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 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)







อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทย)
แบรนด์อนันตราซึ่งได้รับรางวัลจาก
หลากหลายสถาบัน มรีสีอร์ท
และโรงแรมในไทย 13 แห่ง

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
(มัลดีฟส์ และศรีลังกา)
ในคาบสมุทรอนิเดยีซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนยิม บรษิัทมโีรงแรมอนันตรา 
3 แห่ง ในมัลดฟีส์ และ 1 แห่ง ในศรลีังกา

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา (แอฟริกา)
จากการขยายกจิการไปยังภูมภิาคแอฟรกิา 
ปัจจุบันบรษิัทมโีรงแรมอนันตรา 4 แห่ง 
ประกอบด้วยโมซัมบกิ 3 แห่ง 
และแซมเบยี 1 แห่ง

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา (จีน)
บรษิัทรับจ้างบรหิารโรงแรมภายใต้แบรนด์
อนันตรา 3 แห่ง ในจนี ซึ่งเป็นประเทศที่มี
ความหลากหลายจากเทอืกเขาที่เต็มไปด้วย
ประวัตศิาสตร์ทางศาสนาพุทธ จนถงึ
สนามกอล์ฟรมิทะเล และวัฒนธรรมยูนนาน

อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
(ตะวันออกกลาง และแอฟริกา)
หลังจากที่ได้เปิดตัวแบรนด์ในภูมภิาคนี้ 
ในปี 2557 ปัจจุบันอวานมีโีรงแรม 8 แห่ง  
ในกาตาร์ โมซัมบกิ บอตสวานา นามเิบยี  
เลโซโท เซเซลส์ และแซมเบยี

โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
โอ๊คส์ ซึ่งเป็นแบรนด์เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ 
มโีรงแรมและอพาร์ทเมนท์จ�านวน 53 แห่ง 
ประกอบด้วยออสเตรเลยี 47 แห่ง 
นวิซแีลนด์ 3 แห่ง สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ 2 แห่ง 
และไทย 1 แห่ง

เปอร์ อควัม (มัลดีฟส์)
เปอร์ อควัม ซึ่งเป็นแบรนด์จากมัลดฟีส์ 
และเป็นแบรนด์ที่บรษิัทร่วมทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 50 มโีรงแรม 2 แห่ง ในมัลดฟีส์

เปอร์ อควัม (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
และแอฟริกา)
ในปี 2551 แบรนด์เปอร์ อควัม ได้ขยายกจิการ
ไปยังสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ และในปี 2559 
จะเปิดบรกิารโรงแรมแห่งที่สองในแทนซาเนยี

เซ็นต์ รีจิส (ไทย)
โรงแรมเซ็นต์ รจีสิ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนท�าเล
ที่ดทีี่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ บนถนนราชด�าริ

โฟร์ซีซั่นส์ (ไทย)
โรงแรมระดับหรู ภายใต้แบรนด์โฟร์ซซีั่นส์ 
ตั้งอยู่ที่เชยีงใหม่ เชยีงราย และสมุย

อนันตรา เวเคชั่น คลับ
อนันตรา เวเคชั่น คลับ เปิดให้บรกิาร
ในปี 2553 ปัจจุบันมทีี่พักให้บรกิารในไทย  
จนี อนิโดนเีซยี และนวิซแีลนด์

นาลาดู (มัลดีฟส์)
นาลาดูในมัลดฟีส์ มวีลิล่าระดับหรู 20 วลิล่า
ให้บรกิาร พร้อมสระน�้าส่วนตัว มองเห็นววิ
ท้องทะเลมหาสมุทรอนิเดยี

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านหยวน)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญออสเตรเลีย)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ธุรกิจโรงแรม

4,214
3,151
2,943

14

61
3

52
47
22

752
497
644

89
85
80

84
85
72

125
90
47

209
190
165

36
33

4

1,601
1,330
1,373

7
9
6



อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
(อาเซียน ไม่รวมไทย)
ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (ไม่รวมไทย) 
อนันตรามโีรงแรมทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วย
กัมพูชา 1 แห่ง อนิโดนเีซยี 2 แห่ง 
และเวยีดนาม 2 แห่ง

