่าใชจ้่าย จะช่วยลดผลกระทบจากแรงกดดัน

จากภาวะเงนิเฟ้อ อยา่งไรก็ตาม การด าเนนิงานของกลุ่มโรงแรมใน

ทวีปยุโรปจะยังคงแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีนี้  

โดยเฉพาะอย่างยิง่จากยอดจองหอ้งพักส าหรับการเดนิทางเพือ่

ธุรกิจที่สูงในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม การกลับมาจัดการ

ประชมุและงานสัมนาต่างๆ ทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ ตลอดจนการเพิม่ขึน้

ของนักทอ่งเทีย่วจากประเทศทีอ่ยูห่า่งไกล คาดวา่จะมปีรมิาณทีสู่ง

กวา่การลดลงของจ านวนนักทอ่งเทีย่วเพือ่การพักผอ่น 

การเดินทางเพื่อการพักผ่อนภายในประเทศออสเตรเลียยังคง

เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศออสเตรเลียไดย้กเลิก

มาตรการการปิดประเทศและใหป้ระชาชนไดก้ลับไปใชช้ีวิต

ตามปกตอิกีครัง้ ในขณะทีค่วามตอ้งการในการเดนิทางเพือ่ธุรกจิ

ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งดว้ยแผนการจัดงานส าคัญต่างๆ และคาดว่า

ความตอ้งการดังกลา่วจะเตบิโตขึน้อกีเนือ่งจากประเทศออสเตรเลยี

ไดเ้ปิดตัวแคมเปญการท่องเที่ยวระดับนานาชาติภายใตช้ื่อ 

“There’s Nothing Like Australia” เฟสที ่2 ซึง่เป็นกลยุทธใ์นการ

พืน้ฟูภาพลักษณ์ในการเป็นผูน้ าระดับโลกทางดา้นการจัดประชุม

ทางธุรกจิ ทัง้นี ้ในชว่งทีเ่หลอืของปี 2565 บรษัิทคาดวา่จะเห็นผล

การด าเนนิงานของกลุ่มโรงแรมในประเทศออสเตรเลยีทีแ่ข็งแกรง่

ต่อไปจากความตอ้งการในการเดนิทางเพื่อธุรกจิที่สูงกว่าความ

คาดหมาย 

การยกเลกิขอ้จ ากัดในการเดนิทางระหว่างประเทศ ความตอ้งการที่

สูงจากการทีไ่ม่ไดท้่องเทีย่วเป็นเวลานาน และการอ่อนค่าของเงนิ

บาทจะยังคงช่วยผลักดันการเตบิโตของภาคการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยในชว่งครึง่หลังของปี 2565 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่ง

ฤดูกาลท่องเทีย่ว นอกจากนี้ การยกเลกิการลงทะเบยีน Thailand 

Pass ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ส่งผลใหก้ลุ่มโรงแรมของ 

ไมเนอร ์โฮเทลสใ์นประเทศไทยมอีัตราการเขา้พักเฉลีย่ทีสู่งกว่า

รอ้ยละ 50 ในเดอืนกรกฎาคม 2565 ตามล าดับ อกีทัง้ โครงการ 

'เราเที่ยวดว้ยกัน ' ของรัฐบาลยังคงช่วยกระตุน้การท่องเที่ยว

ภายในประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งนอกฤดกูาร

ทอ่งเทีย่วระหวา่งเดอืนกรกฎาคมถงึตลุาคม 

การด าเนนิงานของโรงแรมในประเทศมัลดฟีสจ์ะยังคงปรับตัวดขีึน้

ทัง้จากช่วงเดยีวกันของปีก่อนและจากระดับก่อนการระบาดของ

โรค COVID-19 แมว้า่จะอยูใ่นชว่งนอกฤดกูารทอ่งเทีย่วในไตรมาส

ทีส่ามของปี โดยการเตบิโตดังกลา่วจะเป็นผลมาจากความตอ้งการ

ทีแ่ข็งแกรง่และกลยทุธก์ารก าหนดราคาของไมเนอร ์โฮเทลส ์โดย

นักท่องเที่ยวจากตลาดหลักต่างๆ คาดว่าจะมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิง่นักท่องเทีย่วจากตะวันออกกลาง ซึง่ไมเนอร์  

โฮเทลสไ์ม่ไดอ้าศัยเพยีงนักท่องเทีย่วจากประเทศเป้าหมายเดมิ

เท่านั้น ทัง้นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวของมัลดีฟส์ยังมุ่งผลักดัน

จ านวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวจาก

กลุ่มเป้าหมายอืน่ ซึง่รวมถงึการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิกฬีาและ

การทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมเพือ่ความย่ังยนื 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ฟู้ด 

