
 

 

 

หนา้ 1 

ภาพรวมธรุกจิ

ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 4 ปี 2565 และปี 2565 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2565 ที่

เตบิโตอย่างแข็งแกร่งจากทัง้ช่วงเดียวกันของปีกอ่นและไตรมาส

กอ่น  

ในไตรมาส 4 ปี 2565 บริษัทมีรายไดจ้ากการด าเนินงานอยู่ที่

จ านวน 35,964 ลา้นบาท โดยเตบิโตอยา่งมนัียส าคัญในอัตรารอ้ย

ละ 35 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการฟ้ืน

ตัวอยา่งแข็งแกรง่ของธุรกจิโรงแรมจากกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีฟ้ื่น

ตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศและกลยุทธ์การขึ้นราคาค่า

หอ้งพักที่ประสบความส าเร็จ ประกอบกับการเติบโตของธุรกจิ

รา้นอาหารและธุรกจิการขายสนิคา้ไลฟ์สไตลจ์ากจ านวนลูกคา้ที่

เพิม่ขึน้ 

ในไตรมาส 4 ปี 2565 บรษัิทมกี าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ

ค่าเสื่อม (EBITDA) จากการด าเนินงานอยู่ที่จ านวน 10,681 ลา้น

บาท โดยเติบโตรอ้ยละ 23 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึง่เป็น

อัตราการเตบิโตทีช่า้กวา่การเตบิโตของรายได ้ โดยเป็นผลมาจาก

ผลกระทบจากการปรับปรงุทางบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกับสัญญาเชา่ และ

ฐานการด าเนินงานที่สูงจากเงินสนับสนุนจากรัฐบาลที่เอ็นเอช  

โฮเทล กรุ๊ปไดรั้บในช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม 

โครงสรา้งตน้ทนุของบรษัิทยังคงแข็งแกรง่ ซึง่เป็นผลมาจากความ

พยายามในการบริหารจัดการตน้ทุนที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนความสามารถในการผลักดัน

รายไดใ้นชว่ง COVID-19 

บรษัิทมกี าไรสทุธจิากการด าเนนิงานในไตรมาส 4 ปี 2565 เพิม่ขึน้

อยา่งมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 44 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน อยู่ที่จ านวน 2 ,379 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากการ

ด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ของทัง้สามหน่วยธุรกจิของบรษัิท 

ในปี 2565 บรษัิทมรีายไดจ้ากการด าเนนิงานเตบิโตรอ้ยละ 66 จาก

ปีก่อน อยู่ที่จ านวน 123,809 ลา้นบาท จากสภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกจิทีฟ้ื่นตัวในทกุภมูภิาคหลักของบรษัิท ส่วน EBITDA จากการ

ด าเนนิงานเตบิโต 2 เทา่ อยูท่ี ่32,919 ลา้นบาทในปี 2565 ซึง่เป็น

ผลมาจากความสามารถในการท าก าไรที่เพิม่ขึน้ตามการเพิ่มขึ้น

ของรายไดจ้ากการขึ้นราคาค่าหอ้งพักและความสามารถในการ

บรหิารจัดการตน้ทนุเชงิรกุของบรษัิท สง่ผลใหบ้รษัิทผลกิฟ้ืนกลับ

มาสรา้งผลก าไรจากการด าเนนิงานจ านวน 2,019 ลา้นบาท จากผล

ขาดทนุจ านวน 9,314 ลา้นบาท ในปี 2565 

หากนับรวมรายการที่เกดิขึ้นเพียงครั้งเดียวตามรายละเอียดใน

ภาคผนวก ในไตรมาส 4 ปี 2565 บรษัิทมรีายไดแ้ละ EBITDA ตาม

งบการเงนิเตบิโตรอ้ยละ 34 และ 204 จากช่วงเดยีวกันของปีกอ่น 

อยู่ที่จ านวน 36,077 และ 10,161 ลา้นบาท ตามล าดับ ในขณะที่

บรษัิทมกี าไรตามงบการเงนิพลกิฟ้ืนกลับมาเป็นบวกจ านวน 1,911 

ลา้นบาท จากผลขาดทุนตามงบการเงินจ านวน 1,557 ลา้นบาท

ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส าหรับปี 2565 บรษัิทมีรายไดต้ามงบ

การเงินเตบิโตรอ้ยละ 64 จากปีก่อน อยู่ที่จ านวน 124,341 ลา้น

บาท สว่น EBITDA ตามงบการเงนิเตบิโตมากกวา่ 3 เทา่จากปีกอ่น 

อยู่ที่จ านวน 35,208 ลา้นบาท ในขณะที่ก าไรตามงบการเงนิพลกิ

ฟ้ืนกลับมาเป็นบวกจ านวน 4,286 ลา้นบาท ปรับตัวดีขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญจากผลขาดทุนตามงบการเงนิจ านวน 13,167 ลา้นบาท

ในปีกอ่น 

 

ผลการด าเนนิงาน 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 

ปี 2565 

ไตรมาส 4 

ปี 2564 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม* 36,077 26,958 34 

EBITDA รวม 10,161 3,345 204 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 28.2 12.4  

ก าไรสทุธริวม  1,911 -1,557 223 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(   (รอ้ยละ) 

5.3 -5.8  

จากการด าเนนิงาน**    

รายไดร้วม* 35,964 26,632 35 

EBITDA รวม 10,681 8,670 23 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 29.7 32.6  

ก าไรสทุธริวม  2,379 1,657 44 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                  

(รอ้ยละ) 

6.6 6.2  

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2566 

ค าอธิบายและการวิ เคราะห์ฐ าน ะการ เงินและผลก ารด า เนินงาน  



 

 

 

หนา้ 2 

* ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

 

สดัสว่นผลการด าเนนิงาน* 

ปี 2565 (รอ้ยละ)                     รายได ้  EBITDA      ผลก าไร  

โรงแรมและอื่นๆ 76 82 45 

รา้นอาหาร 22 17 45 

จัดจ าหน่าย 2 1 10 

 รวม  100 100 100 

* ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

 

พฒันาการทีส่ าคญัในไตรมาส 4 ปี 2565 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• เปิดรา้นอาหารสุทธจิ านวน 47 สาขา เมื่อเทยีบกับ 

ไตรม าส  3  ปี  2565 โดยส่ วน ใหญ่ เ ป็ น ร า้น 

สเวนเซน่ส ์แดรี ่ควนี เบอรเ์กอร ์คงิ บอนชอน และ

คอฟฟ่ี เจอน่ีในประเทศไทย และเดอะ พซิซา่ คอม

ปะนีในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ซึง่หักกลบ

การปิดสาขาของแบรนด์เดอะ คอฟฟ่ี คลับใน

ประเทศออสเตรเลยีในระหวา่งไตรมาส 

• เปิดรา้นพูเลท ์ซึง่เป็นรา้นไกอ่บสไตลฝ์ร่ังเศสแหง่

แรกในประเทศไทย 

• เขา้ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 50.1 ในกากา้ ซึง่เป็น

ผูน้ าเทรนด์ในการด าเนินธุ รกิจธุ รกิจค ้าปลีก

เครือ่งดืม่ 

โรงแรมและ

อืน่ๆ 

• ประสบความส าเร็จในการขายและรับจา้งบริหาร

โรงแรม Tivoli Coimbra ในประเทศโปรตเุกส 

• เปิดโรงแรม 4 แหง่ ในชว่งไตรมาส 4 ปี 2565  

- อนันตรา: โรงแรมภายใตสั้ญญาเชา่บรหิาร 1 แหง่ 

ในประเทศฝร่ังเศส และโรงแรมภายใตสั้ญญา

รับจา้งบรหิาร 1 แหง่ ในตะวันออกกลาง 

- เอ็นเอช: โรงแรมเชา่บรหิาร 1 แหง่ ในประเทศ

อติาล ีและโรงแรมภายใตสั้ญญารับจา้งบรหิาร 1 

แหง่ ในประเทศไทย 

• ปิดโรงแรม 1 แหง่ ในชว่งไตรมาส 4 ปี 2565 

- เอ็นเอช: โรงแรมเชา่บรหิาร 1 แหง่ ในประเทศ

เยอรมนี  

• เปิดตัว BDMS Wellness Clinic Retreat ทีโ่รงแรม

อนันตรา รเิวอรไ์ซด ์ในกรงุเทพฯ โดยรว่มทนุกับ 

Bangkok Dusit Medical Services 

• อนันตรา เวเคชั่น คลับเพิม่จ านวนยนูติในเขาหลัก 

ซึง่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นแหง่ใหมข่องโครงการ 

ผลการด าเนนิงานจ าแนกรายธรุกจิ 

ธุรกจิรา้นอาหาร 

 ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2565 บรษัิทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,531  

สาขา แบง่เป็นสาขาทีบ่รษัิทลงทนุเอง 1,264 สาขา คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,267 สาขา คดิ

เป็นสัดสว่นรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาภายใตก้ลุม่ธุรกจิรา้นอาหารใน

ประเทศไทย 1,904 สาขา คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 75 และเป็นสาขา

ภายใตก้ลุ่มธุรกจิรา้นอาหารอืน่ 627 สาขา คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 