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา (ตะวันออกกลาง)
ปัจจุบันบรษิัทรับจ้างบรหิารโรงแรมภายใต้
แบรนด์อนันตรา 7 แห่ง ในภูมภิาค
ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่เตบิโต
เรว็ทีส่ดุของบรษิทั นอกจากสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์
แล้ว บรษิทัได้ขยายธรุกจิไปในกาตาร์ ในปี 2558

อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (อาเซียน)
ตั้งแต่อวานเีปิดตัวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออก
เฉยีงใต้ ที่แรกที่มาเลเซยี ปัจจุบันบรษิัทมโีรงแรม
อวานทีั้งหมด 4 แห่ง ในภูมภิาคนี้ ประกอบด้วย
ไทย มาเลเซยี และเวยีดนาม

อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ศรีลังกา)
แบรนด์อวานเีปิดให้บรกิารในศรลีังกา 
เป็นประเทศแรก ในปี 2550 ปัจจุบันมโีรงแรม
เปิดให้บรกิาร 2 แห่ง ในศรลีังกา

ทิโวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (โปรตุเกส)
ทโิวลเีป็นแบรนด์โรงแรมล่าสุดของบรษิัท 
ณ สิ้นปี 2558 บรษิัทมโีรงแรมทโิวลใีนโปรตุเกส 
5 แห่ง และในปัจจุบัน บรษิัทมโีรงแรมทั้งหมด 
12 แห่ง ในโปรตุเกส

ทิโวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (บราซิล)
บรษิัทมโีรงแรมภายใต้แบรนด์ทโิวล ี2 แห่ง 
ในบราซลิ

เอเลวาน่า คอลเลคชั่น (แอฟริกา)
ปัจจุบัน เอเลวาน่า คอลเลคชั่น 
ม ี8 ซาฟารแีคมป์ ในแทนซาเนยีและเคนยา

เคลิ แอนด์ พีค็อก
เอเลวาน่า คอลเลคชั่น ได้ขยายเส้นทาง
การดูซาฟารใีนแทนซาเนยีและเคนยา 
โดยการลงทุนในแบรนด์เคล ิแอนด์ พคี็อก 
ซึ่งม ี6 แคมป์ ในปี 2558

แมริออท (ไทย)
โรงแรมภายใต้แบรนด์แมรอิอท ในไทย
ของบรษิัท ประกอบด้วยโรงแรม เจ ดับบลวิ 
แมรอิอท รสีอร์ท ภูเก็ต และแมรอิอท พัทยา

เรดิสัน บลู (โมซัมบิก)
แบรนด์เรดสิัน บลู เข้ามาเป็นแบรนด์ในเครอื
ของบรษิัทในปี 2557 ด้วยการลงทุนในโรงแรม 
เรดสิัน บลู มาปูโต ในโมซัมบกิ

ร้านอาหารภายใต้แบรนด์ระดับสากล
บรษิัทด�าเนนิงานร้านอาหารหลากหลายแบรนด์
ระดับสากลภายในโรงแรม ประกอบด้วย 
ซูม่า, เบนฮิานา, เทรเดอร์ วคิส์ 
และบลิ เบนท์ลี่ พับ

ศูนย์การค้า (ไทย)
บรษิัทด�าเนนิกจิการศูนย์การค้า 3 แห่ง 
ซึ่งตั้งอยู่ตดิกับโรงแรมในเครอื ในกรุงเทพฯ
พัทยา และภูเก็ต ทั้งนี้ ศูนย์การค้ารเิวอร์ไซด์ 
ในกรุงเทพฯ เปิดบรกิารอกีครั้งเมื่อปลายปี 2558

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านรูเปียอินโดนีเซีย)
2558
2557
2556 

รายได้ (ล้านยูโร)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเรอัลบราซิล)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