กลยุทธใ์นการผลักดันยอดขายและความสามารถในการท าก าไรจะ

ยังคงด าเนินต่อไปในช่วงทีเ่หลอืของปี โดยในระหว่างนี้ ไมเนอร ์

ฟู้ ดจะด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การจัดซื้อวัตถุดิบที่ต่อไป

เพือ่ทีจ่ะบรหิารจัดการราคาตน้ทุนวัตถุดบิและระดับสนิคา้คงเหลอื

ใหเ้หมาะสมเพือ่ป้องกันความเสีย่งจากภาวะขาดแคลนวัตถดุบิและ

ชว่ยลดผลกระทบจากแรงกดดันจากภาวะเงนิเฟ้อ 

ไมเนอร ์ฟู้ ดในประเทศไทยอยู่ในระหว่างการยกระดับภาพลักษณ์

ของแบรนดใ์หท้ันสมัยเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการขยายสาขา

รา้นอาหาร โดยบรษัิทไดพ้จิารณารูปแบบรา้นอาหารใหม่เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปและโอกาส

ทางธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้ โดยไมเนอร ์ฟู้ดจะด าเนนิการเชงิรุกเพือ่ขยาย

สาขาในจังหวัดใหมท่ีม่คีวามตอ้งการทีส่งูเพิม่เตมิ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในจังหวัดทีม่ศัีกยภาพในการเตบิโตทีสู่งเพือ่ใหค้รอบคลุมทั่ว

ประเทศไทย ในขณะเดยีวกัน เพือ่ทีจ่ะผลักดันใหแ้อปพลเิคชันการ

จัดสง่อาหาร 1112D  ของไมเนอร ์ฟู้ดเป็นทีรู่จั้กกันอยา่งแพรห่ลาย 

ไมเนอร ์ฟู้ดอยู่ในระหว่างการพัฒนากลยุทธใ์นการด าเนนิงาน โดย

มุ่งเนน้ทีคุ่ณภาพของผลติภัณฑ ์(ถุงรอ้น, แผ่นใหค้วามรอ้น) และ

ความรวดเร็วในการจัดส่งอาหาร (รับประกันเวลาการจัดส่งอาหาร

ไมเ่กนิ 30 นาท)ี นอกจากนี ้การบรหิารจัดการของเสยี การก าหนด

ราคาสนิคา้ และการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน

จัดส่งอาหารจะยังด าเนนิต่อไปเพือ่ปรับโครงสรา้งตน้ทุนค่าใชจ้่าย

โดยรวมของบรษัิท 

ประเทศจนีเริม่มกีารผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ที่เขม้งวดในเดือนมถิุนายน 2565 ภายหลัง

จากทีม่กีารปิดพืน้ที่ในเมอืงหลักต่างๆ ในช่วงเดอืนเมษายนและ

พฤษภาคม 2565 โดยไดอ้นุญาตใหม้กีารเดนิทางภายในประเทศ

และรา้นอาหารสามารถกลับมาใหบ้ริการน่ังรับประทานอาหาร

ภายในรา้นไดอ้กีครัง้ โดยภายหลังจากการกลับมาเปิดใหบ้รกิาร 

รา้นอาหารในประเทศจีนมยีอดขายรายวันทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว 

แมว้่าจะยังคงมีการจ ากัดจ านวนที่น่ังภายในรา้นและการปิดรา้น

ชั่วคราวจากการที่มีผูต้ดิเชือ้ COVID-19 รายใหม่ในพื้นที่ ทัง้นี้ 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีจะยังคงมุง่ด าเนนิงานเพือ่ใหม้ั่ง

ใจถงึเสถียรภาพในการด าเนินงานและพจิารณาปิดสาขาทีไ่ม่ท า

ก าไร โดยพจิารณาปิดสาขาที่ไม่ไดอ้ยู่ในท าเลเชงิกลยุทธ์ดว้ย

ค่าใชจ้่ายทีต่ ่าทีสุ่ด ในขณะทียั่งคงพจิารณาหาท าเลทีด่เีพือ่ขยาย

แบรนดร์เิวอรไ์ซดต์อ่ไปอยา่งระมัดระวัง 

การด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลีย

ปรับตัวดขีึน้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากการยกเลกิมาตรการการปิด

ประเทศและเปิดพรมแดนตอ้นรับนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตอิกีครัง้ 

โดยกลยุทธ์หลักของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยี

ในชว่งครึง่หลังของปี 2565 จะมุ่งเนน้ไปทีก่ารส่งเสรมิเอกลักษณ์

กาแฟของแบรนดเ์ดอะ คอฟฟ่ี คลับเพือ่ใหเ้ป็นทีรู่จั้กมากขึน้ เพิม่
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ผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ส าหรับช่องทางการซือ้กลับบา้น และยกระดับ

