
 

 

 

หนา้ 1 

ภาพรวมธรุกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 3 ปี 2565 และ 9 เดอืน

แรกของปี 2565 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) มผีลการด าเนนิงานในไตรมาส 3 ปี 2565 เตบิโตอยา่งมี

นัยส าคัญจากทัง้ชว่งเดยีวกันของปีกอ่นและไตรมาสกอ่น และอยู่

ในระดับทีส่งูกวา่ในไตรมาส 3 ปี 2562 ซึง่เป็นระดับกอ่นการระบาด

ของโรค COVID-19 ทัง้ในแง่ของรายได,้ ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย

จา่ย ภาษี และคา่เสือ่ม (EBITDA) และผลก าไรของทกุหน่วยธุรกจิ

ของบรษัิท ในขณะเดยีวกัน ทัง้ EBITDA และความสามารถในการ

ท าก าไรสทุธขิองบรษัิทกลับมาอยูใ่นระดับทีส่งูกวา่ระดับในปี 2562 

ดว้ยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปและ

ลาตนิอเมรกิา ซึง่มีผลการด าเนินงานในไตรมาสที่สามที่สูงที่สุด

เป็นประวัตกิารณ ์โดยมคีวามสามารถในการท าก าไรทีฟ้ื่นตัวกลับมา

สู่ระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 จากความตอ้งการที่

เพิม่ขึน้อยา่งแข็งแกรง่และความสามารถของบรษัิทในการผลักดัน

ราคาคา่หอ้งพักใหส้งูขึน้แมจ้ะมแีรงกดดันทางดา้นตน้ทนุก็ตาม 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 บรษัิทมรีายไดแ้ละ EBITDA ตามงบการเงนิ

เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 71 และรอ้ยละ 104 จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน อยู่ที่ 35,325 และ 12,763 ลา้นบาท ตามล าดับ ในขณะที่

ก าไรสุทธิตามงบการเงินพลิกฟ้ืนกลับมาเป็นบวกอยู่ที่จ านวน 

4,608 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2565 เมื่อเทียบกับผลขาดทุน

สุทธิจ านวน 436 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2564 โดยก าไรสุทธิ

ตามงบการเงินดังกล่าวนับเป็นผลประกอบการไตรมาสสามของ 

MINT ที่สูงที่สุดเป็นประวัตกิารณ์ ส าหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2565 บรษัิทมรีายไดต้ามงบการเงนิเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 80 อยูท่ี่

จ านวน 88,264 ลา้นบาท ในขณะที ่EBITDA ตามงบการเงนิเตบิโต

มากกว่า 3 เท่า อยู่ที่ 25,047 ลา้นบาท ซึง่เป็นอัตราการเตบิโตที่

เร็วกว่าการเตบิโตของรายได ้ในขณะที่ บรษัิทมีก าไรสุทธติามงบ

การเงินพลกิฟ้ืนกลับมาเป็นบวกอยูท่ี่จ านวน 2,376 ลา้นบาท ชว่ง 

9 เดือนแรกของปี 2565 ซึง่ปรับตัวดีขึน้อย่างมีนัยส าคัญจากผล

ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินจ านวน 11,609 ลา้นบาท ในช่วง 9 

เดอืนแรกของปี 2564 

 

หากไม่นับรวมรายการที่เกดิขึน้เพยีงครัง้เดียวตามรายละเอยีดใน

ภาคผนวก ในไตรมาส 3 ปี 2565 บรษัิทมรีายไดจ้ากการด าเนนิงาน

เตบิโตรอ้ยละ 77 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น อยูท่ีจ่ านวน 34,962 

ลา้นบาท โดยผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมในทุกภูมิภาค

ไดรั้บแรงผลักดันจากความตอ้งการในการเดินทางที่แข็งแกร่ง 

ในขณะที่การด าเนินงานของธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิไลฟ์สไตล์

ไดรั้บแรงผลักดันจากจ านวนลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้จากสภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกจิทีป่รับตัวดขีึน้ 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 บรษัิทมกี าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ

ค่าเสื่อม (EBITDA) จากการด าเนนิงานเตบิโตมากกว่า 2 เท่าจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่จ านวน  10,442 ลา้นบาท โดย

ความสามารถในการท าก าไรทีส่งูขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดแ้ละ

โครงสรา้งตน้ทุนที่มีประสทิธภิาพมากขึน้ ส่งผลให ้EBITDA จาก

การด าเนนิงานเตบิโตในอัตราทีเ่ร็วกวา่การเตบิโตของรายได ้

จากเหตุผลดังกล่าว บรษัิทมีก าไรสุทธจิากการด าเนินงานจ านวน 

2,011 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2565 โดยฟ้ืนตัวอย่างมีส าคัญ

จากผลขาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 2,366 ลา้นบาท ใน 

ไตรมาส 3 ปี 2564 และจากก าไรจากการด าเนนิงานจ านวน 1,211 

ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 ทัง้น้ี ทัง้สามหน่วยธุรกจิของบรษัิท

รายงานผลก าไรที่แข็งแกร่งในไตรมาสน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่มีผลก าไรในไตรมาส 3 ที่สูงที่สุดเป็น

ประวัตกิารณ ์

ส าหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานเติบโตรอ้ยละ 84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่

จ านวน 87,844 ลา้นบาท จากการกลับมาเปิดพรมแดนระหว่าง

ประเทศและการผ่อนคลายขอ้จ ากัดในการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ในหลายประเทศ ส่วน EBITDA จากการ

ด าเนินงานเตบิโตเกือบ 3 เท่า อยู่ที่ 22,238 ลา้นบาท ในช่วง 9 

เดือนแรกของปี 2565 ซึง่เป็นผลมาจากการจัดการรายไดแ้ละ

ตน้ทุนเชิงรุกของ บริษัท ส่งผลใหผ้ลขาดทุนสุทธิจากการ

ด าเนนิงานลดลงจากจ านวน 10,971 ลา้นบาท ในชว่ง 9 เดอืนแรก

ของปี 2564 เป็น จ านวน 360 ลา้นบาท ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 

2565 

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่10 พฤศจกิายน 2565 

ค าอธิบายและการวิ เคราะห์ฐ าน ะการ เงินและผลการด า เนินงาน  



 

 

 

หนา้ 2 

* ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

 

* ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 3 ปี 2565 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• เปิดรา้นอาหารสุทธจิ านวน 25 สาขา เมื่อเทยีบกับ 

ไตรมาส 2 ปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นรา้นแดรี ่ควีน 

และคอฟฟ่ี เจอน่ีในประเทศไทย ซึง่หักกลบการปิด

สาขาของแบรนด์เดอะ คอฟฟ่ี คลับในประเทศ

ออสเตรเลยีในระหวา่งไตรมาส 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

• ประสบความส าเร็จในการขายโรงแรม NH Brussels 

Louise ในประ เทศเบลเยียมและ  NH London 

Kensington ในสหราชอาณาจักร 

• เปิดโรงแรม 5 แหง่ ในชว่งไตรมาส 3 ปี 2565  

- อนันตรา: โรงแรมภายใตสั้ญญารับจา้งบรหิาร 

1 แหง่ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

- อวาน่ี: โรงแรมภายใตสั้ญญารับจา้งบรหิาร 1 

แหง่ ในประเทศไทย 

- เอ็นเอช: โรงแรมภายใตสั้ญญารับจา้งบรหิาร 

2 แหง่ ในประเทศโคลอมเบยี และชลิ ี

- นาว: โรงแรมเชา่บรหิาร 1 แหง่ ในประเทศ

เยอรมนี 

• ปิดโรงแรม 2 แหง่ ในชว่งไตรมาส 3 ปี 2565 

- เอ็นเอช: โรงแรมเชา่บรหิาร 2 แหง่ ในประเทศ

เนเธอรแ์ลนดแ์ละสเปน  

องคก์ร 
• ประสบความส าเ ร็จในการออกหุน้กูท้ี่มีลักษณะ

คลา้ยทนุจ านวน 1.3 หมืน่ลา้นบาท  

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธรุกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,484 

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,246 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,238 สาขา คดิ

เป็นสัดสว่นรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาภายใตก้ลุม่ธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศไทย 1,854 สาขา คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 75 และเป็นสาขา

ภายใตก้ลุ่มธุรกจิรา้นอาหารอื่น 630 สาขา คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 

25  ในอีก  23 ประเทศครอบคลุมท่ัวทวีปเอเชีย โอเชียเนีย 

ตะวันออกกลาง ยโุรป ประเทศเม็กซโิก และประเทศแคนาดา 

ผลการด าเนนิงาน 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3 

ปี 2565 

ไตรมาส 3 

ปี 2564 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 35,325 20,705 71 

EBITDA รวม 12,763 6,256 104 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 36.1 30.2  

ก าไรสทุธริวม  4,608 -436 -1,158 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

13.0 -2.1  

จากการด าเนนิงาน*    

รายไดร้วม 34,962 19,745 77 

EBITDA รวม 10,442 4,337 141 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 29.9 22.0  

ก าไรสทุธริวม  2,011 -2,366 -185 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                  

(รอ้ยละ) 

5.8 -12.0  

หน่วย: ลา้นบาท 9 เดอืนแรก    
ปี 2565 

9 เดอืนแรก    
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 88,264 49,044 80 

EBITDA รวม 25,047 7,770 222 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 28.4 15.8  

ก าไรสทุธริวม  2,376 -11,609 -120 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(  (รอ้ยละ) 

2.7 -23.7  

จากการด าเนนิงาน*    

รายไดร้วม 87,844 47,831 84 

EBITDA รวม 22,238 7,958 179 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 25.3 16.6  

ก าไรสทุธริวม  -360 -10,971 -97 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(  (รอ้ยละ) 