รับจ้างบริหาร
ลงทุนโดยตรง

24
18
15

28
25
22

8

11
12
12

1,464
1,366
1,389

229
197
130

153
103

54

1,036
936
875

131

13

9
5

645
683
701



เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
เดอะ พซิซ่า คอมปะน ีประกอบด้วย
สาขาที่ลงทุนเอง 224 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 
138 สาขา ใน 10 ประเทศทั่วโลก

ไทย เอ็กซ์เพรส
บรษิัทมรี้านอาหาร 91 สาขา ในสงิคโปร์ 
และ 5 ประเทศ ในภูมภิาคเอเชยี 
ภายใต้แบรนด์หลัก ไทย เอ็กซ์เพรส,  
ชนิหวาง ฮ่องกง คาเฟ่ และพูเล่ท์

เดอะ คอฟฟี่ คลับ
บรษิัทมรี้านอาหารจ�านวน 442 สาขา
ในออสเตรเลยี ภายใต้แบรนด์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ, 
รบิส์ แอนด์ รัมส์, เดอะ กรู๊ฟ เทรน และคอฟฟี่ ฮติ 
และประกอบธุรกจิโรงคั่วเมล็ดกาแฟแบบพเิศษ
ภายใต้แบรนด์เวเนเซยีโน

ริเวอร์ไซด์
รเิวอร์ไซด์เป็นเครอืข่ายร้านอาหารแบบนั่งทาน
ในจนี ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญในอาหารจาน
ปลาเสฉวนบาร์บคีวิ ด้วยจ�านวนร้าน 53 สาขา 

สเวนเซ่นส์
สเวนเซ่นส์ ประกอบด้วยสาขาที่ลงทุนเอง 
141 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 178 สาขา 
ในไทย และอกี 6 ประเทศทั่วโลก

ซิซซ์เลอร์
บรษิัทด�าเนนิธุรกจิซซิซ์เลอร์โดยมสีาขา
ที่บรษิัทลงทุนเอง จ�านวน 55 สาขา ประกอบด้วย 
46 สาขา ในไทย และ 9 สาขา ในจนี 

แดรี่ ควีน
แดรี่ ควนี ประกอบด้วยสาขาที่ลงทุนเอง 
237 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 173 สาขา 
ตั้งอยู่ทั่วไทย

เบอร์เกอร์ คิง
ด้วยการเปิดสาขาอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา 
เป็นผลให้เบอร์เกอร์ คงิ มจี�านวนร้านอาหาร 
55 สาขา ในไทย และ 2 สาขา ในมัลดฟีส์

เบร็ดทอล์ค (ประเทศไทย)
บรษิัทร่วมทุน ซึ่งด�าเนนิธุรกจิแบรนด์ 
เบร็ดทอล์ค ในไทย มจี�านวนร้านอาหาร 
24 สาขา ณ สิ้นปี 2558 
 

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ (ประเทศไทย)
ธุรกจิร้านอาหารในสนามบนิ มจี�านวน
ร้านอาหารทั้งหมด 33 สาขา ณ สิ้นปี 2558

ไมเนอร์ แดรี่ 
บรษิัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ากัด 
เป็นโรงงานผลติไอศกรมีของบรษิัท 

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญสิงคโปร์)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านเหรียญออสเตรเลีย)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านหยวน)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556 

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ไมเนอร์ ชีส
บรษิัท ไมเนอร์ ชสี จ�ากัด
เป็นโรงงานผลติชสีของบรษิัท

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ธุรกิจร้านอาหาร แฟรนไชส์
ลงทุนโดยตรง

7,255
6,437
6,011

528
515
447

3,956
4,043
3,611

2,300
2,192
1,876

293
53

1,275
1,215
1,125

126
127
124

 356
336
269

2,979
2,883
2,575

1,754
1,363
1,208

1,366
1,106

927

717
683
532



ชาร์ล แอนด์ คีธ
ชาร์ล แอนด์ คธี มทีั้งหมด 
32 สาขา ในไทย

เพโดร
เพโดร ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครอืเดยีวกับ 
ชาร์ล แอนด์ คธี มจี�านวนสาขาทั้งหมด 5 สาขา 
ในไทย