25 ครอบคลุม 24 ประเทศครอบคลุมท่ัวทวีปเอเชีย โอเชียเนีย 

ตะวันออกกลาง ยโุรป ประเทศเม็กซโิก และประเทศแคนาดา 

 

* กลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยรวมสาขารา้นอาหารในประเทศกัมพูชา ลาว 
เมยีนมาร ์และเวยีดนาม 

 
รา้นอาหารจ าแนกตามแบรนด ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 4 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

เดอะ พซิซ่า คอมปะนี 574 2 12 

สเวนเซ่นส ์ 348 9 25 

ซซิซเ์ลอร์ 66 -3 1 

แดรี ่ควนี 505 6 15 

เบอรเ์กอร ์คงิ 127 3 8 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 405 0 -10 

ไทย เอ็กซเ์พรส 91 0 6 

รเิวอรไ์ซด ์ 145 -2 5 

เบนฮิานา 19 2 2 

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2565 ปี 2564 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม* 124,341 76,003 64 

EBITDA รวม 35,208 11,114 217 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 28.3 14.6  

ก าไรสทุธริวม  4,286 -13,167 133 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(  (รอ้ยละ) 

3.4 -17.3  

จากการด าเนนิงาน**    

รายไดร้วม* 123,809 74,463 66 

EBITDA รวม 32,919 16,629 98 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 26.6 22.3  

ก าไรสทุธริวม  2,019 -9,314 122 

อตัราการท าก าไรสทุธ ิ                

(  (รอ้ยละ) 

1.6 -12.5  

รา้นอาหารจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทุนเองและแฟรนไชส ์

จ านวนรา้นสาขา 
ไตรมาส 4 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทุนเอง 1,264 18 59 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,267 29 83 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,531 47 142 

    

ประเทศไทย* 1,904 50 139 

ประเทศจีน 140 -2 5 

ประเทศออสเตรเลยี 335 -3 -7 

อืน่ๆ 152 2 5 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,531 47 142 



 

 

 

หนา้ 3 

บอนชอน 114 5 11 

คอฟฟ่ี เจอนี่ 85 20 56 

อืน่ๆ* 52 5 11 

รวมสาขารา้นอาหาร 2,531 47 142 

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

ผลประกอบการตามกลุม่รา้นอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2565 ยอดขายโดยรวมทกุสาขา (Total-System-

Sales) ซึง่รวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์เตบิโตรอ้ยละ 17.1 จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเตบิโตของยอดขายโดยรวมทุก

สาขาของกลุ่มธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลีย

สามารถหักกลบผลกระทบจากการลดลงของยอดขายโดยรวมทกุ

สาขาในประเทศจีนจากมาตรการการป้องกันการระบาดของโรค 

COVID-19 ที่เขม้งวดของรัฐบาลและการตดิเชื้อระลอกใหญ่ใน

ประเทศไดเ้ต็มจ านวน ส่วนยอดขายต่อรา้นเดิมเติบโตในอัตรา 

รอ้ยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายที่

เตบิโตขึน้ในทกุภมูภิาค ยกเวน้ประเทศจนี 

ยอดขายโดยรวมทกุสาขาของกลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย

เติบโตรอ้ยละ 20.2 ในไตรมาส 4 ปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน จากยอดขายต่อรา้นเดมิที่เตบิโตรอ้ยละ 4.1 

และการเปิดสาขาใหม่ของหลายแบรนด์ ซ ึง่รวมถงึ เดอะ พซิซา่ 

คอมปะนี, สเวนเซน่ส,์ แดรี่ ควีน, เบอรเ์กอร ์คงิ, บอนชอน และ

คอฟฟ่ี เจอน่ี โดยสาขารา้นอาหารทีเ่ปิดใหมข่องไมเนอร ์ฟู้ดไดรั้บ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเ้หมาะกับแบรนดแ์ละสถานที่ตัง้มากขึน้ 

ยกตัวอย่างเชน่ แดรี่ ควีนไดเ้ปิดตัวป๊อปอัพสโตรแ์ห่งแรกในทวปี

เอเชยี ซึง่น าเสนอประสบการณท์ีแ่ตกต่างใหก้ับลกูคา้ ดว้ยตูเ้กมส์

สไตลญ์ี่ปุ่ นที่สามารถโตต้อบไดแ้บบทันที ตูปั้ญญาประดษิฐ ์และ

เมนูพิเศษเฉพาะช่วงเวลา ในขณะที่เบอร์เกอร์ คิงไดเ้ปิดตัว 

แฟล็กชปิสโตรแ์ห่งแรกในเอเชยีที่น าเสนอเทคโนโลยีขัน้สูง เชน่ 

เตาย่างเน้ือทีม่เีปลวไฟอันเป็นเอกลักษณ์ ล็อคเกอรเ์ก็บความรอ้น

อัจฉรยิะเพือ่ควบคมุคณุภาพของบรกิารการจัดสง่อาหารใหด้ียิง่ขึน้ 

และสถานีชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้าทีค่ านงึถงึแนวทางดา้นความยั่งยนื 

ในไตรมาส 4 ปี 2565 กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศจนีมยีอดขาย

โดยรวมทกุสาขาลดลงรอ้ยละ 20.1 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของ

ปีกอ่น แมว้า่จ านวนสาขารา้นอาหารจะเพิม่ขึน้ โดยมสีาเหตมุาจาก

สภาพแวดลอ้มการด าเนินงานที่ทา้ทายในเมอืงหลักของประเทศ

จีน ซึง่รัฐบาลไดอ้อกขอ้จ ากัดในการน่ังรับประทานอาหารภายใน

รา้น อย่างไรก็ตาม แมว้่ามาตรการการปิดประเทศจะถูกยกเลกิ

ตั้งแต่ในช่วงตน้เดือนธันวาคม แต่จ านวนผูต้ิดเชื้อ COVID-19 

ยังคงอยู่ในจ านวนที่สูงท่ัวประเทศ ส่งผลใหจ้ านวนลูกคา้ภายใน

รา้นอาหารลดลง และยอดขายต่อรา้นเดมิลดลงรอ้ยละ 26.4 ใน

ไตรมาส 4 ปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งน้ี 

เพือ่ทีจ่ะรับมอืกับยอดขายทีล่ดลง กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศ

จีนไดด้ าเนินมาตรการการลดค่าใชจ้า่ยผา่นการลดค่าเช่าและเพิม่

ประสทิธภิาพของพนักงาน 

สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกจิในประเทศออสเตรเลียยังคง

ปรับตัวดขีึน้อยา่งตอ่เน่ือง จากการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภคและกจิกรรม

ทางเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัว โดยกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศ

ออสเตรเลียไดด้ าเนินโครงการดา้นการขายและการตลาดที่มี

ประสทิธิภาพเพื่อกระตุน้ยอดขาย และเปิดตัวกระเป๋าสตางคแ์บบ

ดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกคา้ที่หนา้รา้น ส่งผลให ้

ลูกคา้สามารถสะสมคะแนนและแลกรับของรางวัลในโปรแกรมได ้

ง่ายขึ้น เป็นผลใหย้อดขายต่อรา้นเดิมเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 15.1 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาส 4 ปี 2565 ทั้งน้ี 

ประกอบกับการกลับมาเปิดสาขารา้นอาหารทีส่นามบนิและสาขาที่

ไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วม ยอดขายโดยรวมทุกสาขาเตบิโตรอ้ย

ละ 18.9 

โดยภาพรวม ในปี 2565 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาเตบิโตรอ้ยละ 

20.1 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น โดยเป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวของธุรกจิใน

ประเทศไทยและออสเตรเลีย ส่วนยอดขายต่อรา้นเดมิของกลุ่ม

ธุรกิจรา้นอาหารทั้งหมดเติบโตรอ้ยละ 8.0 โดยการฟ้ืนตัวของ

ยอดขายผ่านช่องทางการน่ังรับประทานภายในรา้นในทุกภูมภิาค

สามารถหักกลบสภาพแวดลอ้มการด าเนนิงานทีท่า้ทายในประเทศ

จนีไดเ้ต็มจ านวน 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิรา้นอาหาร 

(รอ้ยละ) ไตรมาส 4 

ปี 2565 

ไตรมาส 4 

ปี 2564 

ปี 2565     ปี 2564 

อัตราเตบิโตของยอดขายตอ่
รา้นเฉลีย่ Average Same-

Store-Sales Growth 
4.4  (1.7) 8.0  (5.1) 

อัตราเตบิโตของยอดขาย
รวมเฉลีย่ Average Total-
System-Sales  

17.1  6.0  20.1  3.1  

หมายเหตุ: การเตบิโตของยอดขายค านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ เพื่อ
ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ผลการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2565 บรษัิทมีรายไดร้วมจากการด าเนินงานของ

ธุรกิจรา้นอาหารเตบิโตอย่างมีนัยส าคัญในอัตรารอ้ยละ 21 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นผลมาจากการเตบิโตของ