โปรแกรมความภักดเีพือ่ดงึดูดลูกคา้ใหม่และกระตุน้จ านวนครัง้ใน

การซือ้ซ ้า ในขณะเดยีวกัน การขยายสาขาในอนาคตจะเป็นไปใน

หลายรปูแบบรา้นคา้ ซึง่รวมถงึรา้นทีม่ขีนาดเล็กลง และรา้นส าหรับ

การขับรถผ่านเพือ่ซือ้อาหาร (Drive-through) นอกเหนือจากการ

ขยายสาขาในหา้งสรรพสนิคา้ 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

ในชว่งครึง่หลังของปี 2565 สภาพแวดลอ้มการด าเนนิธุรกจิคาดวา่

จะฟ้ืนตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตามดัชนีความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคที่

ปรับตัวดีขึ้นจากการยกเลิกขอ้จ ากัดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับโรค 

COVID-19 ทัง้หมด และการฟ้ืนตัวของกจิกรรมทางธุรกจิ ทัง้นี้  

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะยังคงผลักดันการเตบิโตทางธุรกจิผ่านทัง้

แพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์เพื่อที่จะรับมือกับการเตบิโต

อย่างรวดเร็วของอคีอมเมริซ์ โดยประสบการณ์การซือ้ของจากทัง้

ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ทีร่าบรืน่เป็นเรือ่งทีบ่รษัิทจะยังคง

ใหค้วามส าคัญตอ่ไป 

แนวโนม้การบรหิารจัดการกระแสเงนิสดและฐานะทางการเงนิ 

บรษัิทยังคงมสีถานะสภาพคล่องทีแ่ข็งแกร่งดว้ยเงนิสดในมอืและ

วงเงนิสนิเชือ่ยังคงอยู่ในระดับทีสู่งอยู่ทีจ่ านวน 2.6 หมืน่ลา้นบาท 

และ 3.2 หมื่นลา้นบาท ตามล าดับ ณ สิ้นเดือนมถิุนายน 2565 

ในขณะทีก่ระแสเงนิสดอสิระเฉลีย่กลับมาเป็นบวกในไตรมาส 2 ปี 

2565 และคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นอีกตามผลการด าเนินงานที่

แข็งแกร่ง ทัง้นี้ จากอัตราส่วนทางการเงนิทีป่รับตัวดขีึน้ ประกอบ

กับมาตรการในการลดภาระหนีส้นิ และความพยายามของบรษัิทใน

การรักษาสภาพคล่องใหแ้ข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เป็นผลใหท้ัง้

บรษัิททรสิ เรทติง้และมดูีส้ไ์ดป้รับแนวโนม้อันดับเครดติของ MINT 

และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเป็นแนวโนม้ "คงที"่ จากแนวโนม้ "เชงิ

ลบ" ในเดอืนมถิุนายนและกรกฎาคม 2565 ตามล าดับ ภายหลัง

จากที่บรษัิทฟิทช ์เรตติง้ส์ไดย้กระดับอันดับเครดติของเอ็นเอช  

โฮเทล กรุป๊ จากระดับ B- เป็นระดับ B  

ในส่วนของฐานะทางการเงิน บริษัทมีอัตราส่วนหนี้ส ินที่มีภาระ

ดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ในระดับเดยีวกันกับระดับนโยบาย

ภายในของบรษัิทและอยู่ในระดับทีต่ ่ากว่าเงือ่นไขตามพันธสัญญา

หนี้ แมว้่าบรษัิทจะไดรั้บสทิธใินการขยายระยะเวลาการยกเวน้การ

ทดสอบการด ารงอัตราสว่นทางการเงนิดังกล่าวไปจนถงึสิน้ปี 2565 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น บริษัทมี

แผนการด าเนินการเพือ่ช าระคนืเงนิกูย้มืทีม่อีัตราดอกเบีย้ลอยตัว

ก่อนก าหนดในปลายปีนี้ ควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราดอกเบีย้ผันแปรและการกูย้มืในรปูแบบทีห่ลากหลาย เพือ่ชว่ย

บรรเทาผลกระทบจากดอกเบีย้จ่ายดังกลา่วตอ่ไป 

บรษัิทมั่นใจวา่การฟ้ืนตัวในเชงิบวกดังกล่าวจะเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง  

ดว้ยยอดจองโรงแรมทีแ่ข็งแกร่งในตลาดต่างๆ และความสามารถ

ของบรษัิทในการรองรับลูกคา้ทีจ่ะกลับมารับประทานอาหารของ

ธุรกจิรา้นอาหาร อยา่งไรก็ตาม บรษัิทไดก้า้วขา้มไปสูโ่ลกภายหลัง

การระบาดของโรค COVID-19 แลว้ และบรษัิทมคีวามตืน่เตน้เป็น

อยา่งมากทีจ่ะกา้วเขา้สู่ชว่งของการเตบิโต ดว้ยรปูแบบธุรกจิใหม่ที่

มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..…………….. 