เอสปรี
เอสปร ีแบรนด์สนิค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาต ิ
มจี�านวนสาขาทั้งหมด 126 สาขา ในไทย

บอสสินี่
บอสสนิี่ แบรนด์สนิค้าสไตล์ล�าลอง 
มจี�านวนสาขาทั้งหมด 88 สาขา ทั่วไทย

แก๊ป
แก๊ป แบรนด์เสื้อผ้าที่มชีื่อเสยีงระดับโลก 
มจี�านวนสาขาทั้งหมด 15 สาขา ในไทย

บานาน่า รีพับบลิค
บานาน่า รพีับบลคิ เป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว 
มจี�านวนสาขาทั้งหมด 3 สาขา ในกรุงเทพฯ

เรดเอิร์ธ
เรดเอริ์ธ แบรนด์เครื่องส�าอาง
มจี�านวนสาขาทั้งหมด 16 สาขา ในไทย 

สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์
สวลิลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคลิส์ น�าเสนอสนิค้า
เครื่องใช้ในครัวที่ทันสมัย มจี�านวนสาขาทั้งหมด 
20 สาขา ในไทย

อีทีแอล เลิร์นนิ่ง
อทีแีอล เลริ์นนิ่ง เป็นผู้จัดจ�าหน่ายหนังสอืเด็ก
และสารานุกรมผ่านการขายตรงทั่วไทย

นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
นวศร ีแมนูแฟคเจอริ่ง เป็นธุรกจิรับจ้าง
ที่รองรับการผลติให้กับกลุ่มผู้ผลติสนิค้าอุปโภค
ระดับโลก

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556 

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ยอดขาย (ล้านบาท)
2558
2557
2556

ธุรกิจจัดจำ หน่าย ลงทุนโดยตรงแฟรนไชส์
ลงทุนโดยตรง

770
776
637

591
660
656

383
422
486

55
67
76

134
169
181

44
47
36

265
242
252

41

90
67
56

1,044
1,106
1,162



สารบัญ

345 

นโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล

346 

บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม  
และบริษัทในเครือ

358 
ข้อมูลทั่วไป

005
วิสัยทัศน์  
และค่านิยม

006 

ฐานธุรกิจของ 
ไมเนอร์  
อินเตอร์เนชั่นแนล

010 

ความเป็นมา 
ในการขยายแบรนด์

012 

จุดเด่นทางการเงิน

013 

สถานะทางการเงิน 
โดยสังเขป

014 
รายงานจาก 
ประธานกรรมการ

022 

คณะกรรมการบริษัท

024
ธุรกิจโรงแรม

044
ธุรกิจร้านอาหาร

058
ธุรกิจจัดจำ หน่าย

066 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ของไมเนอร์

070 
รางวัล ปี 2558

077 
รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

078 

รายงานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

081 

รายงานของ 
ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต

083 

งบการเงิน

262 

คำ อธิบายและ 
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำ เนินงาน 

281 

รายการระหว่างกัน 
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

305 

ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ

306 

เหตุการณ์สำ คัญ 
ในปี 2558

308 

ปัจจัยความเสี่ยง

313 

รายงาน 
คณะกรรมการสรรหา 
และกำ กับดูแลกิจการ

314 
รายงานคณะกรรมการ 
กำหนดค่าตอบแทน

315
การกำ กับดูแลกิจการที่ดี

330 

โครงสร้างการถือหุ้น 
และการจัดการ



005รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

ค่านิยมองค์กร

เป็นผู้น�าในธุรกิจเพื่อการพักผ่อน  
ร้านอาหาร และสินค้าไลฟ์สไตล์
ด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่สร้างความพึงพอใจ 100%  
ให้กับลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า

การน�าเสนอบริการเพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อนและสันทนาการ 

ร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ และสินค้าไลฟ์สไตล์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทุกๆ ปี พนักงานของเรากว่า 55,000 คน พร้อมที่จะให้บริการ