การด าเนินงานในประเทศไทยและออสเตรเลยี ก าไรที่เพิม่ขึน้จาก

กจิการร่วมคา้ และการปรับโครงสรา้งธุรกจิภายในเพื่อยา้ยธุรกิจ

รับจา้งผลติของไมเนอร ์ไลฟ์สไตลม์าอยูภ่ายใตก้ารด าเนนิงานของ 

ไมเนอร ์ฟู้ด ทัง้น้ี หากไมนั่บรวมผลการด าเนนิงานของธุรกจิรับจา้ง

ผลิต รายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกิจรา้นอาหารยังคง

เตบิโตรอ้ยละ 17 เมื่อเทยีบกับชว่งเดียวกันของปีกอ่น ส่วนรายรับ

จากการใหส้ทิธแิฟรนไชสเ์ตบิโตในอตัรารอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกบัชว่ง

เดียวกั นของ ปี  จากรายได รั้บจากการใหส้ิทธิแฟรนไชส์

ภายในประเทศที่สูงขึน้ในหลายแบรนด์ ประกอบกับค่าธรรมเนียม

แรกเขา้ทีเ่พิม่ขึน้ของแบรนดเ์ดอะ พซิซา่ คอมปะนี และสเวนเซน่ส ์

จากสัญญาการใหส้ทิธแิฟรนไชสใ์หมใ่นตา่งประเทศ 



 

 

 

หนา้ 4 

ในไตรมาส 4 ปี 2565 EBITDA จากการด าเนนิงานของไมเนอร ์ฟู้ด

เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 16 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น อยูท่ี ่1,625 

ลา้นบาท โดยผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นของกลุ่มธุรกจิ

รา้นอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลยี จากการเปิดรา้นอาหาร

รูปแบบใหม่และความคิดริเริ่มทางดา้นการขายและการตลาดที่

ประสบความส าเร็จ ซึง่ชว่ยเพิม่การมสีว่นรว่มของลกูคา้ สามารถหัก

กลบผลกระทบจากการชะลอตัวของผลการด าเนนิงานทีท่า้ทายใน

ประเทศจีนไดเ้ต็มจ านวน อัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนินงานลดลงเล็กนอ้ยเป็นรอ้ยละ 22.4 ในไตรมาส 4 ปี 2565 

เมื่อเทียบกับรอ้ยละ 23.3 ในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยมีสาเหตมุา

จากธุรกจิรับจา้งผลติซึง่มีอัตราการท าก าไรที่ต า่กว่า ทัง้น้ี หากไม่

นับรวมผลกระทบจากการปรับโครงสรา้งธุรกิจ ในไตรมาส 4 ปี 

2565 อัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงานจะอยูท่ีร่อ้ยละ 

23.2 ซึง่เป็นระดับทีใ่กลเ้คยีงกับไตรมาส 4 ปี 2564 

ส าหรับปี 2565 บริษัทมีรายได ้และ EBITDA รวมจากการ

ด าเนินงานของธุรกจิรา้นอาหารเติบโตรอ้ยละ 29 และ 13 เมื่อ

เทียบกับปีก่อน อยู่ที่จ านวน 27,401 และ 5,423 ลา้นบาท 

ตามล าดับ จากสาเหตทุีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ ทัง้น้ี EBITDA จากการ

ด าเนินงานเติบโตในอัตราที่ชา้กว่าการเติบโตของรายได ้ซึง่มี

สาเหตุมาจากการปรับโครงสรา้งธุรกจิรับจา้งผลิตของไมเนอร์  

ไลฟ์สไตล ์ซึง่มอีัตราการท าก าไรทีต่ า่กวา่ ความสามารถในการท า

ก าไรที่ลดลงของธุรกจิในประเทศจีน และตน้ทุนที่สงูขึน้ของธรุกจิ

ในประเทศไทย ดังนั้น อัตราการท าก าไร EBITDA จากการ

ด าเนนิงานลดลงจากรอ้ยละ 22.6 ในปี 2564 เป็นรอ้ยละ 19.8 ใน

ปี 2565 ทัง้น้ี หากไมนั่บรวมผลกระทบจากการปรับโครงสรา้งธรุกจิ 

ในปี 2565 อัตราการท าก าไร EBITDA จากการด าเนนิงานจะอยูท่ี่

รอ้ยละ 20.6  

 ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 
ปี 2565 

ไตรมาส 4 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 6,848 5,612 22 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 418 393 6 

รวมรายได ้ 7,266 6,005 21 

EBITDA 1,625 1,396 16 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 22.4 23.3  

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2565 ปี 2564 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากผลการด าเนนิงาน** 25,759 19,853 30 

รายรับจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 1,641 1,321 24 

รวมรายได ้ 27,401 21,173 29 

EBITDA 5,423 4,782 13 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 19.8 22.6  

*   ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  

**  รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2565 บรษัิทมีโรงแรมทีล่งทุนเองจ านวน 365  

แหง่ และมโีรงแรมและเซอรว์สิ สวทีทีรั่บจา้งบรหิารอกี 166 แหง่ใน 

56 ประเทศ มีจ านวนหอ้งพักทัง้สิ้น 76,996 หอ้ง ซึง่เป็นหอ้งที่

บริษัทลงทุนเองและเช่าบริการจ านวน 56,341 หอ้ง และหอ้งที่

บรษัิทรับจา้งบรหิารจ านวน 20,655 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, 

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

เอเลวาน่า คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทั้งหมด เป็นหอ้งพักใน

ประเทศไทย 5,571 หอ้ง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 7 และเป็นหอ้งพัก

ในต่างประเทศ 71,425 หอ้ง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 93 ในอีก 55 

ประเทศ ครอบคลุมท่ัวทวีปเอเชยี โอเชียเนีย ยุโรป อเมรกิา และ

แอฟรกิา 

หอ้งพกัจ าแนกตามทีบ่รษิทัลงทนุเองและรบัจา้งบรหิาร 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 4 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

บรษัิทลงทุนเอง* 56,341 -42 -334 

-  ประเทศไทย 3,516 0 328 

-  ต่างประเทศ 52,825 -42 -662 

รับจา้งบรหิาร 20,655 732 1,709 

-  ประเทศไทย 2,055 271 351 

-  ต่างประเทศ 18,600 461 1,358 

รวมหอ้งพกั 76,996 690 1,375 

* จ านวนหอ้งพักที่บรษัิทลงทุนเองรวมโรงแรมที่บรษัิทลงทุนเอง เช่าบรหิาร และ
รว่มลงทุน 

 

หอ้งพกัจ าแนกตามการลงทุน 

จ านวนหอ้งพกั 
ไตรมาส 4 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

ลงทุนเอง 19,154 -151 42 

เชา่บรหิาร 35,358 109 -376 

ร่วมทุน 1,829 0 0 

รับจา้งบรหิาร 14,216 663 1,721 

MLRs* 6,439 69 -12 

รวมหอ้งพกั 76,996 690 1,375 

* การบริหารโรงแรมภายใตส้ ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด (Management Letting 
Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน 

โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร  

กลุ่มโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเชา่บรหิาร (รวมเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป) มสัีดสว่นรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 82 ของรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2565 โดย

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน (Revenue per Available Room – 

RevPar) ของกลุ่มโรงแรมทัง้หมด (System-wide) ที่บริษัทเป็น

เจา้ของเองและเช่าบริหารเติบโตรอ้ยละ 66 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน กลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปและลาตนิอเมรกิา 

ประเทศไทย และออสเตรเลียฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งเมือ่เทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนจากกิจกรรมการเดินทางที่สูงขึ้นและ

ความสามารถในการเพิม่ราคาค่าหอ้งพักเฉลี่ย ทัง้น้ี เมื่อเทยีบกับ

ในช่วงกอ่นการระบาดของโรค COVID-19 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่

คืนโดยรวมของโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบริหาร

ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าในปี 2562 เป็นไตรมาสที่สามตดิตอ่กัน 

โดยเตบิโตรอ้ยละ 21 ในไตรมาส 4 ปี 2565 
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โรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองในทวีปยุโรปและลาตนิอเมรกิามี

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุม่โรงแรมทัง้หมดในสกลุเงนิยโูร

เตบิโตรอ้ยละ 66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่น โดยอัตรา

การเขา้พักเฉลีย่ปรับตัวสงูขึน้อยูท่ีร่อ้ยละ 64 ในไตรมาส 4 ปี 2565 

จากรอ้ยละ 50 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เ น่ืองมาจากความ

ตอ้งการในการเดนิทางทีเ่พิม่ขึน้อยา่งแข็งแกร่ง ในขณะทีร่าคาคา่

หอ้งพักสงูขึน้รอ้ยละ 28 จากปีกอ่น โดยรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนื

สงูกวา่ระดับในปี 2562 ในอัตรารอ้ยละ 10 จากราคาคา่หอ้งทีส่งูขึน้ 

โดยทวีปยุโรปตอนใตม้ีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนที่เตบิโตอย่าง

แข็งแกรง่ทีส่ดุจากชว่งกอ่นการระบาดของโรค COVID-19 ตามมา

ดว้ยลาตนิอเมรกิาและยโุรปเหนือ 

กลุ่มโรงแรมที่บรษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศมัลดีฟสม์ีรายได ้

เฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนที่สูงกว่าระดับก่อนเกิดการระบาดของโรค 

COVID-19 ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2564 โดยเติบโตรอ้ยละ 22 ใน 

