
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ช ั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร .0-2088-9399 
รายงานฉบบันี
จดัทําขึ
นโดยขอ้มูลเท่าที�ปรากฏและเชื�อว่าเป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไม่ถอืเ'ป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลนั
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี
 จํากดั ผูจ้ดัทําขอสงวนสทิธิ 3ในการเปลี�ยน 
แปลงความเห็นหรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไม่ได'้เป็'นการชี
นําหรอืชกัชวนให้นักลงทุนทําการ
ซื
อหรอืขายหลกัทรพัย'์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 
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RevPar เร ิมสูงกว่า Pre-COVID 
Key Takeaways 
• กลุ่มรา้นอาหารมีกาํไรติดต่อกันเป็นไตรมาสที� 7 และมีรายไดป้รบัตัวสงูขึ $น 

25% YoY แมว่้าฮบัจีนจะมีการ Lockdown และมีการปรบัโครงการสรา้งของ
กลุ่มอาหาร ส่งผลใหม้ี Net Margin ปรบัตัวลดลง แต่คาดว่าใน  2Q65 จะ
สามารถฟื$นตวัไดม้าอยู่ที�ระดบั 3.1%   

• การฟื$ นตัวของกลุ่มรา้นอาหารในช่วง 2Q65 จะมาจากผลประกอบการที�
แข็งแกร่งต่อเนื�องของฮับในประเทศหลังจากที�สามารถ Dine In และเวลา
บริการกลบัมาเป็นปกติ ในขณะที�การ Lockdown ในประเทศจีนคาดว่าจะ
ยกเลิกในช่วงเดือนมิ.ย. 2565 และคาดสามารถฟื$ นตัวได้ในลักษณะ   
V-Shaped  

• กลุ่มโรงแรมเข้าสู่ High Season ของ  NH Hotel ซึ�งมีอัตราการเข้าพักใน
เดือนเม.ย.  2565 ที� 63% ปรบัตวัสงูขึ $นจากระดบั 40% ในช่วง 1Q65 และมี 
RevPar ที�สงูกว่าระดบั Pre-COVID และจะเริ�มทาํการปรบั ARD ขึ $นต่อเนื�อง 
โดยในช่วง 2Q65 จะมีการเดินทางภายในยุโรปเพิ�มมากขึ $น หลงัจากที�เริ�ม
กลับมาใชช้ีวิตตามปกติ ในขณะที�ประเทศไทยจะเขา้สู่ Low season ของ
การท่องเที�ยวในประเทศ แต่จะไดอ้านิสงสจ์ากมาตรการเราเที�ยวดว้ยกัน 
เฟส 5 และคาดว่าในเดือนมิ.ย. 2565 จะมีการยกเลิกระบบ Thailand Pass 
ที�จะส่งผลให้นักท่องเที�ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้ง่ายขึ $น และ 
Maldives มี RevPar ที�สูงกว่าระดับ Pre-COVID ตั$งแต่ 3Q64 และยังคงมี
ผลการดาํเนินที�ดีต่อเนื�อง 

• ระดับ IBD/E อยู่ที�  1.5X ตํ�ากว่าระดับ Covenant ที�  1.75X และคาดว่าจะ
สามารถ Maintain ไดท้ั$งปี โดยที� MINT มีเงินสดในมือที� 2.0 หมื�นลา้นบาท 

 
   

Comment 
คาด 2H65 จะมีผลการดาํเนินงานใกลเ้คียงกับระดับ Pre-COVID และมีการฟื$นตัว
ของทุกกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพะกลุ่ม NH Hotel และการฟื$ นตัวของ
ร้านอาหารที�ฮับจีนหากมีการปลด Lockdown เรายังคงคาํแนะนํา “ซื $อ” ที�ราคา
เป้าหมาย 39.90 บาท จากการอิงผลประกอบการปี 2565 เนื�องจาก MINT มีการ
กระจายรายไดใ้นต่างประเทศทั�วโลก และคาดผลการดาํเนินงานจากกลุ่ม NH Hotel 
จะมีการฟื$นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วง 2Q65 ที�เข้าสู่ High Season และมองว่าผล
ประกอบการของ MINT จะฟื$นตวัไดเ้รว็กว่ากลุม่   
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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 
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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 

 

 