ณ โรงแรม 138 แห่ง ร้านอาหาร 1,851 ร้าน และร้านค้า 307 แห่ง

ให้ลูกค้ากว่า 190 ล้านคน ใน 32 ประเทศ

มุ่งเน้น 
ที่ลูกค้า

การท�างาน 
ต้องมีผล

มุ่งมั่น 
พัฒนาคน

ปรับเปลี่ยนตน 
ปรับปรุงงาน

ประสานพันธมิตร 
เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

ทิโวลี ปาลาซิโอ เด เซเตียส



006 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ฐานธุรกิจของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

307
จุดจำ�หน่าย

138
โรงแรม

ห้องโรงแรม

17,714
1,851

ร้านอาหาร

กว่า 

130
รางวัล

32
ประเทศ

กว่า

50
แบรนด์



007รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจจัดจำ�หน่าย

ฐานธุรกิจของไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล

ธุรกิจโรงแรม

ฐานธุรกิจ 

ประเทศไทย

ประเทศไทย



008

สหราชอาณาจักร

รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)ฐานธุรกิจของไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล

ฐานธุรกิจ 

ต่างประเทศทั่วโลก

ซาอุดีอาระเบีย

บาห์เรน

โอมาน

โปรตุเกส

อียิปต์

เคนยา

แทนซาเนีย

บอตสวานา

นามิเบีย เลโซโท

เซเชลส์

แซมเบีย

บราซิล
โมซัมบิก

กาตาร์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์



009รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ฐานธุรกิจของไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล

เกาหลีใต้

มัลดีฟส์

อินเดีย

ศรีลังกา

สิงคโปร์

เวียดนาม

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

นิวซีแลนด์

จีน

เมียนมา

กัมพูชา

ลาว

ออสเตรเลีย



010

ความเป็นมาในการขยายแบรนด์

2525

2529

2533

2534

2535

2537

2538

2539

2542

2543

2544

2545

2546

2549

2550

2551

นวศรี

เอสปรี

เรดเอิร์ธ

อีทีแอล เลิร์นนิ่ง

บอสสินี่

สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์

ชาร์ล แอนด์ คีธ

รอยัล การ์เด้น พลาซ่า 

แมริออท

พิพิธภัณฑ์ริบลีส์

โฟร์ซีซั่นส์

เอ็ม สปา

อนันตรา

เจ ดับบลิว แมริออท

ดิ เอสเตท สมุย 

นาลาดู

เอเลวาน่า คอลเลคชั่น

สเวนเซ่นส์

ไมเนอร์ แดรี่ /
ไมเนอร์ ชีส

ซิซซ์เลอร์

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 
(ประเทศไทย)

แดรี่ ควีน

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

เบอร์เกอร์ คิง

เดอะ คอฟฟี่ คลับ

ไทย เอ็กซ์เพรส

ชินหวาง ฮ่องกง 
คาเฟ่

รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)



2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

แก๊ป

มาย เซล

เพโดร

บานาน่า 
รีพับบลิค

 อนันตรา เวเคชั่น คลับ

เซเรนดิบ

โอ๊คส์

อวานี

เซ็นต์ รีจิส

เปอร์ อควัม

ทิโวลี

เรดิสัน บลู

เคลิ แอนด์ พีค็อก 
ซาฟารี

เดอะ เรสซิเดนซ์ 
บาย อนันตรา 

ริบส์ แอนด์ รัมส์

ริเวอร์ไซด์

พูเล่ท์

ไทย คูซีน อคาเดมี

เบร็ดทอล์ค  
(ประเทศไทย)

แกรบบ์ไทย

เวเนเซียโน

เดอะ กรู๊ฟ เทรน

คอฟฟี่ ฮิต

ภัทรา

สุดา

011รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ความเป ็นมาในการขยายแบรนด์



012 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

จุดเด่นทางการเงิน

2554 2555 2556 2557 2558

งบการเงินรวม
(ล้านบาท)