ไตรมาส 4 ปี 2565 โดยมีสาเหตุมาจากราคาค่าหอ้งพักเฉลี่ยที่

สูงขึ้นจากความพยายามในการขายของไมเนอร์ โฮเทลส์ 

นอกจากน้ี รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืยังเตบิโตสงูกวา่ไตรมาสกอ่น 

ทัง้น้ี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งตอ่

คืนของกลุ่มโรงแรมในประเทศมัลดีฟสล์ดลงรอ้ยละ 12 ในสกุล

เงินดอลลา่สหรัฐ เน่ืองมาจากราคาคา่หอ้งพักทีส่งูขึน้ในอัตรารอ้ย

ละ 7 ช่วยลดทอนผลกระทบจากอัตราการเขา้พักที่ลดลงได ้

บางส่วน โดยการเปิดประเทศอืน่ๆ เพิม่ขึน้สง่ผลใหนั้กทอ่งเทีย่วมี

ทางเลือกมากขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลใหม้ีฐานของผลการ

ด าเนินงานที่สูงในไตรมาส 4 ปี 2564 ซึง่มัลดีฟสเ์ป็นแค่หนึ่งใน

จดุหมายปลายทางไมก่ีแ่หง่ทีเ่ปิดประเทศทา่มกลางวกิฤต COVID-

19 

ในไตรมาส 4 ปี 2565 โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของเองในประเทศ

ไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทัง้หมดเตบิโต

อย่างแข็งแกร่งทั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อน 

โดยเตบิโตรอ้ยละ 207 และ 66 ตามล าดับ ภายหลังจากทีป่ระเทศ

ไทยไดเ้ปิดประเทศเพื่อตอ้นรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัง้แต่

เดอืนกรกฎาคม 2565 และจ านวนทีน่ั่งของสายการบนิเพิม่ขึน้อยา่ง

มีนัยส าคัญ ส่งผลใหใ้นไตรมาสที ่4 ปี 2565 รายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้ง

ต่อคืนกลับไปอยู่ที่ระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 แลว้ 

ซึง่นับเป็นไตรมาสแรกนับตัง้แตเ่กดิโรคระบาด โดยมสีาเหตมุาจาก

ราคาค่าหอ้งพักที่สูงขึน้ในอัตรารอ้ยละ 16 ทัง้น้ี รายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมในประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่า

ระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 ในอัตรารอ้ยละ 9 ใน

เดือนธันวาคม 2565 โดยเฉพาะอย่างยิง่จากโรงแรมในจังหวัด

กรงุเทพฯ ซึง่เป็นเมอืงหนา้ดา่นการทอ่งเทีย่วของประเทศไทย 

กลุม่โรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิารจัดการหอ้งชดุ ซึง่มีสัดส่วนรายได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 8 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรม

และอืน่ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2565 มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืในสกลุ

เงนิเหรยีญออสเตรเลยีเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองในอัตรารอ้ยละ 56 จาก

ช่วงเดยีวกันของปีกอ่น นอกจากน้ี กลุ่มโรงแรมภายใตส้ทิธบิรหิาร

จัดการหอ้งชุดยังมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกุลเงินเหรียญ

ออสเตรเลียอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรค 

COVID-19 ถึงรอ้ยละ 35 ซึ่ง เ ป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวอย่าง

แข็งแกร่งของกลุ่มการเดนิทางเพือ่พักผอ่น จากการเป็นชว่งเวลา

ของการปิดเทอม ช่วงเทศกาล และการเดนิทางระหว่างประเทศที่

เพิม่ขึน้ โดยปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลใหร้าคาค่าหอ้งพักเฉลี่ยเตบิโตขึน้

อยา่งมนัียส าคัญ 

โรงแรมภายใตสั้ญญารับจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรับจา้งบรหิารโรงแรมมสัีดสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 3 ของ

รายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกิจโ รงแรมและอื่นๆ ใน 

ไตรมาส 4 ปี 2565 โดยรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรม

ทัง้หมดที่บรษัิทรับจา้งบรหิารเตบิโตรอ้ยละ 38 เมื่อเทียบกับชว่ง

เดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตมุาจากการฟ้ืนตัวของกลุม่โรงแรม

ในทวปียโุรป ทวปีเอเชยี และตะวันออกกลาง  

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

ส าหรับภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2565 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนื

ของกลุม่โรงแรมทัง้หมดเตบิโตอยา่งมนัียส าคัญในอัตรารอ้ยละ 58 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าระดับก่อนการระบาดของ

โรค COVID-19 ในอัตรารอ้ยละ 25 โดยมีสาเหตุมาจากการฟ้ืนตัว

ของการด าเนนิงานจากความตอ้งการในการเดนิทางทีส่งูขึน้ท่ัวโลก 

ประกอบกับกลยทุธก์ารขึน้ราคาคา่หอ้งพักทีป่ระสบความส าเร็จของ

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

ในปี 2565 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งตอ่คนืของกลุม่โรงแรมทัง้หมดของ

บรษัิทเพิม่ขึน้ 2 เทา่จากปีกอ่นและสงูกวา่ระดับกอ่นการระบาดของ

โรค COVID-19 ในอัตรารอ้ยละ 7 จากสาเหตทุีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ 

ผลการด าเนนิงานธุรกจิโรงแรมจ าแนกตามการลงทุน 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 

 ไตรมาส 4 

ปี 2565 

ไตรมาส 4 

ปี 2564 
ปี 2565 ปี 2564 

ลงทุนเองและ
เชา่บรหิาร* 63 48 59 33 

ร่วมทุน 42 40 40 30 

รับจา้งบรหิาร* 59 46 52 37 

MLR** 80 64 80 65 

เฉลีย่ 64 49 60 36 
ค่าเฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 65 29 48 19 

ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 63 26 47 14 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลีย่ (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 

ปี 2565 

ไตรมาส 4 

ปี 2564 
ปี 2565 ปี 2564 

ลงทุนเองและ
เชา่บรหิาร* 

5,009 3,980 4,780 3,668 

ร่วมทุน 7,725 8,219 7,847 7,261 

รับจา้งบรหิาร* 6,316 5,901 5,750 4,997 

MLR** 5,753 4,701 5,430 4,348 

เฉลีย่ 5,326 4,393 5,029 4,024 



 

 

 

หนา้ 6 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 5,736 4,334 4,891 3,529 

ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 1,289 867 1,063 914 

(System-Wide)                    รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาท/คนื) 

 
ไตรมาส 4 

ปี 2565 

ไตรมาส 4 

ปี 2564 
ปี 2565 ปี 2564 

ลงทุนเองและ
เชา่บรหิาร* 

3,176 1,910 2,835 1,218 

ร่วมทุน 3,244 3,329 3,174 2,151 

รับจา้งบรหิาร* 3,756 2,712 3,000 1,841 

MLR** 4,616 3,022 4,364 2,814 

เฉลีย่ 3,400 2,148 2,998 1,462 

ค่าเฉลีย่ของ MINT ใน
ประเทศไทย 3,754 1,250 2,346 683 

ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม
ในประเทศไทย*** 806 228 503 129 

* 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 4 ปี 2565 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้งพักของ

โครงการเพือ่รองรับการขายสทิธใินการเขา้พักอาศัยจ านวนทัง้หมด 

288 ยูนิต ในประเทศไทย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซยี และจีน โดย 

อนันตรา เวเคชั่น คลับมีจ านวนสมาชกิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น อยูท่ี ่17,362 คน ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2565 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ  

รายไดร้วมจากการด าเนนิงานของธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 

4 ปี 2565 เตบิโตในอัตรารอ้ยละ 42 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น 

โดยการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งของธุรกจิโรงแรมสามารถหักกลบ

รายไดท้ี่ลดลงของธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิโรงแรมไดเ้ต็ม

จ านวน สว่นรายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งและการ

รับจา้งบริหารโรงแรมในไตรมาส 4 ปี 2565 เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญในอัตรารอ้ยละ 48 และ 43 ตามล าดับ จากช่วงเดยีวกัน

ของปีกอ่น จากการฟ้ืนตัวของการเดนิทางและกลยทุธก์ารขึน้ราคา

ค่าหอ้งพัก ส่งผลใหก้ลุ่มโรงแรมในภูมภิาคหลักต่างๆ ของบรษัิท 

ซึ่ง รวมถึงทวีปยุโรปและลาตินอเมริกา ประเทศไทย และ

ออสเตรเลียมผีลการด าเนินงานที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ รายไดข้อง

ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิโรงแรมลดลงในอัตรารอ้ยละ 10 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาส 4 ปี 2565 โดยรายไดท้ี่

เพิม่ขึน้ของธุรกจิอนันตรา เวเคชั่น คลับ และธุรกจิศนูยก์ารคา้และ

บันเทงิไม่เพียงพอที่จะหักกลบรายไดท้ี่ลดลงจากความแตกต่าง

ของช่วงเวลาในการบันทึกการขายที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม 

