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คาด 4Q65 ยังคงรายงานผลการดาํเนินงานเป็นกาํไร 
Key Takeaway 

 กลุ่มโรงแรมยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง หลังจากที่ 3Q65 โรงแรมในยุโรปได้ทำ
ผลกำไร New High ระดับไตรมาส โดยเดือนต.ค. 2565 ยังคงมีอตัราการเข้า
พักทีสูงขึ้นมาอยู่ที่ 73% และอัตราการเข้าพักโรงแรมในไทยอยู่สูงกว่า 60% 
และ RevPar ของไทยฟื้นตัวได้เกือบ 80% ของระดับ Pre-COVID ขณะท่ี 
Maldives เริ ่มกลับเข้าสู ่ High Season และมีอัตราเข้าพักที ่ 47% และมี 
RevPar สูงกว่า Pre-COVID 19% 

 กลุ่มร้านอาหารมีภาพคล้ายช่วง 3Q65 จากการเติบโตที่ดีต่อเนื่องของไทย
และ Australia ส่งผลให้เดือนต.ค. 2565 มี TSS และ SSS เติบโต 21.4% 
YoY และ 7.1% YoY ตามลำดับ ถึงแม้ว่าจีนยังคงได้ร ับผลกระทบจาก
มาตรการ Lockdown ในบางพื้นที่ ส่งผลให้จีนยังคงมี TSS และ SSS ใน
เดือนต.ค. 2565 ที่ติดลบ 4.2% และ 16.5% ตามลำดับ  

 คาด 4Q65 ยังคงมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรต่อเนื่อง และเป็นช่วงเข้าสู่ 
High Season ของการท่องเที่ยวของไทยและ Maldives โดยที่คาดประเทศ
ไทยมีผลประกอบการกลุ่มโรงแรมดีข้ึนทั้ง QoQ และ YoY ในขณะที่ไตรมาส 
4 ปกติยุโรปจะมีผลประกอบการอ่อนตัวลง QoQ แต่ปี 2565 คาดเป็นปีที ่มี 
Pent Up Demand จากการท่องเที่ยวสูง ส่งผลให้คาดว่าผลการดำเนินงาน
จากยุโรปยังคงโดดเด่น  

 ปี 2566 คาดกลุ่ม NH มีอัตราการเข้าพักปรับตัวสูงขึ้น YoY และมี Margin 
สูงขึ้น จากฐานที่ต่ำในช่วง 1Q65 และคาด ADR สามารถปรับตัวสูงขึ้นที่ 5-
8% YoY จาก Demand ที่สูงขึ้นของกลุ่ม Business Travel ที่เริ ่มเห็น Pre-
Booking เข้ามาแล้ว โรงแรมในไทยคาดมี RevPar ใกล ้เค ียงช่วง Pre-
COVID ในขณะที Maldives คาดมีการเติบโตน้อยที่สุดในกลุ่ม เนื่องจากมี
ผลประกอบการที่สูงกว่า Pre-COVID ตั้งแต่ชวง 2Q64    

 ผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อและ Utility Cost ที่สูงขึ้นในยุโรป ได้รวมไว้ใน
ประมาณการแล้ว โดยค่าไฟนับเป็นเพียง 4% ของรายได้ของโรงแรมในยุโรป 
และ MINT ได้ทำการ Lock ราคาไปแล้วราว 60%  

 ระดับ IBD/E ณ ส้ิน 3Q65 อยู่ท่ี 1.2X ต่ำกว่าระดับ Covenant ท่ี 1.75X และ
คาดว่าจะสามารถ Maintain ได้ทั้งปี  

Comment 
เรามีมุมมองเชิงบวกจากการประชุม และคาดว่า 4Q65 จะมีผลประกอบการที่โดด
เด่นกว่าไตรมาส 4 ของปีอื่นๆ กลุ่มร้านอาหารยังคงได้รับผลกระทบจากจีนที่ยังคง
นโยบาย Zero-COVID แต่การเติบโตของไทยและ Australia คาดว่าจะสามารถ 
Offset ผลประกอบการจากจีนได้ เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 35.80 
บาท จากการอิงผลประกอบการปี 2566 เนื ่องจาก MINT มีการกระจายรายได้ใน
ต่างประเทศทั่วโลกสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่ากลุ่ม   
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