ขายสุทธิ  26,137  31,310  34,669  37,228  42,432 

รายได้รวม  28,332  32,993  36,936  39,787  48,149 

ก�าไรขั้นต้น  16,095  18,844  21,413  23,299  26,277 

ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา  6,201  7,063  8,304  8,849  11,908 

ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้  4,221  4,888  5,884  6,044  8,846 

ก�าไรสุทธิ  2,880  3,243  4,101  4,402  7,040 

สินทรัพย์รวม  41,623  51,721  60,124  74,279  95,737 

หนี้สินรวม  26,688  32,659  33,249  44,255  59,822 

หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย  19,824  24,163  23,385  34,082  45,473 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  14,935  19,062  26,875  30,024  35,915 
กระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงาน  3,813  4,046  5,181  4,785  2,383 

ความสามารถ
ในการท�าก�าไร
(ร้อยละ)

อัตราก�าไรขั้นต้น  55.08  55.96  58.04  58.85  57.98 
อัตราก�าไรสุทธิ  10.17  9.83  11.10  11.06  14.62 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  7.74  6.95  7.33  6.55  8.28 
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น  20.08  19.08  17.86  15.47  21.35 

อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)

หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

 1.33  1.27  0.87  1.14  1.27 

สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.09  1.09  0.69  0.91  1.15 
สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.71  1.52  1.11  1.30  1.55 

ข้อมูลต่อหุ้น
(บาท)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น  0.88  0.94  1.04  1.00  1.60 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  4.56  5.17  6.72  7.50  8.16 
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)  0.25  0.30  0.35  0.35  0.35 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)  28.39  32.00  33.50  35.00 21.89 

ทุนเรือนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
(พันหุ้น) จ�านวนหุ้นสามัญจดทะเบียน  3,666,520  4,063,046  4,018,326  4,201,634  4,641,789 

จ�านวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน - - - - -

จ�านวนหุ้นสามัญช�าระแล้ว  3,275,225  3,686,767  4,001,355  4,001,557  4,402,312 
จ�านวนหุ้นบุริมสิทธิช�าระแล้ว - - - - -
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย  3,270,879  3,635,442  3,925,044 4,401,708 4,402,166 

จ�านวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย - - - - -

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ:
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  325,380  274,245  -  200,064  199,512 
จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน  52,717  24,696  1,109  -  - 

หมายเหตุ:
1. อัตราการจ่ายเงินปันผลคำานวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำาไรสุทธิต่อหุ้น
2. กำาไรสุทธิต่อหุ้นสำาหรับปี 2557 มีการปรับใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยหลังจากนับรวมหุ้นปันผล
 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558
3. เงินปันผลต่อหุ้นสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2558 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 และให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติ
4. หากไม่นับรวมผลกำาไรพิเศษจากการลงทุนใน Sun International โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน และ ไมเนอร์ ดี เค แอล จำานวน 2,335 ล้านบาท  
 ในผลกำาไรที่รายงานในปี 2558 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำานวณจากกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน มีอัตราร้อยละ 32.75



หมายเหตุ:
(1) กระแสเงนิสดจ่ายใช้ไปสำาหรับกจิกรรมการลงทุนจำานวน 13,156 ล้านบาท เพื่อการลงทุนตาม

ปกตขิองธุรกจิโรงแรม ร้านอาหารและอื่นๆ และการเข้าซื้อโรงแรม Sun International รวมถงึ
เงนิสดจ่ายให้เป็นเงนิกูย้มืระยะยาวแก่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องสำาหรบัการขยายธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ 
ในทวปีแอฟรกิา

(2) กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,294 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับสุทธิจาก
การออกหุ้นกู้ อายุ 5 ปี และ 10 ปี รวมจำานวนเงนิ 8,000 ล้านบาท และการกู้ยมืเงนิระยะสั้น 
และระยะยาว จำานวน 14,686 ล้านบาท สุทธดิ้วยการจ่ายชำาระคนืเงนิกู้ระยะสั้นและระยะยาว
รวมถงึหุ้นกู้ จำานวน 12,522 ล้านบาท 