จ านวนแตม้ขายและราคาเฉลี่ยตอ่แตม้ที่เพิม่ขึน้จากความคดิรเิริม่

ทางการตลาดทีป่ระสบความส าเร็จ ช่วยผลักดันผลการด าเนนิงาน

ของธุรกจิอนันตรา เวเคชั่น คลับ ในขณะทีผ่ลการด าเนนิงานทีฟ้ื่น

ตัวขึน้ของธุรกจิศนูยก์ารคา้และบันเทงิเป็นผลมาจากจ านวนลกูคา้ที่

เพิม่ขึน้  

EBITDA จากการด าเนนิงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมาส 

4 ปี 2565 เติบโตรอ้ยละ 25 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 

8,945 ลา้นบาท ซึง่เป็นอัตราการเตบิโตที่ชา้กว่าการเตบิโตของ

รายได ้สง่ผลใหค้วามสามารถในการก าไร EBITDA ลดลงอยูท่ีร่อ้ย

ละ 32.0 ในไตรมาส 4 ปี 2565 จากรอ้ยละ 36.3 ในไตรมาส 4 ปี 

2564 โดยมีสาเหตุมาจากการที่เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปไดรั้บเงิน

สนับสนุนจากทางรัฐบาลจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

และการปรับปรงุทางบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกับสัญญาเชา่ในไตรมาส 4 ปี 

2564 อยา่งไรก็ตาม ธุรกจิอืน่ๆ นอกเหนือจากธุรกจิโรงแรมในทวปี

ยุโรปและลาตินอเมริกามีการเติบโตของ  EBITDA จากการ

ด าเนนิงานในอัตราทีส่งูกวา่การเตบิโตของรายได ้ซึง่แสดงใหเ้ห็น

ถงึความพยายามของบรษัิทในการเสรมิสรา้งโครงสรา้งตน้ทนุอยา่ง

มปีระสทิธภิาพ 

ส าหรับปี 2565 บรษัิทมีรายไดร้วมจากการด าเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมและอืน่ๆ เตบิโตเกอืบ 2 เทา่จากปีกอ่น อยูท่ี ่93,886 ลา้น

บาท จากผลการด าเนินงานทีฟ้ื่นตัวของทกุหน่วยธุรกจิของบรษัิท 

ยกเวน้ธุรกจิการพัฒนาโครงการทีอ่ยู่อาศัยเพือ่ขาย  ซึง่เป็นผลมา

จากความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทกึการขายของธุรกจิ

อสังหารมิทรัพย ์ซึง่ขัดกับผลการด าเนนิงานจรงิของธุรกจิ ในขณะ

ที่ EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมและอืน่ๆ เตบิโต

มากกว่า 2 เท่าจากปีกอ่น อยู่ที่จ านวน 27,012 ลา้นบาท จากผล

การด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ของธุรกจิโรงแรม และผลการด าเนนิงาน

ที่ฟ้ืนตัวของเครอืธุรกจิรา้นอาหารระดับโลกภายใตก้ลุ่ม Wolseley 

Group ในประเทศสหราชอาณาจักร และธุรกิจศูนย์การคา้และ

บันเทงิของบรษัิท ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไร EBITDA 

จากการด าเนนิงานเตบิโตอยูท่ีร่อ้ยละ 28.8 ในปี 2565 จากรอ้ยละ 

23.2 ในปี 2564 

 

 

 



 

 

 

หนา้ 7 

 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 

ปี 2565 

ไตรมาส 4 

ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

ธุรกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

25,341 17,074 48 

ธุรกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 722 506 43 

ธุรกจิอืน่ๆ 1,896 2,107 -10 

รวมรายได ้ 27,960 19,688 42 

EBITDA 8,945 7,154 25 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 32.0 36.3  

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2565 ปี 2564 
เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 
ธุรกจิโรงแรมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง** 

86,450 43,320 100 

ธุรกจิรับจา้งบรหิารโรงแรม 2,020 1,302 55 

ธุรกจิอืน่ๆ 5,416 5,909 -8 

รวมรายได ้ 93,886 50,530 86 

EBITDA 27,012 11,726 130 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 28.8 23.2  

* ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก  
** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่  

ธุรกจิไลฟ์สไตล ์

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2565 บรษัิทมีรา้นคา้และจุดจ าหน่ายจ านวน

ทัง้สิน้ 297 แหง่ ลดลง 89 แหง่จาก 386 แหง่ ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 

2564 ซ ึง่เป็นผลมาจากการปิดสาขาของแบรนดเ์อสปรี แรทลีย์ 

และโบเดิม้ เพื่อมุง่เนน้ทีป่ระสทิธภิาพของสาขา สุทธิดว้ยการเปิด

รา้นคา้ใหม่ของแบรนดส์วลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิส,์ โจเซฟ โจเซฟ 

และเบริก์ฮอฟ ทัง้น้ี รอ้ยละ 69 ของจ านวนรา้นคา้และจดุจ าหน่าย

ทั้งหมด 297 แห่ง เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล่, 

บอสสน่ีิ และชารล์ แอนด ์คีธ ในขณะที่รอ้ยละ 31 เป็นของกลุ่ม

เครื่องใชใ้นบา้นและครัวเรือน ภายใตแ้บรนด์โจเซฟ โจเซฟ,  

สวลิลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคลิส ์และเบริก์ฮอฟ 

จ านวนสาขาและจดุจ าหนา่ยของธุรกจิจดัจ าหนา่ย 

จ านวนสาขา 
/จดุจ าหน่าย 

ไตรมาส 4 
ปี 2565 

เปลีย่นแปลง 
(q-q) 

เปลีย่นแปลง 
(y-y) 

กลุม่สนิคา้แฟชัน่ 205 -18 -97 

กลุม่เครือ่งใชใ้นบา้น

และครัวเรอืน 
92 9 8 

รวม 297 -9 -89 

ในไตรมาส 4  ปี  2565 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มีรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่น 

จากการปรับโครงสรา้งธุรกจิภายใน โดยปรับใหธุ้รกจิรับจา้งผลติไป

อยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ ด  ทั้ง น้ี หากไม่รวม

ผลกระทบจากการปรับโครงสรา้งธุรกิจใหม่  รายไดจ้ากการ

ด าเนนิงานโดยรวมของไมเนอร ์ไลฟ์สไตลจ์ะเตบิโตในอัตรารอ้ยละ 

6 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น แมว้า่จ านวนรา้นคา้จะลดลง 

โดยการเตบิโตดังกล่าวมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากรายไดท้ี่เพิม่ขึน้

อย่างแข็งแกร่งจากการขายที่หนา้บา้นลูกคา้และงานสัมมนาของ 

ไมเนอร ์สมารท์ คดิส ์

ในไตรมาส 4 ปี 2565 EBITDA จากการด าเนินงานของไมเนอร์ 

ไลฟ์สไตล์ยังคงเป็นบวกแต่ลดลงในอัตรารอ้ยละ 7 จากช่วง

เดียวกันของปีกอ่น อยู่ที่ 111 ลา้นบาท เน่ืองจากสัดส่วนยอดขาย

ที่สูงขึน้จากการขายสนิคา้ประเภทเครื่องใชใ้นบา้นและเครื่องครัว 

ใหก้ับพนักงานในราคาพเิศษที่มอีตัราการท าก าไรที่ต า่กวา่ ค่าเชา่

ที่สูงขึ้น และค่าใชจ้่ายในการตัดจ าหน่ายที่เกี่ยวขอ้งกับการปิด 

แบรนด์ อย่างไรก็ตาม อัตราการท าก าไร EBITDA ของไมเนอร์ 

ไลฟ์สไตลป์รับตัวดขีึน้อยูท่ีร่อ้ยละ 15.0 ในไตรมาส 4 ปี 2565 จาก

รอ้ยละ 12.8 ในไตรมาส 4 ปี 2564 จากการปรับโครงสรา้งธุรกจิ

ภายใน ซึง่ไม่นับรวมธุรกจิรับจา้งผลติซึง่มคีวามสามารถในการท า

ก าไรทีต่ า่กวา่อยา่งมนัียส าคัญ 

ในปี 2565 ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลม์ีรายไดจ้ากการด าเนินงานลดลง

รอ้ยละ 9 เมื่อเทียบกับปีกอ่น ซึง่เป็นผลมาจากการปรับโครงสรา้ง

ธุรกจิภายใน ซึง่ไมนั่บรวมรายไดจ้ากธุรกจิรับจา้งผลติ ทัง้น้ี หากไม่

นับรวมผลกระทบจากการปรับโครงสรา้งธุรกจิดังกล่าว ไมเนอร์ 

ไลฟ์สไตล์จะมีรายไดท้ี่เติบโตขึ้นรอ้ยละ 31 ในขณะที่ EBITDA 

จากการด าเนินงานเติบโตจาก 121 ลา้นบาท ในปี 2564 เป็น

จ านวน 485 ลา้นบาท ในปี 2565 ซึง่เป็นอัตราการเตบิโตทีเ่ร็วกว่า

การเตบิโตของรายไดอ้ย่างมีนัยส าคัญ จากผลการด าเนินงานที่

แข็งแกร่งของธุรกจิแฟชั่น อีคอมเมริซ์ และไมเนอร ์สมารท์ คดิส ์

ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไร EBITDA ปรับตัวดีขึน้อยูท่ี่รอ้ยละ 19.2 