-0.4 -22.9  

สดัสว่นผลการด าเนนิงาน* 

9 เดอืนแรกปี 2565 (รอ้ยละ)                     สดัสว่นรายได ้  สดัสว่น EBITDA     

โรงแรมและอื่นๆ 75 81 

รา้นอาหาร 23 17 

จัดจ าหน่าย 2 2 

 รวม  100 100 



 

 

 

หนา้ 3 

* กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยรวมสาขารา้นอาหารในประเทศกัมพูชา ลาว 
เมยีนมาร ์และเวยีดนาม 

 
รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 3 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซ่า คอมปะนี 572 -1 9 

สเวนเซ่นส ์ 339 1 12 

ซซิซเ์ลอร์ 69 3 5 

แดรี ่ควนี 499 5 7 

เบอรเ์กอร ์คงิ 124 2 6 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 405 -6 -12 

ไทย เอ็กซเ์พรส 91 0 12 

รเิวอรไ์ซด ์ 147 1 14 

เบนฮิานา 17 0 0 

บอนชอน 109 3 17 

คอฟฟ่ี เจอนี่ 65 13 43 

อืน่ๆ* 47 4 -2 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,484 25 111 

* อื่นๆ คือ รา้นอาหารในสนามบนิ ซึง่อยู่ภายใตบ้รษัิทร่วมทุนในสัดสว่นรอ้ยละ 51 
บรษัิท ซีเล็ค เซอรว์สิ พารท์เนอร ์และรา้นอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต  ้      
แบรนด ์“ภัทรา” 

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 ยอดขายโดยรวมทกุสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์เตบิโตรอ้ยละ 41.3 จาก

ช่วงเดียวกันของปีกอ่น โดยกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย

และออสเตรเลยีมกีารฟ้ืนตัวของการด าเนินงานอยา่งแข็งแกรง่ ซึง่

เป็นผลมาจากยอดขายผ่านช่องทางการน่ังรับประทานอาหาร

ภายในรา้นทีเ่พิม่ขึน้ การขยายสาขา และการกลับมาเปิดใหบ้รกิาร

สาขารา้นอาหารที่ไดปิ้ดใหบ้รกิารเป็นการชั่วคราวในปีที่ผ่านมา 

ส่วนยอดขายตอ่รา้นเดมิเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 16.6 เมื่อเทยีบกับ

ช่วงเดียวกันของปีกอ่น ในไตรมาส 3 ปี 2565 จากการฟ้ืนตัวของ

ยอดขายในประเทศไทยและออสเตรเลีย ซึง่สามารถหักกลบ

ผลกระทบจากการลดลงของยอดขายตอ่รา้นเดมิในประเทศจนีได ้

เต็มจ านวน 

ยอดขายโดยรวมทกุสาขาของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย

เติบโตรอ้ยละ 50.5 ในไตรมาส 3 ปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น จากสาเหตทุีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ โดยการเพิม่ขึน้

ของจ านวนลูกคา้ภายในรา้นอาหารอยา่งมนัียส าคัญ เน่ืองมาจาก

ความคดิรเิริม่ทางดา้นการขายของไมเนอร ์ฟู้ ด ส่งผลใหย้อดขาย

ต่อรา้นเดมิเตบิโตอยู่ที่รอ้ยละ 11.4 ในไตรมาส 3 ปี 2565 เมื่อ

เทียบกับในชว่งเดียวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นชว่งที่มขีอ้จ ากัดในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เขม้งวดส าหรับ

รา้นอาหารใน 13 จังหวัดในเขตพื้นที่สีแดงเขม้เป็นเวลานานถงึ 7 

สัปดาหใ์นช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถงึสงิหาคมของปีที่ผ่านมา 

ทัง้น้ี ในไตรมาส 3 ปี 2565 ทมีงานวจัิยและพัฒนาและทมีงานดา้น

การบรหิารจัดการการจัดซือ้จัดจา้งของไมเนอร ์ ฟู้ ด ยังคงมุ่งมั่น

ท างานรว่มกันเพือ่ปรับโครงสรา้งเมนูใหมเ่พือ่กระตุน้ยอดขายควบคู่

ไปกับการบรหิารจัดการตน้ทนุ 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีมยีอดขาย

โดยรวมทกุสาขาอยู่ในระดับที่ใกลเ้คยีงกับชว่งเดียวกันของปีกอ่น

โดยมสีาเหตหุลักมาจากความส าเร็จในการขยายสาขา ซึง่สามารถ

ชดเชยผลกระทบจากการลดลงของยอดขายต่อรา้นเดมิในอัตรา

รอ้ยละ 10.5 ไดเ้ต็มจ านวน ทัง้น้ี กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

จีนมีการเติบโตของยอดขายโดยรวมทุกสาขาตั้งแต่ในเดือน

สงิหาคม 2565 ซึง่ฟ้ืนตัวอยา่งแข็งแกรง่จากยอดขายรวมทกุสาขา

และยอดขายต่อสาขาเดิมที่เ ป็นลบรอ้ยละ 52.1 และ 42.7 

ตามล าดับ ในไตรมาส 2 ปี 2565 จากการผอ่นคลายมาตรการการ

ป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ในทุกเมอืงหลักตัง้แต่

ในเดอืนมถินุายน 2565 อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ปี 2565 สาขา

รา้นอาหารส่วนใหญ่ไดก้ลับมาเปิดใหบ้รกิารน่ังรับประทานภายใน

รา้นและบรกิารจัดสง่อาหารแลว้ แมว้า่จะมมีาตรการการควบคมุการ

ระบาดบา้งในบางพืน้ที ่

การยกเลกิขอ้จ ากัดในการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค COVID-

19 ตั้งแต่ในเดือนเมษายน 2565 ส่งผลใหค้วามเชื่อมั่นทาง

เศรษฐกจิและกจิกรรมทางธุรกจิของประเทศออสเตรเลียปรับตัวดี

ขึ้นอย่างต่อเน่ืองในไตรมาส 3 ปี 2565 อีกทั้ง การด าเนินงาน

ทางดา้นการขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียยังชว่ยส่งเสรมิเอกลักษณก์าแฟ

ของแบรนดเ์ดอะ คอฟฟ่ี คลับเพื่อใหแ้บรนด์เป็นที่รูจั้กกันอย่าง

แพรห่ลายมากขึน้ ประกอบกับฐานของผลการด าเนนิงานทีต่ า่ของปี

กอ่น สง่ผลใหย้อดขายตอ่รา้นเดมิเตบิโตรอ้ยละ 35.6 เมือ่เทยีบกบั

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ในขณะเดยีวกัน ยอดขายโดยรวมทกุสาขา

เตบิโตถงึรอ้ยละ 41.7 ซึง่เป็นอัตราการเตบิโตทีเ่ร็วกว่าการเตบิโต

ของยอดขายต่อสาขาเดิม โดยเป็นผลมาจากการกลับมาเปิด

ใหบ้รกิารสาขาที่ไดปิ้ดใหบ้รกิารเป็นการชั่วคราวในปีที่ผา่นมา ซึง่

รวมถงึสาขารา้นอาหารในสนามบนิ  

โดยภาพรวม ในชว่ง 9 เดอืนแรกแรกของปี 2565 ยอดขายโดยรวม

ทุกสาขาเตบิโตรอ้ยละ 21.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่น 

โดยเป็นผลมาจากการเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ของยอดขายโดยรวม

ทุกสาขาของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลยี 

ซึง่ชว่ยลดผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มในการด าเนนิงานทีท่า้ทาย

ในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทุนเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 3 

ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 

(q-q) 

เปลีย่นแปลง 

(y-y) 

บรษัิทลงทุนเอง 1,246 14 46 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,238 11 65 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,484 25 111 

    

ประเทศไทย* 1,854 27 93 

ประเทศจีน 142 1 13 

ประเทศออสเตรเลยี 338 -2 0 

อืน่ๆ 150 -1 5 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,484 25 111 



 

 

 

หนา้ 4 

ทา่มกลางมาตรการในการป้องกันการแพรร่ะบาดต่างๆ ของรัฐบาล

ในเมืองหลัก ส่วนยอดขายต่อรา้นเดมิของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหาร

ทัง้หมดเตบิโตรอ้ยละ 16.6 จากการฟ้ืนตัวของกจิกรรมการขายใน

ประเทศไทยและออสเตรเลยี 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 3 

ปี 2565 

ไตรมาส 3 

ปี 2564 

9 เดอืนแรก  

ปี 2565 

9 เดอืนแรก  

    ปี 2564 

อัตราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลีย่ Average Same-
Store-Sales Growth 

16.6  (7.2) 9.3  (6.4) 

อัตราเตบิโตของยอดขาย
รวมเฉลีย่ Average Total-
System-Sales  

41.3  (7.5) 21.3  2.0  

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่  เพื่อ

ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 บรษัิทมีรายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกิจรา้นอาหารเตบิโตอย่างมีนัยส าคัญในอัตรารอ้ยละ 54 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นผลมาจากการเตบิโตของ

รายไดข้องทัง้สามกลุ่มธุรกจิรา้นอาหาร ก าไรที่เพิม่ขึน้จากกจิการ

ร่วมคา้ และการปรับโครงสรา้งธุรกจิภายในเพื่อยา้ยธุรกิจรับจา้ง

ผลิตของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มาอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของ 

ไมเนอร ์ฟู้ ด รา้นอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลียมีผลการ

ด าเนินงานที่ปรับตัวดีขึน้จากสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกจิทีฟ้ื่น

ตัว ในขณะที่รา้นอาหารในประเทศจนีมรีายไดท้ีเ่ตบิโตขึน้จากการ

ใหส้ว่นลดกับลกูคา้ที่นอ้ยลง ถงึแมว้า่ยอดขายโดยรวมทกุสาขาจะ

อยู่ในระดับเดยีวกันกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ทัง้น้ี หากไม่นับรวม