นายชยัพัฒน ์ไพฑรูย ์

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 

  



 

 

 

หนา้ 12 

ภาคผนวก 

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว  

ชว่งเวลา 
จ านวน 

(ลา้นบาท) 
กลุม่ธรุกจิ 

รายการทีเ่กดิขึน้ 
เพยีงครัง้เดยีว 

ไตรมาส 1 

ปี 2564 

119 รายได ้

-100 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละ
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-2,349 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยเ์นือ่งจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค 
COVID-19 (คา่ใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิาร) 

793 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญ
สหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร) 

-135 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธ์
อตัราดอกเบีย้ (คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร) 

-12 

ไมเนอร ์

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ้า่ยในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดคา่ใชจ้า่ย
(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-236 ไมเนอร ์ฟู้ด 

คา่ใชจ้า่ยส ารองส าหรับการปิด
สาขาและลกูหนีค้า่เชา่ และการตดั
จ าหน่ายคา่เชา่ลว่งหนา้ (คา่ใชจ้า่ย
ในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2564 

 

 134 รายได ้

   83 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละ

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-340 กอ่นภาษี 

-103 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

 

สว่นขาดทนุจากการขายสนิทรัพย์
ในประเทศสเปน (คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

-737 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

คา่ใชจ้า่ยในการปรับโครงสรา้งหนี้
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (ดอกเบีย้

จา่ย) 

-9 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

คา่ใชจ้า่ยในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดคา่ใชจ้า่ย
(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-9 ไมเนอร ์ฟู้ด 
คา่ใชจ้า่ยส ารองในการปิดสาขาและ
การตดัจา่ยคา่เชา่ลว่งหนา้   

(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

272 กอ่นภาษี 

209 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญ
สหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร) 

45 กอ่นภาษี 

36 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธ์
อตัราดอกเบีย้ (คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 1 

ปี 2565 

 

 42 รายได ้

   115 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละ
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

         -7 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

คา่ใชจ้า่ยในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดคา่ใชจ้า่ย
(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-74 

ไมเนอร ์     

โฮเทลส ์

 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญ
สหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร) 

       -576 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธ์
อตัราดอกเบีย้ (คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร) 

        389 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การป้องกนัความเสีย่งทีไ่มม่ี

ประสทิธภิาพ (ก าไรอืน่) 

         -65 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชตีามมาตร 

ฐานการบญัช ีIFRS9 (ภาษีจา่ย) 

-7 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชจีากก าไรจาก
การขายเงนิลงทนุรอ้ยละ 40 ของ 
MINT ในสนิทรัพย ์5 แหง่ใน

ประเทศไทย (ภาษีจา่ย) 

-16 รายได ้

   13 ก าไรสทุธ ิ
ไมเนอร ์ฟู้ด 

การจ าหน่ายสนิทรัพยถ์าวร, 
คา่ใชจ้า่ยส ารองส าหรับการดอ้ยคา่
ของสนิทรัพยแ์ละการตดัจ าหน่าย
ของรายไดร้อตดับญัชตีาม
มาตรฐานการบญัช ีIFRS15 
(รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2565 

 

 32 รายได ้

   115 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละ

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-8 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

คา่ใชจ้า่ยในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดคา่ใชจ้า่ย
(คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

867 

ไมเนอร ์     
โฮเทลส ์

 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิเหรยีญ
สหรัฐ (คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร) 

-141 
 

ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธ์
อตัราดอกเบีย้ (คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร) 

-32 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

การป้องกนัความเสีย่งทีไ่มม่ี

ประสทิธภิาพ (ขาดทนุอืน่) 

-120 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชตีาม
มาตรฐานการบญัช ีIFRS9 (ภาษี
จา่ย) 

-463 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ขาดทนุทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จรงิจาก
สญัญาอนุพนัธอ์นุพนัธ ์(ขาดทนุ

อืน่)  

128 
ไมเนอร ์

โฮเทลส ์

ก าไรจากการไถถ่อนหุน้กูท้ ีม่ ี
ลกัษณะคลา้ยทนุจ านวน 300 ลา้น
เหรยีญสหรัฐ (ก าไรอืน่ๆ) 

-1 รายได ้

   5 ก าไรสทุธ ิ
ไมเนอร ์ฟู้ด 

การจ าหน่ายสนิทรัพยถ์าวร, 
คา่ใชจ้า่ยส ารองส าหรับการดอ้ยคา่
ของสนิทรัพยแ์ละการตดัจ าหน่าย
ของรายไดร้อตดับญัชตีาม
มาตรฐานการบญัช ีIFRS15 
(รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบรหิาร) 

 