ในปี 2565 จากรอ้ยละ 4.4 ในปี 2564 

ผลการด าเนนิงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 

ปี 2565 

ไตรมาส 4 

ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

ธุรกจิจัดจ าหน่าย 739 696 6 

ธุรกจิรับจา้งผลติ** 0 244 -100 

รวมรายได*้** 739 940 -21 

EBITDA 111 120 -7 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
15.0 12.8 

 
 

 

หน่วย: ลา้นบาท   ปี 2565 ปี 2564 
เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

ธุรกจิจัดจ าหน่าย 2,521 1,752 44 

ธุรกจิรับจา้งผลติ** 0 1,008 -100 

รวมรายได*้** 2,521 2,760 -9 

EBITDA 485 121 301 

EBITDA Margin  

(รอ้ยละ) 
19.2 4.4  

* ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 
** จากการปรับโครงสรา้งธุรกิจภายใน ธุรกจิรับจา้งผลติถูกปรับใหอ้ยู่ภายใตก้าร

ด าเนนิงานของไมเนอร ์ฟู้ด 
*** รวมสว่นแบง่ก าไรและรายไดอ้ืน่ 

งบดลุและกระแสเงนิสด 

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 358,210 ลา้นบาท ลดลง

จ านวน 11,423 ลา้นบาทจาก 369,633 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 

โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของเงนิ

สดจากการช าระคืนเงินกูจ้ านวน 2,130 ลา้นบาท (2) การลดลง

ของเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มคา้จ านวน 690 ลา้นบาท (3) การลดลง



 

 

 

หนา้ 8 

ของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทิธิการใชส้นิทรัพย ์และสนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนจ านวน 7,252 ลา้นบาท 3,427 ลา้นบาท และ 1,887 

ลา้นบาท ตามล าดับ โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากคา่เสือ่มราคาและ

การตัดจ าหน่ายตามปกต ิและผลขาดทนุจากการแปลงค่าเงนิ และ 

(4) การลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจ านวน 

1,207 ลา้นบาท สทุธดิว้ย การเพิม่ขึน้ของลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ี

อื่นจ านวน 2,414 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายที่

เพิม่ขึน้ 

บรษัิทมหีน้ีสนิรวม 275,601 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2565 ลดลงจ านวน 

14,540 ลา้นบาท จาก 290,140 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 โดยการ

ลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของเงินกูย้ืม

จ านวน 14,008 ลา้นบาท จากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว และ 

(2) การลดลงของหน้ีสนิภายใตสั้ญญาเชา่จ านวน 3,924 ลา้นบาท 

ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการช าระคา่เช่า และ (3) การลดลงของ

หน้ีสนิอนุพันธ์จ านวน 1,486 ลา้นบาท สุทธิดว้ย การเพิม่ขึน้ของ

เจา้หน้ีการคา้จ านวน 3,413 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทเพิม่ขึน้จ านวน 3,117 ลา้นบาท จาก 

79,492 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 เป็น 82,609 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2565 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ก าไรสทุธจิ านวน 4,286 ลา้น

บาทในปี 2565 (2) การใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 

1,475 ลา้นบาท สุทธิดว้ย (1) การไถ่ถอนหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ย

ทุนจ านวน 1,989 ลา้นบาท และ (2) ดอกเบี้ยจ่ายของหุน้กูท้ี่มี

ลักษณะคลา้ยทนุจ านวน 1,411 ลา้นบาท 

ส าหรับปี 2565 บรษัิทและบรษัิทย่อยมกีระแสเงินสดจากกจิกรรม

การด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 30,139 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 

11,996 ลา้นบาทจากปีกอ่น จากการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัว  

บรษัิทมกีระแสเงนิสดใชใ้นกจิกรรมการลงทนุจ านวน 112 ลา้นบาท 

ในปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินลงทนุที่เกีย่วขอ้งกับ

คอร์บิน แอนด์ คิงจ านวน 1,273 ลา้นบาท และ (2) การลงทุน

ตามปกตขิองธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร และอืน่ๆ จ านวน 4,587 ลา้น

บาท สุทธิดว้ย (1) การลดลงของเงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทอืน่จ านวน 

1,861 ลา้นบาท และ (2) เงินสดรับจ านวน 2,090 ลา้นบาท จาก

การจ าหน่ายทรัพยส์นิบางสว่น ซึง่รวมถงึการขายโรงแรม 2 แหง่ใน

ประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ละเยอรมนีในไตรมาส 2 ปี 2565 (3) เงิน

สดรับจ านวน 1,708 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายทรัพยส์นิบางสว่น 

ซึง่รวมถงึการขายโรงแรม 2 แหง่ในสหราชอาณาจักรและเบลเยีย่ม

ในไตรมาส 3 ปี 2565 และ (4) เงินสดรับจ านวน 204 ลา้นบาท 

จากการจ าหน่ายและเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน

บรษัิทยอ่ย ซึง่รวมถงึการขายและรับจา้งบรหิารโรงแรมหนึง่แห่งใน

ประเทศโปรตเุกสในไตรมาส 4 ปี 2565 

บรษัิทมเีงนิสดจา่ยสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 31,882 ลา้น

บาท ในปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การช าระคืน

หน้ีสนิภายใตสั้ญญาเชา่จ านวน 8,819 ลา้นบาท (2) ดอกเบีย้จา่ย

จ านวน 8,944 ลา้นบาท (3) ดอกเบี้ยจ่ายของหุน้กูท้ี่มีลักษณะ

คลา้ยทุนสุทธิจ านวน 1,411 ลา้นบาท (4) การช าระคืนสุทธิสุทธิ

เงินกูย้ืมระยะยาว หุน้กู ้และหุน้กูท้ี่มีลักษณะคลา้ยทุนจ านวน 

13,614 ลา้นบาท สทุธดิว้ยเงนิสดรับจากการใชส้ทิธติามใบส าคัญ

แสดงสทิธจิ านวน 1,475 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน การลงทนุ และการ

จัดหาเงิน ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ

บรษัิทลดลงจ านวน 1,854 ลา้นบาท ในปี 2565 

กระแสเงนิสดอสิระ (Free cash flow) ซ ึง่ค านวณมาจากกระแสเงนิ

สดจากการด าเนนิงาน เงินช าระคืนหน้ีสนิตามสัญญาเชา่ ดอกเบีย้

จา่ย ซึง่รวมถงึดอกเบีย้จา่ยของหุน้กูท้ีม่ลัีกษณะคลา้ยทุน และเงนิ

จ่ายส าหรับการลงทุนยังคงเป็นบวกอยู่ทีจ่ านวน 2.9 พันลา้นบาท 

ในไตรมาส 4 ปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกระแสเงนิสดจาก

การด าเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้อยา่งมนัียส าคัญ ทัง้น้ี ส าหรับปี 2565 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดอสิระจ านวน 10.9 พันลา้นบาท 

การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษัิทมีอัตราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคัญจากรอ้ยละ 31.8 

ในปี 2564 เป็นรอ้ยละ 43.5 ในปี 2565 ซ ึง่เป็นผลสว่นใหญ่มาจาก

การด าเนินงานที่ฟ้ืนตัวของไมเนอร ์โฮเทลส์ และไมเนอร์ ไลฟ์

สไตล์ ในขณะที่ผลขาดทุนสุทธิของบรษัิทในปี 2564 พลิกฟ้ืน

กลับมาเป็นผลก าไรในปี 2565 จากการฟ้ืนตัวของธรุกจิในทกุหน่วย

ธุรกจิของบรษัิท 

อัตราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ (ซึง่ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพียง

ครั้งเดียว) พลิกฟ้ืนกลับมาเป็นบวกอยู่ที่รอ้ยละ 2.5 ในปี 2565 

ปรับตัวดีขึน้อยา่งมนัียส าคัญจากทีเ่ป็นลบรอ้ยละ 12.0 ในปี 2564 

ซึง่มสีาเหตมุาจากการฟ้ืนตัวอยา่งแข็งแกรง่ของธุรกจิโรงแรม และ

การฟ้ืนตัวของธุรกจิรา้นอาหารและไลฟ์สไตลจ์ากจ านวนลูกคา้ที่

เพิม่ขึน้ เชน่เดยีวกัน ในขณะทีอ่ัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์ (ซึง่

ไมนั่บรวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว) พลกิฟ้ืนกลับมาเป็นบวก

อยูท่ีร่อ้ยละ 0.6 ในปี 2565 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ของบรษัิทลดลงจาก 56 วันในปี 2564 เป็น 

39 วันในปี 2565 ซึง่เป็นผลมาจากความพยายามของบรษัิทในการ

เก็บเงนิจากลูกหน้ีการคา้ไดเ้ร็วขึน้ ส่วนอัตราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัย

จะสญูตอ่ยอดลกูหน้ีการคา้ลดลงจากรอ้ยละ 16.5 ในปี 2564 เป็น

รอ้ยละ 9.9 ในปี 2565 จากธุรกิจโรงแรมและรา้นอาหาร จาก

ยอดขายและคณุภาพของยอดขายทีด่ขีึน้ 

สินคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดิบ สินคา้

ระหว่างผลติ และสนิคา้ส าเร็จรูปของธรุกจิรา้นอาหารและธุรกจิจัด

จ าหน่ายและรับจา้งผลติ โดยอายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอือยูท่ี ่26 