ผลกระทบจากการปรับโครงสรา้งธุรกิจ รายไดร้วมจากการ

ด าเนินงานของธุรกจิรา้นอาหารยังคงเตบิโตอย่างมีนัยส าคัญใน

อัตรารอ้ยละ 48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายรับ

จากการใหส้ทิธแิฟรนไชสเ์ตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ในอัตรารอ้ยละ 52 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี จากผลการด าเนินงานปรับตัวดขีึน้

ของสาขาแฟรนไชสทั์้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ที่เพิม่ขึน้ของแบรนดเ์ดอะ พซิซา่ คอมปะนี 

และสเวนเซ่นส์ จากสัญญาการใหส้ิทธิแฟรนไชส์ใ หม่ ใน

ตา่งประเทศ 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 EBITDA จากการด าเนนิงานของไมเนอร ์ฟู้ด

ยังคงเป็นบวกและเตบิโตอย่างแข็งแกร่งในอัตรารอ้ยละ 37 จาก

ชว่งเดยีวกันของปีกอ่น อยูท่ี ่1,556 ลา้นบาท โดยธุรกจิรา้นอาหาร

ในประเทศไทยและออสเตรเลียมจี านวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะที่

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจีนมีการใหส้่วนลดที่ลดลงและ

ด าเนนิมาตรการการลดคา่ใชจ้า่ยอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นคา่

เช่า ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขาย และค่าแรง ส่งผลใหก้ลุ่ม

ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมี EBITDA จากการด าเนินงานที่

เตบิโตขึน้ ทัง้น้ี EBITDA จากการด าเนินงานโดยรวมมีการเตบิโต

ขึน้ แต่เตบิโตในอัตราทีช่า้กว่าการเตบิโตของรายได ้เน่ืองมาจาก

การปรับโครงสรา้งธุรกจิใหมข่องธุรกจิรับจา้งผลติ ซึง่มอีัตราการท า

ก าไรที่ต ่ากว่า ประกอบกับค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาดทีสู่งขึน้ของ

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทย ดังนั้น อัตราการท าก าไร 

EBITDA จากการด าเนินงานลดลงเล็กนอ้ยเป็นรอ้ยละ 21.0 ใน 

ไตรมาส 3 ปี 2565 เมื่อเทียบกับรอ้ยละ 23.6 ในไตรมาส 3 ปี 

2564 

ส าหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 บรษัิทมีรายไดร้วมจากการ

ด าเนนิงานของธุรกจิรา้นอาหารเตบิโตรอ้ยละ 33 เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดียวกันของปีกอ่น อยู่ที่จ านวน 20,135 ลา้นบาท โดยยอดขายที่

ฟ้ืนตัวของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลีย

สามารถหักกลบผลกระทบจากการด าเนนิงานทีช่ะลอตัวในประเทศ

จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 จากการปิด

ประเทศ ไดเ้ต็มจ านวน ส่วน EBITDA จากการด าเนินงานเตบิโต

รอ้ยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่จ านวน 3,797 ลา้น

บาท ในขณะทีอ่ัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงานลดลง

จากรอ้ยละ 22.3 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 เป็นรอ้ยละ 18.9 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2565  

 ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3 
ปี 2565 

ไตรมาส 3 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 7,000 4,552 54 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 401 263 52 

รวมรายได  ้ 7,400 4,815 54 

EBITDA 1,556 1,136 37 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 21.0 23.6  

หน่วย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรก    

ปี 2565 
9 เดอืนแรก    

ปี 2564 
เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 18,912 14,241 33 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 1,223 928 32 

รวมรายได  ้ 20,135 15,169 33 

EBITDA 3,797 3,385 12 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 18.9 22.3  

*   ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 บรษัิทมีโรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 366  

แหง่ และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีรั่บจา้งบรหิารอกี 163 แหง่ใน 

56 ประเทศ มีจ านวนหอ้งพักทัง้สิ้น 76,306 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองและเช่าบริการจ านวน 56,383 หอ้ง และหอ้งที่

บรษัิทรับจา้งบรหิารจ านวน 19,923 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, 

อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช, นาว และ 

เอเลวาน่า คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทั้งหมด เป็นหอ้งพักใน

ประเทศไทย 5,300 หอ้ง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 7 และเป็นหอ้งพัก

ในต่างประเทศ 71,006 หอ้ง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 93 ในอีก 55 

ประเทศ ครอบคลุมท่ัวทวีปเอเชยี โอเชียเนีย ยุโรป อเมรกิา และ

แอฟรกิา 

 

 

 



 

 

 

หนา้ 5 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 3 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทุนเอง* 56,383 111 -423 

-  ประเทศไทย 3,516 0 328 

-  ต่างประเทศ 52,867 111 -751 

รับจา้งบรหิาร 19,923 488 1,183 

-  ประเทศไทย 1,784 80 163 

-  ต่างประเทศ 18,139 408 1,020 

รวมหอ้งพกั 76,306 599 760 

* จ านวนหอ้งพักที่บรษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมที่บรษัิทลงทุนเอง เช่าบรหิาร และ
รว่มลงทุน 

 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทุน 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 3 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทุนเอง 19,305 0 194 

เชา่บรหิาร 35,249 111 -617 

ร่วมทุน 1,829 0 0 

รับจา้งบรหิาร 13,553 514 1,211 

MLRs* 6,370 -26 -28 

รวมหอ้งพกั 76,306 599 760 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร  

กลุ่มโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร (รวมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป) มสัีดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 85 ของรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 3 ปี 2565 โดย

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน (Revenue per Available Room – 

RevPar) ของกลุ่มโรงแรมทัง้หมด (System-wide) ที่บริษัทเป็น

เจา้ของเองและเช่าบริหารเติบโตรอ้ยละ 95 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีกอ่น เน่ืองมาจากการฟ้ืนตัวที่แข็งแกร่งของโรมแรม

ในทุกตลาดหลักของบริษัท จากความตอ้งการที่เพิ่มขึน้อย่างมี

นัยส าคัญจากทัง้การเดนิทางเพือ่การพักผ่อนและการเดนิทางเพือ่

ธุรกจิ ประกอบกับความพยายามของไมเนอร์ โฮเทลสใ์นการขึน้

ราคาค่าหอ้งพักเฉลี่ยอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้ง

ต่อคืนของโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิารทัง้หมด

อยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 ใน

อตัรารอ้ยละ 25 ในไตรมาส 3 ปี 2565 

โรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองในทวีปยุโรปและลาตนิอเมรกิามี

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุม่โรงแรมทัง้หมดในสกลุเงนิยโูร

เตบิโต 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากทัง้อัตรา

การเขา้พักเฉลีย่และราคาคา่หอ้งพักทีส่งูขึน้ โดยผลการด าเนนิงาน

ทีป่รับตัวดขีึน้จากไตรมาสกอ่นจากการฟ้ืนตัวทีแ่ข็งแกรง่ของลกูคา้

ในกลุม่ภาคธุรกจิและองคก์ร แมว้า่จะอยูใ่นชว่งนอกฤดกูารเดนิทาง

เพือ่ธุรกจิในชว่งเดอืนสงิหาคม 2565 สง่ผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง

ตอ่คนืในสกลุเงนิยโูรเตบิโตอยูร่ะดับทีส่งูกวา่ปี 2562 ถงึรอ้ยละ 21 

ทัง้น้ี อัตราการเขา้พักเตบิโตอยา่งมนัียส าคัญอยูท่ี่รอ้ยละ 74 และ

ราคาคา่หอ้งพักสงูถงึเกอืบ 150 ยโูรตอ่คนืในเดอืนกันยายน 2565 

ซึง่ถือเป็นอกีหนึ่งสถติทิีสู่งทีสุ่ดเป็นประวัตกิารณ์ส าหรับเอ็น เอช 

โฮเทล กรุ๊ป 

กลุ่มโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศมัลดีฟสม์ีรายได ้

เฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกลุเงนิดอลลา่สหรัฐเตบิโตรอ้ยละ 8 ซึง่เป็น

ผลมาจากราคาหอ้งพักทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคัญจากการที่แบรนด์

ของไมเนอร์ โฮเทลส์เป็นทีรูจั้กกันอย่างแพร่หลายและความ

พยายามในการขายอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่ขยายฐานลกูคา้ โดยราคาค่า

หอ้งพักเฉลีย่ยังคงเป็นแรงผลักดันหลักใหร้ายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้งตอ่

คืนอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 

ตัง้แต่ไตรมาส 3 ของปี 2564 ในอัตรารอ้ยละ 18 ในไตรมาส 3 ปี 

2565 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศ

ไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทัง้หมดเตบิโต

เกอืบ 5 เทา่ เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ภายหลังจากการ

ยกเลกิการจ ากัดการเดนิทางระหว่างประเทศตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 

2565 โดยอัตราการเขา้พักเฉลีย่เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคัญจากรอ้ยละ 

31  ในไตรมาส  1  ปี  2565 เ ป็นร อ้ยละ  43  และ  52  ใน 

ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2565 ตามล าดับ แมว้า่จะเป็นชว่งฤดู

ฝนก็ตาม ในขณะที่ราคาค่าหอ้งพักเฉลี่ยกลับมาอยู่ในระดับที่สูง

กวา่ระดับกอ่นการระบาดของโรค COVID-19 ในอัตรารอ้ยละ 9 ใน

ไตรมาส 3 ปี 2565 ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนเขา้ใกล ้

ระดับกอ่นการระบาดของโรค COVID-19 มากขึน้อยูท่ีร่อ้ยละ 75 

กลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ ซึง่มีสัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 8 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 3 ปี 2565 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกลุ

เงนิเหรยีญออสเตรเลยีเตบิโตมากกวา่ 2 เทา่จากชว่งเดยีวกันของ

ปีกอ่น และเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 7 จากไตรมาสกอ่น อกีทัง้ อัตรา

การเขา้พักเฉลีย่เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคัญอยูท่ีร่อ้ยละ 84 ในไตรมาส 

3 ปี 2565 จากรอ้ยละ 50 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่

ราคาคา่หอ้งพักเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ซึง่เป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวอยา่งแข็งแกรง่ของทัง้กลุม่การเดนิทาง

เพื่อพักผ่อนและการเดินทางเพื่อธุรกิจ ประกอบกับการที่เป็น

ช่วงเวลาปิดเทอมและมีการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งผลใหก้ลุ่ม

โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุมรีายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้งตอ่

คนืในสกลุเงนิเหรยีญออสเตรเลยีอยูใ่นระดับทีส่งูกวา่ระดับกอ่นการ

ระบาดของโรค COVID-19 ถงึรอ้ยละ 42 

โรงแรมภายใตสั้ญญารับจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมมสัีดสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 2 ของ

รายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกิจโ รงแรมและอื่นๆ ใน 

ไตรมาส 3 ปี 2565 โดยรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรม

ทัง้หมดที่บรษัิทรับจา้งบรหิารเตบิโตรอ้ยละ 62 เมื่อเทียบกับชว่ง



 

 

 

หนา้ 6 

เดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตมุาจากการฟ้ืนตัวของกลุม่โรงแรม

ในทวปียโุรป ทวปีเอเชยี ประเทศมัลดฟีส ์และตะวันออกกลาง  

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 3 ปี 2565 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนื

ของกลุม่โรงแรมทัง้หมดเตบิโตเกอืบ 2 เทา่ จากชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น และสงูกวา่ระดับกอ่นการระบาดของโรค COVID-19 ในอัตรา 

รอ้ยละ 24 โดยมสีาเหตมุาจากการฟ้ืนตัวของการด าเนนิงานในทุก

หน่วยธุรกจิและทกุภมูภิาคของไมเนอร ์โฮเทลส ์จากความตอ้งการ

ในการเดินทางที่สูงขึ้น ภายหลังจากการที่หลายประเทศเปิด

พรมแดนตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตแิละยกเลกิมาตรการการ

ปิดประเทศ 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2565 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่

โรงแรมทัง้หมดของบรษัิทเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 

135 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากสาเหตทุีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทุน 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 3 

ปี 2565 

ไตรมาส 3 

ปี 2564 

9 เดอืนแรก   

ปี 2565 

9เดอืนแรก

ปี 2564 

ลงทุนเองและ
เชา่บรหิาร* 

68 47 58 28 

ร่วมทุน 40 26 40 26 

รับจา้งบรหิาร* 55 41 50 32 

MLR** 84 50 80 65 

เฉลีย่ 67 46 58 32 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 53 18 42 16 

ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 45 5 41 10 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2565 

ไตรมาส 3 
ปี 2564 

9 เดอืนแรก   
ปี 2565 

9 เดอืนแรกปี 
2564 

ลงทุนเองและ

เชา่บรหิาร* 
5,122 3,793 4,696 3,489 

ร่วมทุน 6,093 6,306 7,890 6,748 

รับจา้งบรหิาร* 5,383 4,463 5,510 4,573 

MLR** 5,727 4,381 5,316 4,233 

เฉลีย่ 5,233 3,962 4,919 3,833 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 4,457 2,799 4,431 3,041 

ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 1,081 807 988 922 

(System-Wide)                    รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 3 

ปี 2565 

ไตรมาส 3 

ปี 2564 

9 เดอืนแรก   

ปี 2565 

9เดอืนแรกปี 

2564 

ลงทุนเองและ
เชา่บรหิาร* 

3,476 1,778 2,721 984 

ร่วมทุน 2,416 1,665 3,150 1,746 

รับจา้งบรหิาร* 2,949 1,819 2,733 1,463 

MLR** 4,788 2,181 4,275 2,746 

เฉลีย่ 3,485 1,816 2,862 1,220 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 2,362 507 1,855 492 

ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 486 44 409 98 

* จ านวนหอ้งรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 
** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ (Management Letting 

Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์
*** ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิอืน่ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัธุรกจิโรงแรม 

หนึง่ในธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิโรงแรม คอื ธุรกจิศนูยก์ารคา้

และบันเทงิ บรษัิทเป็นเจา้ของและบรหิารศูนยก์ารคา้ 3 แห่งใน

กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา นอกจากน้ี บริษัทยังด าเนินธุรกิจ

บันเทงิในเมอืงพัทยาจ านวน 7 กลุม่ ซ ึง่รวมถงึพพิธิภัณฑ ์Ripley’s 

Believe It or Not! และพพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ หลยุส ์ทสุโซดส์ แว็กซ์

เวริค์ทีม่ชีือ่เสยีง  

บริษัทด าเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึง่

บรษัิทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการด าเนินกจิการโรงแรมใน

พื้นที่เดียวกัน โดยบริษัทมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย 

ทัง้หมด 5 โครงการทัง้ในประเทศไทย โมซัมบกิ และมาเลเซีย 

นอกจากน้ี บรษัิทไดป้ระกาศโครงการอยูอ่าศัยเพือ่ขายและอาคาร

ส านักงานแหง่ใหมซ่ ึง่อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งอกี 4 โครงการ เพือ่ให ้

มโีครงการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ขายอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 

อีกส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์คือ โครงการพักผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชื่อ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 

ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2565 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

276 ยูนิต ในประเทศไทย นิวซแีลนด ์อนิโดนีเซยี และจีน โดย 

อนันตรา เวเคชั่น คลับมีจ านวนสมาชกิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น อยูท่ี ่17,127 คน ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

รายไดร้วมจากการด าเนนิงานของธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 

3 ปี 2565 เติบโตอย่างมีนัยส าคัญในอัตรารอ้ยละ 87 จากช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น โดยโรงแรมในทกุรปูแบบธรุกจิและทกุภมูภิาคมี

ผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งจากการฟ้ืนตัวของความตอ้งการที่

เพิ่มขึ้น ซึง่น าไปสู่ความสามารถในการขึ้นราคาค่าหอ้งพัก ส่วน

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมในไตรมาส 3 ปี 2565 เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 75 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งต่อ

คนืและจ านวนโรงแรมภายใตสั้ญญารับจา้งบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ในชว่งปี

ที่ผ่านมา ในขณะที่ รายไดข้องธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิ

โรงแรมเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น ใน

ไตรมาส 3 ปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดท้ี่เพิม่ขึน้ของ

ธุรกิจอนันตรา เวเคชั่น คลับ และธุรกิจศูนย์การคา้และบันเทงิ 

อยา่งไรก็ตาม จ านวนแตม้ขายและราคาเฉลีย่ตอ่แตม้ทีเ่พิม่ขึน้จาก

ความคดิรเิริม่ทางการตลาดที่ประสบความส าเร็จ ช่วยผลักดันผล

การด าเนินงานของธุรกจิอนันตรา เวเคชั่น คลับ ในขณะที่ผลการ

ด าเนินงานที่ฟ้ืนตัวขึน้ของธุรกจิศูนยก์ารคา้และบันเทงิเป็นผลมา

จากจ านวนลูกคา้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการกลับมาเปิดใหบ้ริการ

ศูนยก์ารคา้และบันเทงิในพืน้ทีส่ีแดงเขม้ในประเทศไทย ซึง่ไดปิ้ด

ใหบ้รกิารชั่วคราวในปีทีผ่า่นมา ทา่มกลางมาตรการการป้องกันการ

แพรร่ะบาดของโรค COVID-19  
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EBITDA จากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 

3 ปี 2565 เตบิโตเกือบ 3 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 

8,748 ลา้นบาท ซึง่เป็นอัตราการเตบิโตทีเ่ร็วกว่าการเตบิโตของ

รายได ้โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการด าเนินงานที่ดีของธุรกิจ

โรงแรมและธุรกจิศนูยก์ารคา้และบันเทงิ จากความสามารถในการ

ท าก าไรที่ เพิ่มขึ้นตามการ เพิ่มขึ้นของ รายได  ้ ส่งผลให ้ 

ความสามารถในการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงานฟ้ืนตัวขึน้

อย่างมีนัยส าคัญเป็นรอ้ยละ 32.5 ในไตรมาส 3 ปี 2565 จากรอ้ย

ละ 22.4 ในไตรมาส 3 ปี 2564  

ส าหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 บรษัิทมีรายไดร้วมจากการ

ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เติบโต 2 เท่า จากช่วง

เดียวกันของปีกอ่น อยู่ที่ 65,927 ลา้นบาท จากผลการด าเนนิงาน

ที่ฟ้ืนตัวของทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท ยกเวน้ธุรกิจการพัฒนา

โครงการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ขาย  ซึง่เป็นผลมาจากความแตกตา่งของ

ชว่งเวลาในการบันทกึการขายของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์ในขณะที่ 

EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ เติบโต

เกือบ 4 เท่าจากชว่งเดียวกันของปีกอ่น อยู่ที่จ านวน 18,067 ลา้น

บาท จากผลการด าเนนิงานที่แข็งแกร่งของธุรกจิโรงแรม และผล

การด าเนินงานที่ฟ้ืนตัวของเครือธุรกิจรา้นอาหารระดับโลกใน 

สหราชอาณาจักร และธุรกิจศูนย์การคา้และบันเทิงของบรษัิท 

สง่ผลใหค้วามสามารถในการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงาน

เตบิโตอยา่งมนัียส าคัญอยูท่ีร่อ้ยละ 27.4 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 