วันในปี 2565 เมือ่เทยีบกับ 44 วันในปี 2564 เน่ืองมาจากยอดขาย

ทีส่งูขึน้อยา่งมนัียส าคัญและการบรหิารจัดการสนิคา้คงเหลอืเชงิรกุ 

สว่นอายเุฉลีย่ของเจา้หน้ีการคา้ลดลงจาก 115 วันในปี 2564 เป็น 

83 วันในปี 2565 เน่ืองจากการไม่ยืดอายุการช าระหน้ี เน่ืองจาก
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บรษัิทไดก้ลับมาด าเนนิงานตามปกต ิ

บรษัิทมีอัตราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนต่อหน้ีสนิหมนุเวียนอยู่ที ่0.7 

เท่า ณ สิน้ปี 2565 เมื่อเทียบกับ 0.9 เท่า ณ สิน้ปี 2564 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึน้ของส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ทัง้น้ี ตามเงื่อนไขทางการเงนิใหมข่อง

พันธสัญญาหน้ี ซึง่ไม่รวมหน้ีสนิภายใตสั้ญญาเช่าในการค านวณ

อัตราสว่นภาระหน้ีสนิตอ่ทุน อัตราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบี้ย

ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้สทุธิลดลงจาก 1.36 เท่า ณ สิน้ปี 2564 เป็น 

1.17 เทา่ ณ สิน้ปี 2565 โดยมสีาเหตมุาจากจ านวนหน้ีสนิส่วนที่มี

ภาระดอกเบีย้ทีล่ดลงจากการช าระหน้ีสทุธ ิและฐานส่วนของผูถ้อื

หุน้ที่เพิม่ขึน้จากผลก าไรและการขายสนิทรัพย ์ซึง่ต ่ากวา่เงื่อนไข

ของพันธสัญญาหน้ีที ่1.75 เทา่อยา่งมนัียส าคัญ อยา่งไรก็ตาม การ

ทดสอบการด ารงอัตราสว่นทางการเงนิดังกล่าวไดรั้บการยกเวน้ไป

จนถงึสิน้ปี 2565 ส่วนอัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้

เพิ่มขึ้นจาก 2.6 เท่าในปี 2564 เป็น 4.6 เท่าในปี 2565 โดยมี

สาเหตสุว่นใหญ่มาจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานทีป่รับตัวดี

ขึน้อยา่งมนัียส าคัญ 

 อตัราสว่นทางการเงนิ 

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

อัตราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 43.5 31.8 

อัตราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 3.4 -17.3 

อัตราก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน* 
(รอ้ยละ) 

1.6 -12.5 

 
ความมปีระสทิธภิาพ 31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 64 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้* (รอ้ยละ) 2.5 -12.0 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย*์ (รอ้ยละ) 0.6 -2.5 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 39 56 

อายุเฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื (วัน) 26 44 

อายุเฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วัน) 83 115 

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

ภาระหนีส้นิตอ่ทุน 31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 64 

อัตราสว่นหนี้สนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.44 1.68 

อัตราสว่นหนี้สนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.17 1.36 

 31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 64 

อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(เท่า)  

4.6 2.6 

*ไมนั่บรวมรายการที่เกดิข ึน้เพียงครัง้เดยีว ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 

แนวโนม้ในอนาคต 

บรษัิทไดก้ลับมาวางแผนกลยทุธร์ะยะยาวอยา่งเต็มรปูแบบใหม่อีก

ครั้งภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และได ้

ด าเนินการเพือ่วางแผนกลยุทธ ์3 ปีฉบับใหมส่ าหรับชว่งปี 2565-

2568 โดยกลยุทธดั์งกล่าวไดจั้ดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์และการเงินในระดับสูงเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกจิ 

นอกจากน้ี บริษัทไดบ้ริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับ

สภาพแวดลอ้มทางการด าเนนิงานทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูต่ลอดเวลา

และความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดอ้ย่ างมี

ประสทิธภิาพ 

ปัจจัยเชงิกลยทุธท์ีช่ว่ยใหบ้รษัิทบรรลเุป้าหมายในระดับทีส่งูขึน้ทัง้

ทางดา้นผลก าไรและมลูคา่ของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก ่

การสรา้งเครอืขา่ยแบรนดท์ ีแ่ข็งแกรง่ 

เพื่อที่จะรักษาต าแหน่งที่หนึ่งในใจลูกคา้และต่อยอดโอกาสทาง

ธุรกจิใหม่ๆ บรษัิทยังคงมุ่งสรา้งเครือข่ายแบรนดท์ี่แข็งแกร่งและ

สนิทรัพยท์ี่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยบรษัิทจะมุ่งเนน้ไปที่การ

ขยายเครือข่ายแบรนด์ที่มีเดิมดว้ยการเปิดโรงแรมและรา้นคา้

ตน้แบบในประเทศใหม่ๆ ฟ้ืนฟูภายลักษณ์ของแบรนดใ์หทั้นสมัย

ดว้ยแนวทางแบบ 360 องศา และมองหาแบรนดใ์หมท่ีน่่าสนใจเขา้

สูเ่ครอืขา่ยแบรนดข์องบรษัิท 

การสรา้งมูลคา่และประสทิธภิาพ 

บรษัิทไดร้เิริม่การด าเนนิงานตา่งๆ เพือ่เพิม่ความสามารถในการท า

ก าไรและผลตอบแทน ในขณะที่ลดระยะเวลาคืนทุนลงเพื่อเพิ่ม

ความแข็งแกรง่ใหก้ับกระแสเงนิสดและสภาพคลอ่งของบรษัิท โดย

ความคดิรเิริม่ดังกลา่วรวมถงึ 

- การใชเ้งินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทนจากการลงทนุใหส้งูทีส่ดุ 

- การรวมการด าเนนิงานเพิม่เตมิระหว่างไมเนอร ์ โฮเทลสแ์ละ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป  เพื่อผลักดันยอดขายและเพิ่ม

ความสามารถในการท าก าไร 

- การเสริมสรา้งศักยภาพในการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพ
โดยรวมของกลุม่บรษัิท 

- การเพิม่ความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงนิเพือ่เพิม่มลูคา่
ของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

- การปรับทีมสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลและแบ่งโครงสรา้งการบรหิารงานเป็นกลุ่มการ

ด าเนนิงานรายประเทศและภมูภิาคเพือ่เพิม่รายของบรษัิทตอ่

พนักงานใหส้งูทีส่ดุ 

การลงทุน สรา้งพนัธมติร และบรหิารจดัการกลุม่ธุรกจิ 

บริษัทด าเนินกลยุทธ์การลงทุนที่สมดุลซึ่งต่อยอดการไดรั้บ

ประโยชนต์อ่ขนาดเพือ่สนับสนุนการลงทนุทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูของ

ไมเนอร์ โฮเทลส์และปรับโครงสรา้งกลุ่มเครือรา้นอาหารของ 

ไมเนอร ์ฟู้ ดเพื่อดงึดูดคนรุ่นใหม่ นอกจากน้ี บรษัิทยังเสรมิสรา้ง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจส าหรับการลงทุนที่มี

ศักยภาพในการเติบโตทั้งในตลาดใหม่และตลาดที่มีอยู่เดิม 

ตลอดจนขยายความสัมพันธก์ับพันธมติรทางธุรกจิทีส่ าคัญ เชน่ นัก

ลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ ผูจั้ดการสนิทรัพย ์และผูป้ระกอบการทีม่ี



 

 

 

หนา้ 10 

มูลค่าสุทธิสูง นอกจากน้ี บรษัิทยังใหค้วามส าคัญกับการบริหาร

จัดการธุรกจิแฟรนไชส ์เร่งการขยายกลุ่มโรงแรมภายใตสั้ญญา

รับจา้งบรหิาร และมองหาพันธมติรที่มีศักยภาพเพิม่เตมิส าหรับ

โปรแกรมการแลกรับรางวัลของบรษัิท 

การด าเนนิงานดา้นดจิทิลัและนวตักรรม 

การด าเนินงานดา้นดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นส่วนส าคัญในการ

เสริมสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันของบริษัทและการ

น าเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ โดยบรษัิทอยู่ในระหว่างการ

ด าเนนิการทางดา้นเทคโนโลยมีากมาย เชน่ ระบบการจองโรงแรม

ที่รวมหลายแบรนด์เขา้ดว้ยกัน การวิเคราะห์ขอ้มูล การสรา้งจุด

สัมผัสดจิทัิลที่โรงแรม และการจัดการลูกคา้สัมพันธข์องทัง้ระบบ

ห่วงโซ่คุณค่าของไมเนอร์ โฮเทลส์ ทั้งตั้งแต่ก่อนการเขา้พัก 

ระหวา่งการเขา้พัก ไปจนถงึภายหลังการเขา้พัก ในขณะทีไ่มเนอร ์

ฟู้ ดมุ่งเนน้ไปที่การแบ่งกลุ่มลูกคา้ การเขา้ถึงขอ้มูลเชงิลกึของ

ลูกคา้เพือ่การสรา้งสรรคน์วัตกรรม การวางแผนระบบการจัดซือ้จัด

จา้งและการขนสง่ จุดสัมผัสดจิทัิลทีร่า้นคา้ และความคดิรเิริม่เพือ่

การมีส่วนร่วมและการรักษาลูกคา้ โดยความพยายามดังกล่าวจะ

ช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกคา้และเพิ่มมูลค่าสูงสุดใหก้ับ