2565 จากรอ้ยละ 14.8 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 3 
ปี 2565 

ไตรมาส 3 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

25,136 13,002 93 

ธุรกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 454 259 75 

ธุรกจิอืน่ๆ 1,333 1,158 15 

รวมรายได ้ 26,923 14,418 87 

EBITDA 8,748 3,227 171 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 32.5 22.4  

หน่วย: ลา้นบาท 
9 เดอืนแรก    
ปี 2565 

9 เดอืนแรก    
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิโรงแรมและบรกิารที่

เกีย่วขอ้ง** 
61,109 26,245 133 

ธุรกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 1,298 796 63 

ธุรกจิอืน่ๆ 3,520 3,802 -7 

รวมรายได ้ 65,927 30,843 114 

EBITDA 18,067 4,572 295 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 27.4 14.8  

* ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิไลฟ์สไตล ์

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 บรษัิทมีรา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 306 แห่ง ลดลง 141 แห่งจาก 447 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 3 

ปี 2564 ซ ึง่เป็นผลมาจากการปิดสาขาของแบรนดเ์อสปร ีอเนลโล่ 

แรทลยี ์และโบเดิม้ เพือ่มุง่เนน้ทีป่ระสทิธภิาพของสาขา สทุธดิว้ย

การเปิดตัวแบรนดเ์บริก์ฮอฟ ทัง้น้ี รอ้ยละ 73 ของจ านวนรา้นคา้

และจุดจ าหน่ายทั้งหมด 306 แห่ง เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใต ้

แบรนดอ์เนลโล่, บอสสน่ีิ, ชารล์ แอนด ์คีธ, เอสปรี และแรทลีย์ 

ในขณะที่รอ้ยละ 27 เป็นของกลุ่มเครื่องใชใ้นบา้นและครัวเรือน 

ภายใตแ้บรนด์โจเซฟ โจเซฟ, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ และ 

เบริก์ฮอฟ 

จ านวนสาขาและจดุจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จดุจ าหน่าย 

ไตรมาส 3 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 223 -8 -100 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้น

และครัวเรอืน 
83 3 -41 

รวม 306 -5 -141 

ในไตรมาส 3 ปี  2565 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มีรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานเตบิโตรอ้ยละ 25 เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีกอ่น 

แมว้่าจะมีการปรับโครงสรา้งธุรกจิภายใน โดยปรับใหธุ้รกจิรับจา้ง

ผลติไปอยูภ่ายใตก้ารด าเนนิงานของไมเนอร ์ฟู้ด และจ านวนสาขา

รา้นคา้ทีล่ดลง โดยการเตบิโตดังกลา่วไดรั้บแรงผลักดันจากผลการ

ด าเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นของทั้งกลุ่มธุรกิจแฟชั่นและกลุ่ม

เครื่องใชใ้นบา้นและครัวเรือนจากจ านวนลูกคา้ที่เพิม่ขึน้และฐาน

ของผลการด าเนนิงานทีต่ า่ในปีทีผ่า่นมา ซึง่เป็นชว่งทีรั่ฐบาลบังคับ

ใชม้าตรการต่างๆ ในประเทศไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรค COVID-19 สง่ผลใหม้กีารปิดรา้นคา้เป็นการชั่วคราว ทัง้น้ี หาก

ไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสรา้งธุรกจิใหม่ รายไดจ้ากการ

ด าเนนิงานโดยรวมจะเตบิโตในอัตราทีเ่ร็วขึน้ทีอ่ัตรารอ้ยละ 76 เมือ่

เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 EBITDA จากการด าเนินงานของไมเนอร์ 

ไลฟ์สไตลพ์ลกิฟ้ืนกลับมาเป็นบวกอยูท่ีจ่ านวน 138 ลา้นบาท เมือ่

เทียบกับ EBITDA ที่เป็นลบจ านวน 27 ลา้นบาทในช่วงเดียวกัน

ของปีกอ่น โดยการเตบิโตดังกลา่วเป็นผลมาจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 

มาตรการการลดค่าใชจ้่ายทางดา้นบุคลากร แคมเปญลดราคาที่

ลดลง และประสทิธภิาพในการด าเนนิงานทีส่งูขึน้จากการปิดสาขา

ที่ไม่ท าก าไร ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA ของไมเนอร์ 

ไลฟ์สไตลเ์ป็นบวกอยูท่ีร่อ้ยละ 21.6 ในไตรมาส 3 ปี 2565 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลม์ีรายไดจ้าก

การด าเนนิงานลดลงรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

ซึง่เป็นผลมาจากการปรับโครงสรา้งธุรกจิภายใน ซึง่ไม่นับรวม

รายไดจ้ากธุรกจิรับจา้งผลติ ทัง้น้ี หากไมนั่บรวมผลกระทบจากการ

ปรับโครงสรา้งธุรกิจดังกล่าว ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะมีรายไดท้ี่

เตบิโตขึน้รอ้ยละ 44 ในขณะที ่EBITDA จากการด าเนนิงานเตบิโต

จาก 1 ลา้นบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็นจ านวน 374 

ลา้นบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ซึง่เป็นอัตราการเตบิโต

ทีเ่ร็วกวา่การเตบิโตของรายได ้สง่ผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA 

ของไมเนอร ์ไลฟ์สไตลป์รับตัวดีขึ้นอยู่ที่รอ้ยละ 21.0 ในช่วง 9 
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เดอืนแรกของปี 2565 จากรอ้ยละ 0.05 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 

2564 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 3 

ปี 2565 

ไตรมาส 3 

ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

ธุรกจิจัดจ าหน่าย 639 249 157 

ธุรกจิรับจา้งผลติ** 0 263 -100 

รวมรายได*้** 639 512 25 

EBITDA 138 -27 -617 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
21.6 -5.2  

หน่วย: ลา้นบาท 9 เดอืนแรก    
ปี 2565 

9 เดอืนแรก    
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิจัดจ าหน่าย 1,782 1,055 69 

ธุรกจิรับจา้งผลติ** 0 764 -100 

รวมรายได*้** 1,782 1,819 -2 

EBITDA 374 1 42,160 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
21.0 0.0  

* ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 
** จากการปรับโครงสรา้งธุรกิจภายใน ธุรกจิรับจา้งผลติถูกปรับใหอ้ยู่ภายใตก้าร

ด าเนนิงานของไมเนอร ์ฟู้ด 
*** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ ไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทมีสนิทรัพยร์วม 370,265 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นจ านวน 633 ลา้นบาทจาก 369,633 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 

2564 โดยการเพิม่ขึน้ดังกลา่วมสีาเหตหุลักมาจาก (1) การเพิม่ขึน้

ของเงินสดจากเงินสดรับจากการด าเนินงานจ านวน 2,130 ลา้น

บาท และ (2) การเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นจ านวน 

3,953 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ สทุธิ

ดว้ย (1) การลดลงของเงินลงทุนในบรษัิทร่วมคา้จ านวน 1,006 

ลา้นบาท และ (2) การลดลงของทีด่นิและอสังหารมิทรัพยจ์ านวน 

3,931 ลา้นบาท และการลดลงของสทิธิการใชส้นิทรัพยจ์ านวน 

3,129 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากคา่เสือ่มราคาและการ

ตัดจ าหน่ายตามปกต ิ 

บรษัิทมหีน้ีสนิรวม 286,183 ลา้นบาท ณ ไตรมาส 3 ปี 2565 ลดลง

จ านวน 3,958 ลา้นบาท จาก 290,140 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2564 

โดยการลดลงดังกล่าวมสีาเหตหุลักมาจาก (1) การลดลงของเงนิ

กูย้ืมจ านวน 6,307 ลา้นบาท จากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 

และ (2) การลดลงของหน้ีสนิภายใตสั้ญญาเชา่จ านวน 2,932 ลา้น

บาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการช าระคา่เชา่ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 4,590 ลา้นบาท จาก 

79,492 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 เป็น 84,083 ลา้นบาท ณ ไตรมาส 

3 ปี 2565 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ก าไรสทุธจิ านวน 2,376 

ลา้นบาท ในชว่ง 9 เดอืนแรกปี 2565 (2) การใชส้ทิธติามใบส าคัญ

แสดงสทิธิจ านวน 1,475 ลา้นบาท และ (3) การเพิม่ขึน้ของส่วน

ขององคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของจ านวน 3,676 ลา้นบาท 

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแปลงค่าเงนิ สุทธิดว้ย (1) การไถ่

ถอนหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุนจ านวน 1,988 ลา้นบาท และ (2) 

ดอกเบีย้จา่ยของหุน้กูท้ีม่ลัีกษณะคลา้ยทนุจ านวน 1,216 ลา้นบาท 

ส าหรับ 9 เดอืนแรกของปี 2565 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกีระแสเงนิ

สดจากกจิกรรมการด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 22,422 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จ านวน 12,324 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก

การด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัว  

บรษัิทมกีระแสเงนิสดใชใ้นกจิกรรมการลงทนุจ านวน 182 ลา้นบาท 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 โดยมีสาเหตหุลักมาจาก (1) เงนิ

ลงทุนที่เกี่ยวขอ้งกับคอรบ์นิ แอนด ์คงิ (ไม่นับรวมเงินสดรับสทุธิ

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

การลงทุนตามปกตขิองธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร และอื่นๆ จ านวน 

2,835 ลา้นบาท สุทธิดว้ย (1) การลดลงของเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษัิท

อื่นจ านวน 1,585 ลา้นบาท และ (2) เงินสดรับจ านวน 786 ลา้น

บาท จากการจ าหน่ายทรัพยส์นิบางสว่น ซึง่รวมถงึการขายโรงแรม  

2 แห่งในประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ละเยอรมนีในไตรมาส 2 ปี 2565 

และ (3) เงินสดรับจ านวน 1,708 ลา้นบาท จากการจ าหน่าย

ทรัพย์สินบางส่วน ซึง่รวมถึงการขายโรงแรม  2 แห่งในสหราช

อาณาจักรและเบลเยีย่มในไตรมาส 3 ปี 2565 

บรษัิทมเีงนิสดจา่ยสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 20,007 ลา้น

บาท ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2565 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจาก 

(1) การช าระคืนหน้ีสนิภายใตสั้ญญาเช่าจ านวน 6,511 ลา้นบาท 

(2) ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 6,534 ลา้นบาท (3) ดอกเบีย้จา่ยของหุน้

กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุนสุทธจิ านวน 1,216 ลา้นบาท (4) การช าระ

คนืสทุธสิทุธเิงนิกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้และหุน้กูท้ีม่ลัีกษณะคลา้ยทุน

จ านวน 7,166 ลา้นบาท สุทธิดว้ยเงินสดรับจากการใชส้ทิธิตาม

ใบส าคัญแสดงสทิธจิ านวน 1,475 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน การลงทนุ และการ

จัดหาเงิน ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 2,232 ลา้นบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2565 

กระแสเงนิสดอสิระ (Free cash flow) ซ ึง่ค านวณมาจากกระแสเงนิ

สดจากการด าเนนิงาน เงินช าระคืนหน้ีสนิตามสัญญาเชา่ ดอกเบีย้

จา่ย ซึง่รวมถงึดอกเบีย้จา่ยของหุน้กูท้ีม่ลัีกษณะคลา้ยทุน และเงนิ

จ่ายส าหรับการลงทุนยังคงเป็นบวกอยูท่ี่จ านวน 5.8 พันลา้นบาท 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกระแสเงนิสดจาก

การด าเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้อยา่งมนัียส าคัญ 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมีอัตราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคัญจากรอ้ยละ 25.9 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 เป็นรอ้ยละ 42.5 ในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2564 ซึง่เป็นผลสว่นใหญ่มาจากการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัว

ของไมเนอร ์โฮเทลส ์และไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ในขณะทีผ่ลขาดทนุ

สุทธิของบรษัิทลดลงจากการด าเนนิงานที่ฟ้ืนตัวของทัง้ 3 หน่วย

ธุรกจิของบรษัิท 



 

 

 

หนา้ 9 

อัตราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ (ซึง่ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพียง

ครัง้เดยีว) เป็นลบอยูท่ีร่อ้ยละ 0.6 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2565 

ปรับตัวดขีึน้จากทีเ่ป็นลบอยูท่ีร่อ้ยละ 20.9 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของ

ปี 2564 ซึง่มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจากการด าเนนิงานที่ลดลง

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่น เช่นเดียวกัน ในขณะที่อัตรา

ผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ซึง่ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้

เดยีว) เป็นลบอยูท่ีร่อ้ยละ 0.1 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2565 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ของบรษัิทลดลงจาก 67 วันในชว่ง 9 เดอืน

แรกของปี 2564 เป็น 45 วันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ซึง่

เป็นผลมาจากความพยายามของบรษัิทในการเก็บเงนิจากลูกหน้ี

การคา้ไดเ้ร็วขึน้ สว่นอัตราสว่นคา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสญูตอ่ยอดลกูหน้ี

การคา้ลดลงจากรอ้ยละ 16.0 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 เป็น

รอ้ยละ 9.2 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2565 จากธุรกจิโรงแรมและ

รา้นอาหาร จากคณุภาพของยอดขายทีด่ขีึน้ 

สินคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดิบ สินคา้

ระหว่างผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธรุกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัด

จ าหน่ายและรับจา้งผลติ โดยอายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอือยูท่ี ่27 

วันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 เมื่อเทียบกับ 50 วันในช่วง 9 

เดือนแรกของปี 2564 เ น่ืองมาจากยอดขายที่สูงขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญและการบรหิารจัดการสนิคา้คงเหลอืเชงิรกุ สว่นอายเุฉลีย่

ของเจา้หน้ีการคา้ลดลงจาก 125 วันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2564 เป็น 88 วันในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2565 เน่ืองจากการไม่

ยดือายกุารช าระหน้ี เน่ืองจากบรษัิทไดก้ลับมาด าเนนิงานตามปกต ิ

บรษัิทมีอัตราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนต่อหน้ีสนิหมนุเวียนอยู่ที ่0.7 

เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 เมือ่เทยีบกับ 0.9 เทา่ ณ สิน้ปี 2564 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึ้นของหน้ีสนิระยะสัน้และส่วน

ของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ซึง่ถอืเป็นสว่น

หนึง่ของแผนการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เพิม่สภาพคลอ่งในระยะสัน้ 

ส าหรับการไถถ่อนหุน้กูท้ีม่ลัีกษณะคลา้ยทนุในสกลุเงนิบาท ซึง่ได ้

ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ทัง้น้ี ตามเงื่อนไขทางการเงนิใหม่ของพันธ

สัญญาหน้ี ซึ่งไม่รวมหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าในการค านวณ

อัตราสว่นภาระหน้ีสนิตอ่ทุน อัตราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบี้ย

ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจาก 1.68 เท่า ณ สิน้ปี 2564 เป็น 1.51 

เท่า ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 โดยมีสาเหตุมาจากจ านวนหน้ีสนิ

ส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยที่ลดลง และฐานส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เพิม่ขึน้

จากก าไรที่เพิม่ขึน้และการขายสนิทรัพยใ์นระหว่างไตรมาส ทัง้น้ี 

หากนับรวมเงนิสดส ารองของบรษัิท อัตราส่วนหน้ีสนิส่วนทีม่ภีาระ

ดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้จะอยู่ที ่1.19 เท่า ซึง่ต ่ากว่าเงื่อนไข

ของพันธสัญญาหน้ีที ่1.75 เทา่อยา่งมนัียส าคัญ อยา่งไรก็ตาม การ

ทดสอบการด ารงอัตราสว่นทางการเงนิดังกล่าวไดรั้บการยกเวน้ไป

จนถงึสิน้ปี 2565 ส่วนอัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้

เพิม่ขึน้จาก 1.5 เทา่ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 เป็น 2.9 เทา่

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2565 เน่ืองมาจากกระแสเงนิสดจากการ

ด าเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้และดอกเบีย้จา่ยทีล่ดลง 

 อตัราสว่นทางการเงนิ 

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

อัตราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 42.5 25.9 

อัตราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 2.7 -23.7 

อัตราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน* 
(รอ้ยละ) 

-0.4 -22.9 

 
ความมปีระสทิธภิาพ 30 ก.ย. 65 30 ก.ย. 64 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้* (รอ้ยละ) -0.6 -20.9 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์ (รอ้ยละ) -0.1 -4.1 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 45 67 

อายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วัน) 27 50 

อายุเฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วัน) 88 125 

ความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่ง 30 ก.ย. 65 31 ธ.ค. 64 
สนิทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี้สนิหมุนเวยีน (เท่า) 0.7 0.9 

ภาระหนีส้นิตอ่ทุน 30 ก.ย. 65 31 ธ.ค. 64 

อัตราสว่นหนี้สนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.51 1.68 

อัตราสว่นหนี้สนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.19 1.36 

 30 ก.ย. 65 30 ก.ย. 64 

อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เท่า)  

2.9 1.5 

*ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

แนวโนม้ในอนาคต 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์โฮเทลส ์

บรษัิทยังคงเห็นถงึแนวโนม้เชงิบวกที่ดีอยา่งต่อเน่ืองดว้ยผลการ

ด าเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยแนวโนม้ของการจอง

หอ้งพักล่วงหนา้ทีแ่ข็งแกร่งยังคงด าเนินต่อไปอยา่งต่อเน่ือง และ

ไมม่สัีญญาณของการชะลอตัวของความตอ้งการของลกูคา้ในกลุ่ม

การเดนิทางเพือ่การพักผอ่นแตอ่ยา่งใด ทัง้น้ี ดว้ยการวางต าแหน่ง

ทางการตลาดของกลุ่มโรงแรมของบรษัิทเพื่อรองรับกลุ่มลูกคา้

ระดับบนทีม่กี าลังในการใชจ้า่ยทีส่งู สง่ผลใหบ้รษัิทมคีวามสามารถ

ในการฟ้ืนตัวไดเ้ร็วกวา่คูแ่ขง่ แมจ้ะมคีวามทา้ทายดา้นภมูรัิฐศาสตร์

และเศรษฐกจิ 

ทวีปยุโรป :  นอก เหนือจากการฟ้ืน ตัวของการท่องเที่ยว

ภายในประเทศและภายในทวีปยุโรปอย่างแข็งแกร่งแลว้ จ านวน

นักท่องเที่ยวในทวีปยุโรปที่เพิม่ขึน้ในปีหนา้จะไดรั้บแรงผลักดัน

จากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจากประเทศที่อยู่ห่างไกล 

โดยเฉพาะอย่างยิง่นักท่องเที่ยวจากทวีปอเมรกิาเหนือและทวีป

เอเชีย การจัดการประชุมและงานสัมนาต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ 

ตลอดจนการกลับมาการเดนิทางเพื่อธุรกจิของบรษัิทขนาดใหญ่ 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกลุม่ลกูคา้ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมคีวาม