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของบรษัิท 

การมบีุคลากรและทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

บรษัิทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยส์นิที่ส าคัญที่สดุของบรษัิท 

โดยบรษัิทยังคงมเีป้าหมายที่จะเป็นองคก์รในฝัน บรษัิทจงึมุง่เนน้

ไปที่การมองหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสม

ส าหรับอนาคต การมอบโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพที่

สนับสนุนการพัฒนาความเป็นผูน้ า และการสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่

ครอบคลุมและคล่องตัว ซึง่ส่งเสริมความยั่งยืนของบุคลากรที่มี

ความสามารถและความเป็นผูน้ า ทัง้น้ี บรษัิทไดใ้หค้วามส าคัญกับ

ความเป็นอยู่ที่ดี การเติบโต และการพัฒนาของพนักงานทั้ง 

70,000 คนของบริษัท และมีเป้าหมายที่จะดึงดูดและรักษา

บคุลากรทีม่คีวามสามารถระดับสงู และกา้วขึน้เป็นนายจา้งในฝันใน

อตุสาหกรรม 

การด าเนนิงานดา้นความย ัง่ยนื 

การด าเนนิงานดา้นความยั่งยนืยังคงเป็นสิง่ทีบ่รษัิทใหค้วามส าคัญ 

โดยกลยทุธส์ามปีของบรษัิท ซึง่สะทอ้นถงึความมุง่มั่นในการสรา้ง

อนาคตทีย่ั่งยนืยิง่ขึน้ส าหรับผูม้สีว่นสว่นเสยีทัง้หมดในระยะยาว 

กลยุทธ์ดา้นความย่ังยืนของบรษัิทประกอบดว้ยประเด็นส าคัญ 5 

ประการ ไดแ้ก ่

- การพัฒนาบคุลากรอยา่งย่ังยนืเพือ่สรา้งผูบ้รหิารศักยภาพสงู

และผูน้ าส าหรับองคก์ร 

- การบรหิารจัดการห่วงโซคุ่ณค่าที่ย่ังยืนผ่านการสรา้งความ

ไวว้างใจและความปลอดภัยระหวา่งองคก์รและพันธมติร 

- การบริหารจัดการผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการเป็นองคก์รปลอ่ยคารบ์อนสทุธเิป็นศนูย ์ภายใน

ปี 2593 

- การสง่เสรมิการก ากับดแูลกจิการทีด่ีและการสรา้งวัฒนธรรม

ในการด าเนนิธุรกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบ 

- การส่งเสรมิการสรา้งคุณค่าร่วมผ่านการด าเนินงานภายใต ้

แนวคดิการพัฒนาอยา่งยั่งยนืขององคก์ร 

บรษัิทมอีกีหนึง่ความมุง่มั่นทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนทีส่งูทีส่ดุใหก้ับผู ้

ถือหุน้ โดยเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บรษัิทอยู่ระหว่างการ

พจิารณาทีจ่ะประกาศเสนอจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิสดส าหรับปี 2565 

ในอัตรารอ้ยละ 30 ของก าไรจากการด าเนนิงานปี 2565 นอกจากน้ี 

จากสภาวะแวดลอ้มในการด าเนนิงานทีฟ้ื่นตัวในทกุธุรกจิ บรษัิทอยู่

ระหว่างการพจิารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกครัง้ในปีน้ี  

อยา่งไรก็ตาม การตัดสนิใจทีส่ ิน้สดุดังกลา่วจะตอ้งไดรั้บการอนุมัติ

จากคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ 

ในขณะที่เรากา้วเขา้สู่ยคุภายหลังสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ

โลก COVID-19 บริษัทคาดว่าผลการด าเนินงานที่ดีจะยังคงมี

แนวโนม้ในเชงิบวกอยา่งตอ่เน่ืองและบรษัิทจะสามารถสรา้งผลการ

ด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ในปี 2566 โดยเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแผนกล

ยทุธก์ารด าเนนิงาน 3 ปีฉบับใหม ่ในปี 2566 บรษัิทจะมุง่เนน้ไปที่

การมองหาและควา้โอกาสใหม่ๆ เพื่อที่จะปลดล็อกและเร่งการ

เตบิโตและเพิม่ความสามารถในการท าก าไร ในขณะที่ยังคงรักษา

ต าแหน่งในฐานะผูน้ าตลาดระดับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..…………….. 

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) 

-197 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

สว่นขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น
จากสัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิ

เหรยีญสหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขาย
และบรหิาร) 

-369 
ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธ์
ของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 4 

ปี 2564 

 

 116 รายได ้

   -26 ก าไรสทุธิ 

ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงครัง้เดยีวของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละ
คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-4,460 ก่อนภาษี 

-3,065 หลังภาษี 

ไมเนอร ์     
โฮเทลส ์

 

 

สว่นขาดทุนจากการตรีาคาทีด่นิ
ใหม่ และการดอ้ยคา่ของอาคาร
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

862 
ไมเนอร ์     
โฮเทลส ์

สว่นปรับปรุงสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อ
การตดับัญชขีอง MINT ในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกับหนีส้นิตามสัญญาเชา่
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (ภาษี

จ่าย) 

-75 
ไมเนอร ์     
โฮเทลส ์

ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลจากก าไรจาก
การขายเงนิลงทุนรอ้ยละ 40 ของ 
MINT ในสนิทรัพย ์5 แห่งใน

ประเทศไทย (ภาษีจ่าย) 

-208 กอ่นภาษี 

-223 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์     
โฮเทลส ์

 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิเหรียญ
สหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

-284 กอ่นภาษี 

-131 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์     
โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการ
ขายและบรหิาร) 

-826 กอ่นภาษี 

-757 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์ 
โฮเทลส/์ 
ไมเนอร ์

ฟู้ด/ไมเนอร์  
ไลฟ์ไสตล ์

การดอ้ยค่าของคา่ความนยิม การ
ลงทุน และสนิทรัพยอ์ืน่ๆ รวมถงึ
คา่ใชจ่้ายส ารองและการตัด
จ าหน่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการปิดสาขา

และสนิคา้คงเหลอืที่ลา้สมัยจากทัง้ 
3 หน่วยธุรกจิ (คา่ใชจ่้ายในการขาย
และบรหิาร) 

         -11 

ไมเนอร ์  
โฮเทลส/์ 
ไมเนอร ์ 
ไลฟ์ไสตล ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้ง(คา่ใชจ่้าย
ในการขายและบรหิาร) 

200 ไมเนอร ์ฟู้ ด 
การปรับราคาซือ้สทุธขิองธุรกจิ
รา้นอาหารบอนชอน (รายได)้ 

9 ไมเนอร ์ฟู้ ด 

คา่ตัดจ าหน่ายรายไดร้อตดับัญชี

ของไมเนอร์ ฟู้ดตามมาตรฐานการ

บัญช ีIFRS15 (รายได)้ 

 



 

 

 

หนา้ 12 

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) 

-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) 

ไตรมาส 4 

ปี 2565 

 

     149 รายได ้

   34 ก าไรสทุธ ิ

  ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

รายการทีเ่กดิข ึน้เพยีงครัง้เดยีวของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละ
คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-61 
   ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

คา่ใชจ่้ายในการเลกิจา้งจาก
มาตรการการประหยัดค่าใชจ่้าย
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-71 
   ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

คา่ใชจ่้ายส ารองส าหรับการดอ้ยคา่
ของสนิทรัพยแ์ละลกูหนีก้ารคา้ 
(คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-1,000 
   ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นจาก
สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิเหรียญ
สหรัฐ (คา่ใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

182 

 

   ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การปรับมูลคา่ยุตธิรรมของอนุพันธ์
อัตราดอกเบีย้ (คา่ใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

242 
   ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

การป้องกันความเสีย่งทีไ่ม่มี

ประสทิธภิาพ (ก าไรอื่น) 

-9 
   ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ภาษีเงนิไดร้อตดับัญชตีาม

มาตรฐานการบัญช ีIFRS9 (ภาษี
จ่าย) 

167 
   ไมเนอร์ 

โฮเทลส ์

ก าไรทีไ่ม่ไดเ้กดิข ึน้จรงิจากสัญญา

อนุพันธอ์นุพันธ์ (ก าไรอืน่) 

    -36 รายได ้

  43 ก าไรสทุธ ิ
ไมเนอร ์ฟู้ ด 

การจ าหน่ายสนิทรัพยถ์าวร, 

คา่ใชจ่้ายส ารองส าหรับการดอ้ยคา่
ของสนิทรัพย์ และการตดัจ าหน่าย
ของรายไดร้อตดับัญชตีาม
มาตรฐานการบัญช ีIFRS15 

(รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในการขาย
และบรหิาร) 

 