ออ่นไหวตอ่ราคาในระดับทีต่ า่ และกลุม่โรมแรมของบรษัิทตัง้อยูใ่น

ท าเลที่ดีเลิศ ซึ่งเป็นการยากที่จะถูกทนแทนได ้บริษัทจึงมี

ความสามารถที่จะขึน้ราคาค่าหอ้งพักไดต้่อไป ส่วนในดา้นการ

บรหิารจัดการค่าใชจ้่าย ตน้ทุนทางดา้นพลังงานซึง่คดิเป็นสัดสว่น
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เพียงรอ้ยละ 4 ของรายไดทั้ง้หมดของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในปี 

2562 ซึง่บรษัิทไดท้ าสัญญาเพือ่ตรงึราคาพลังงานไวใ้นราคาทีต่ า่

กว่าราคาตลาดในปัจจุบันถึงเกือบรอ้ยละ 100 ในปี 2565 และ

มากกว่ารอ้ยละ 60 ของการใชง้านที่ไดค้าดการณ์ไวใ้นปี 2566 

ดังนั้น ไมเนอร ์โฮเทลสจ์งึคาดว่าผลกระทบจากตน้ทุนทางดา้น

พลังงานทีส่งูขึน้จะอยูใ่นวงจ ากัด 

ประเทศออสเตรเลยี: กลุม่โรงแรมในประเทศออสเตรเลยีมจี านวน

แขกเขา้พักทีเ่ตบิโตอยา่งแข็งแกรง่อยา่งตอ่เน่ือง จากทัง้กลุม่การ

เดินทางเพื่อการพักผ่อนและการเดินทางเพื่อธุรกิจ เน่ืองจาก

ประเทศออสเตรเลียไดย้กเลกิมาตรการการปิดพรมแดนระหวา่งรัฐ 

อกีทัง้ จ านวนนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่ขึน้จะชว่ยผลักดันผล

การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศออสเตรเลียต่อไป 

นอกจากน้ี ณ สิน้เดอืนตลุาคม 2565 ประเทศออสเตรเลยีไดเ้ปิดตัว

แคมเปญระดับนานาชาติภายใตช้ื่อ 'Come and Say G'day' ใน

ตลาดตา่งประเทศทีส่ าคัญหลายแหง่ โดยมเีป้าหมายเพือ่ทีจ่ะสรา้ง

ความตอ้งการในการเดนิทางมาเยือนประเทศออสเตรเลียอกีครัง้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงด าเนินกลยุทธ์ในการขึ้นราคาค่า

หอ้งพักตอ่ไปในปี 2566 แมว้า่อัตราการขึน้ราคาจะอยูใ่นระดับที่ต ่า

กวา่ในปี 2565 เล็กนอ้ย 

ประเทศไทย: ผลการด าเนนิงานของกลุ่มโรงแรมในประเทศไทย

ไดก้ลับมาอยู่ในระดับที่ใกลเ้คียงกับระดับก่อนการระบาดของโรค 

COVID-19 แลว้ และบริษัทคาดว่าผลการด าเนินงานของกลุ่ม

โรงแรมดังกล่าวจะกลับมาสู่ระดับก่อนการระบาดภายในปี 2566 

แมว้่าจะยังคงมีความไม่แน่นอนของการกลับมาของนักท่องเทีย่ว

จากประเทศจีนก็ตาม โดยผลการด าเดนิงานที่ฟ้ืนตัวดังกล่าวจะ

ไดรั้บการผลักดันจากกลยุท์การก าหนดราคาค่าหอ้งพักของ 

ไมเนอร ์โฮเทลสเ์พื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวในวงกวา้งผา่นเครือขา่ย

การขายทีแ่ข็งแกรง่ ประกอบกับกลยทุธก์ารขายและการตลาดแบบ

ระบเุป้าหมายของบรษัิท นอกจากน้ี สายการบนิตา่งๆ อยูใ่นระหวา่ง

การด าเนินการเพื่อเพิม่จ านวนที่น่ังในหลายจุดหมายปลายทาง 

และวางแผนการด าเนินงานเพื่อที่จะสามารถรับมือกับจ านวน

นักท่องเที่ยวที่เพิม่ขึน้ได ้ซึง่การด าเนินงานดังกล่าวจะช่วยปลด 

ล็อกขอ้จ ากัดดา้นจ านวนนักท่องเที่ยวส าหรับโรงแรมในประเทศ

ไทย ทัง้น้ี ช่วงมรสุมของประเทศไทยก าลังจะหมดไป ส่งผลให ้

อัตราการเขา้พักเฉลีย่เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองอยูท่ีร่ะดับสงูกวา่รอ้ยละ 

60 ในเดอืนตลุาคม 2565 

ประเทศมลัดฟีส:์ การด าเนินงานของโรงแรมในประเทศมัลดฟีส์

จะยังคงอยูใ่นระดับทีส่งูกวา่ระดับกอ่นการระบาดของโรค COVID-

19 และจะไดรั้บประโยชนจ์ากโครงการของกระทรวงการทอ่งเที่ยว

ของประเทศมัลดีฟสเ์พื่อเพิม่จ านวนนักท่องเทีย่วที่เดนิทางมายัง

ประเทศมัลดีฟสใ์นปี 2566 ดว้ยการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่

รองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิม่ขึ้น ทั้งน้ี ดว้ยความตอ้งการที่

เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งตามที่ไดค้าดการณ์ไว ้ส่งผลใหร้าคาค่า

หอ้งพักโดยเฉลีย่มแีนวโนม้ทีจ่ะเพิม่ขึน้ตอ่ไป 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ฟู้ด 

ไมเนอร์ ฟู้ ดจะยังคงมุ่งสรา้งรายไดผ้่านทุกช่องทางการขาย 

ในขณะที่เสรมิสรา้งโครงสรา้งตน้ทุนเพื่อเพิม่ความสามารถในการ

ท าก าไรโดยรวมต่อไป โดยความคดิรเิริม่ใหม่ๆ ของบรษัิท เช่น

รูปแบบรา้นคา้ใหม ่แพลตฟอรม์โปรแกรมความภักดีระหว่างลกูคา้

ตอ่แบรนดใ์หม ่ตลอดจนการพัฒนาผลติภัณฑใ์หมจ่ะเป็นเป้าหมาย

หลักของบรษัิทตอ่ไป 

กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย: การด าเนินการเพือ่ฟ้ืนฟู

ภาพลักษณ์ของแบรนดใ์หทั้นสมัยจะยังคงเป็นไปอย่างต่อเ น่ือง 

ควบคู่ไปกับการปรับรูปแบบรา้นคา้ใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อเร็วๆ น้ี  

แบรนดซ์ซิซเ์ลอ่รไ์ดเ้ปิดตัวรา้นคอนเซปตส์โตรร์ปูแบบใหม ่ทีม่กีาร

ออกแบบรา้นใหมด่ว้ยขนาดรา้นทีเ่ล็กลง และเพิม่รายการอาหารที่

น่าตืน่เตน้ เพือ่เนน้ย า้ถงึภาพลักษณข์องแบรนดซ์ซิซเ์ลอ่ร ์ซ ึง่เป็น

แบรนดร์า้นอาหารเพือ่สุขภาพชัน้น าของประเทศไทย โดยแนวคดิ

รา้นคา้ใหม่ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยขยายฐานลูกค า้ให ้

ครอบคลมุคนรุน่ใหมท่ีม่ไีลฟ์สไตลทั์นสมัย 

กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนี: สถานการณใ์นประเทศจนี

ยังคงปรับตัวดขีึน้อยา่งมนัียส าคัญจากไตรมาส 2 ปี 2565 ภายหลัง

จากทีม่กีารผอ่นคลายมาตรการการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค 

COVID-19 ในเมืองหลักต่างๆ อย่างไรก็ตาม แมว้่าจะยังคงมี

ขอ้จ ากัดอยู่บา้งในเมืองเล็ก แต่ความเขม้งวดและระยะเวลาของ

การปิดพื้นที่ในประเทศจนีนัน้นอ้ยลงและสัน้ลงมาก บรษัิทจงึคาด

วา่กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีจะมผีลก าไรและกระแสเงนิสด

ทีเ่ป็นบวกผา่นมาตรการในการลดคา่ใชจ้า่ยในหลายดา้น ซึง่รวมถงึ

การเจรจาต่อรองกับเจา้ของทีเ่พือ่ขอลดค่าเชา่ การปรับปรุงระบบ

การบรกิารการจัดซือ้จัดจา้ง และการลดจ านวนพนักงานต่อสาขา

ผ่านการใชร้ะบบดจิทัิลและเทคโนโลยีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ

การด าเนนิงาน ทัง้น้ี กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีจะยังคงมุ่ง

ปรับตัวใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มการด าเนนิงานในประเทศ พรอ้มทัง้

พจิารณาหาโอกาสใหม่ๆ  ในการเตบิโตทางธุรกจิตอ่ไป 

กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยี: ภายหลังจาก

ความส าเร็จของแคมเปญการตลาดระดับประเทศในการส่งเสริม

เอกลักษณก์าแฟของแบรนดเ์ดอะ คอฟฟ่ี คลับเพือ่ใหเ้ป็นทีรู่จั้กกนั

อยา่งแพรห่ลายมากขึน้ โครงการตอ่ไปของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศออสเตรเลยีคือการเสรมิสรา้งโปรแกรมความภักดีระหวา่ง

ลูกคา้ต่อแบรนด ์ผ่านความคดิรเิริม่ทางดา้นการตลาดทัง้ผา่นทาง

หนา้รา้นและทางดิจทัิล เพื่อเพิม่จ านวนการใชง้านผ่านแอปพล ิ

เคชันมือถือของแบรนดเ์อง โดยมีเป้าหมายเพื่อดงึดูดลูกคา้ใหม่

และกระตุน้จ านวนครัง้ในการซือ้ซ า้ 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

สภาพแวดลอ้มและยอดขายของธุรกจิจัดจ าหน่ายในประเทศไทย

คาดว่าจะฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง โดยไดรั้บแรงผลักดันจากกจิกรรม

ทาง เศรษฐกิจที่ ฟ้ืน ตัวและการกลับมาของนักท่องเที่ยว
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ชาวต่างชาตภิายหลังจากการยกเลกิจ ากัดในการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 อยา่งไรก็ตาม ดว้ยอัตราการเตบิโตของ

ตลาดอีคอมเมริซ์ที่สูงขึน้ในประเทศไทย ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลไ์ด ้

ปรับการด าเนินธุรกจิเพื่อที่จะมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลางมากขึ้น

และเพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อสรา้งประสบการณ์การซื้อสินคา้ที่

ราบรื่นส าหรับทั้งช่องทางการซื้อภายในรา้นคา้และช่องทาง

ออนไลน์ ผ่านการเลือกสรรผลติภัณฑ ์การตัง้ราคา การเพิม่ช่อง

ทางการช าระเงิน และการปรับเปลี่ยนนโยบายการคืนสินคา้ 

นอกจากน้ี ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลจ์ะยังคงมุง่เนน้ไปที่การรักษาลกูคา้

เดมิ เพิม่ฐานลกูคา้ใหม ่และการวเิคราะหข์อ้มลูลกูคา้อกีดว้ย 

แนวโนม้การบรหิารจัดการกระแสเงนิสดและฐานะทางการเงนิ 

บรษัิทยังคงมสีถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งดว้ยเงนิสดในมอืและ

วงเงินสนิเชือ่ยังคงอยู่ในระดับที่สงูอยูท่ี่จ านวน 2.7 หมื่นลา้นบาท 

และ 3.0 หมื่นลา้นบาท ตามล าดับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 

อยา่งไรก็ตาม จากผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ บรษัิทจงึมั่นใจว่า

จะสามารถรักษากระแสเงินสดอิสระโดยเฉลี่ยที่เป็นบวกอย่าง

แข็งแกรง่เชน่น้ีไดต้อ่ไปในอนาคต 

นอกจากน้ี บรษัิทยังคงมุง่มั่นเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้ับฐานะ

ทางการเงนิ โดยบรษัิทมอีัตราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยเป็นผลมาจากกลยทุธใ์นการ

เร่งการช าระคืนหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ท่ามกลางสภาวะอัตรา

ดอกเบี้ยที่สูงขึน้ ซ ึง่จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จาก

ดอกเบีย้ทีส่งูขึน้ในอนาคต 

บรษัิทมีความมั่นใจในการด าเนินงานเพื่อผลักดันการเตบิโตอยา่ง

ยั่งยืนผ่านทัง้กลุ่มแบรนดโ์รงแรมและรา้นอาหารชัน้น าของบรษัิท 

ซึง่การฟ้ืนตัวในเชงิบวกดังกลา่วจะสามารถเอาชนะแรงกดดันต่างๆ 

จากสภาพแวดลอ้มเศรษฐกจิภายนอกได ้ทัง้น้ี เมือ่ประกอบกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรอย่างรอบคอบของบริษัทแลว้ บริษัทมี

ความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสรา้งผลการด าเนินงานที่

แข็งแกร่งต่อไปไดใ้นปี 2566 ผ่านความสามารถในการท าก าไรที่

เพิม่ขึน้ 

 

 

 

 

………………………………………..…………….. 

นายชัยพัฒน ์ไพฑรูย ์

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 
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ภาคผนวก 

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว  

ชว่งเวลา 
จ านวน 

(ลา้นบาท) 
กลุม่ธุรกจิ รายการทีเ่กดิข ึน้ 

เพยีงครัง้เดยีว 

ไตรมาส 1 

ปี 2564 

119 รายได ้

-100 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงครัง้เดยีวของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละ
คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-2,349 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การดอ้ยค่าของสนิทรัพยเ์นือ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 (คา่ใชจ่้ายในการขาย
และบรหิาร) 

793 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิเหรียญ
สหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

-135 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการ
ขายและบรหิาร) 

-12 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส/์ 

ไมเนอร์ 

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย

(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-236 ไมเนอร ์ฟู้ ด 

คา่ใชจ่้ายส ารองส าหรับการปิด
สาขาและลกูหนี้คา่เชา่ และการตดั
จ าหน่ายค่าเชา่ลว่งหนา้ (คา่ใชจ่้าย

ในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2564 

 

 134 รายได ้

   83 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงครัง้เดยีวของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละ
คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-340 ก่อนภาษี 

-103 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

 

สว่นขาดทุนจากการขายสนิทรัพย์
ในประเทศสเปน (คา่ใชจ่้ายในการ
ขายและบรหิาร) 

-737 
ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

คา่ใชจ่้ายในการปรับโครงสรา้งหนี้
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (ดอกเบีย้
จ่าย) 

-9 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย

(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-9 ไมเนอร ์ฟู้ ด 

คา่ใชจ่้ายส ารองในการปิดสาขาและ
การตดัจ่ายคา่เชา่ลว่งหนา้   

(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

272 ก่อนภาษี 

209 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์ 

โฮเทลส ์

 

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิเหรียญ
สหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

45 ก่อนภาษี 

36 หลงัภาษี 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการ
ขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 3 

ปี 2563 

 17 รายได ้

   -96 ก าไรสทุธิ 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงครัง้เดยีวของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละ

คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-110 

ไมเนอร์ 
โฮเทลส/์ 
ไมเนอร ์

ฟู้ด/ไมเนอร์  

ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย 
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-17 รายได ้

 -13 ก าไรสทุธิ 
ไมเนอร ์ฟู้ ด 

คา่ใชจ่้ายส ารองส าหรับสนิคา้
คงเหลอื (ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

ไตรมาส 3 

ปี 2563 

-197 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น
จากสัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิ
เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

-369 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธ์
ของเครือ่งมอืทางการเงนิ 
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 1 

ปี 2565 

 

 42 รายได ้

   115 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงครัง้เดยีวของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละ
คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

         -7 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-74 

ไมเนอร ์     

โฮเทลส ์

 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิเหรียญ

สหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

       -576 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

        389 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การป้องกันความเสีย่งทีไ่ม่มี
ประสทิธภิาพ (ก าไรอื่น) 

         -65 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ภาษีเงนิไดร้อตดับัญชตีามมาตร 
ฐานการบัญช ีIFRS9 (ภาษีจ่าย) 

-7 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ภาษีเงนิไดร้อตดับัญชจีากก าไรจาก
การขายเงนิลงทุนรอ้ยละ 40 ของ 
MINT ในสนิทรัพย ์5 แห่งใน

ประเทศไทย (ภาษีจ่าย) 

-16 รายได ้

   13 ก าไรสทุธ ิ
ไมเนอร ์ฟู้ ด 

การจ าหน่ายสนิทรัพยถ์าวร, 
คา่ใชจ่้ายส ารองส าหรับการดอ้ยคา่
ของสนิทรัพยแ์ละการตัดจ าหน่าย

ของรายไดร้อตดับัญชตีาม
มาตรฐานการบัญช ีIFRS15 
(รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในการขาย
และบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2565 

 

 32 รายได ้

   115 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงครัง้เดยีวของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละ
คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-8 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

867 

ไมเนอร ์     
โฮเทลส ์

 

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิเหรียญ

สหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

-141 
 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

-32 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การป้องกันความเสีย่งทีไ่ม่มี
ประสทิธภิาพ (ขาดทุนอื่น) 

-120 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ภาษีเงนิไดร้อตดับัญชตีาม
มาตรฐานการบัญช ีIFRS9 (ภาษี
จ่าย) 

-463 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ขาดทุนทีไ่ม่ไดเ้กดิข ึน้จรงิจาก
สญัญาอนุพันธอ์นุพันธ์ (ขาดทุน

อืน่)  

128 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ก าไรจากการไถถ่อนหุน้กูท้ีม่ ี
ลกัษณะคลา้ยทุนจ านวน 300 ลา้น
เหรยีญสหรัฐ (ก าไรอืน่ๆ) 



 

 

 

หนา้ 13 

-1 รายได ้

   5 ก าไรสทุธ ิ
ไมเนอร ์ฟู้ ด 

การจ าหน่ายสนิทรัพยถ์าวร, 
คา่ใชจ่้ายส ารองส าหรับการดอ้ยคา่
ของสนิทรัพย์ และการตดัจ าหน่าย

ของรายไดร้อตดับัญชตีาม
มาตรฐานการบัญช ีIFRS15 

(รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในการขาย
และบรหิาร) 

ไตรมาส 3 

ปี 2565 

 

387 รายได ้
456 ก าไรสทุธ ิ

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงครัง้เดยีวของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละ
คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-8 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย

(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

783 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจาก

สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิเหรียญ
สหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร) 

-52 
 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

349 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การป้องกันความเสีย่งทีไ่ม่มี

ประสทิธภิาพ (รายไดอ้ื่น) 

147 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ภาษีเงนิไดร้อตดับัญชตีาม
มาตรฐานการบัญช ีIFRS9 (ภาษี
จ่าย) 

922 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ก าไรทีไ่ม่ไดเ้กดิข ึน้จรงิจากสัญญา

อนุพันธอ์นุพันธ์ (รายไดอ้ืน่) 

-24 รายได ้

1 ก าไรสทุธ ิ
ไมเนอร ์ฟู้ ด 

การจ าหน่ายสนิทรัพยถ์าวร, การ
กลบัคา่ใชจ่้ายส ารองส าหรับการ
ดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์และการตัด
จ าหน่ายของรายไดร้อตัดบัญชตีาม

มาตรฐานการบัญช ีIFRS15 
(รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในการขาย
และบรหิาร) 

 