(3) บรษิัทมกีารจ่ายเงนิปันผลในเดอืนเมษายน 2558 รวมทั้งสิ้น 1,401 ล้านบาท ประกอบไปด้วย
เงนิสดจำานวน 1,001 ล้านบาท (0.35 บาทต่อหุ้น) และหุ้นปันผลจำานวน 400 ล้านบาท

(4) การลงทุนในสนิทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 6,544 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ
 - ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าระยะยาวจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของโครงการอนันตรา เวเคชั่น 

คลับ จำานวน 1,324 ล้านบาท 

 - การเพิ่มขึ้นของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกจิการร่วมค้า จำานวน 1,324 ล้านบาท จากส่วน
แบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่มีอยู่เดิม  
รวมถงึโครงการลงทุนใหม่ในกลุ่ม Sun International ประเทศแซมเบยีและเลโซโท

 - การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำานวน 1,723 ล้านบาท  
เป็นการให้กูย้มืแก่บรษิทัในเครอื เพือ่การลงทนุในกจิการโรงแรมในทวปีแอฟรกิา และจงัหวดั
เชยีงใหม่ ประเทศไทย

(5) สนิทรัพย์ถาวรสุทธเิพิ่มขึ้น 8,073 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงนิของโรงแรม
ในกลุ่ม Sun International ในประเทศบอตสวานาและนามเิบยี โรงแรมทโิวล ีในประเทศบราซลิ 
โรงแรมโอ๊คส์ อแีลน ดาร์วนิ และธุรกจิร้านอาหาร ไมเนอร์ ด ีเค แอล  ในประเทศออสเตรเลยี  
และการขยายธุรกจิโรงแรมและธุรกจิร้านอาหารตามปกติ

(6) หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น 15,560 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้ อายุ 5 ปี จำานวน  
4,000 ล้านบาท และอายุ 10 ปี จำานวน 4,000 ล้านบาท และเงนิกู้ยมืระยะยาว เพื่อการลงทุน
และขยายกจิการ สุทธดิ้วยการจ่ายชำาระคนืเงนิกู้และหุ้นกู้ที่ถงึกำาหนดชำาระ

สถานะทางการเงินโดยสังเขป
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กำ ไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 (ล้านบาท)

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   16,545 
ส�ารองตามกฎหมาย   (44)
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2558   7,040
เงินปันผลจ่าย (3)  (1,401)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   22,141 

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 (ล้านบาท)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,365 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7,634 
การลงทุนและอื่นๆ 34,849 
สินทรัพย์ถาวร 26,423 

รวมสินทรัพย์ 74,271

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน 13,565 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 30,682 
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ารอง 13,827 
ก�าไรสะสม (สุทธิ) 16,545 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (348)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 74,271 

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3,979 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ   15,845 
การลงทุนและอื่นๆ (4)  41,393 
สินทรัพย์ถาวร (5)  34,496 

รวมสินทรัพย์ 95,713 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  
หนี้สินหมุนเวียน   13,556 
หนี้สินไม่หมุนเวียน (6)  46,242 
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ารอง   10,661 
ก�าไรสะสม (สุทธิ)   22,141 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม   3,113

 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  95,713

งบกระแสเงินสดรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 (ล้านบาท)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน   2,383 
เงินสดสุทธิใช้ไปส�าหรับกิจกรรมลงทุน (1)  (13,156)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2)  9,294 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ   (1,479)
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   93

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  5,365 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  3,979

งบกำ ไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 (ล้านบาท)

 รายได้ 46,895 
ก�าไรขั้นต้นจากการด�าเนินงาน 29,065 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 21,473 

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 7,592 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
 ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 1,254 

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
 และภาษีเงินได้ 8,846 
ต้นทุนทางการเงิน 1,301 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 7,545 
ภาษีเงินได้ 411 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 94 

ก�าไรสุทธิ 7,040
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รายงานจากประธานกรรมการ

ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ผมมีความยินดีที่จะ
รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจ
โลกมีความไม่แน่นอน และบางประเทศที่บริษัทด�าเนินกิจการ
อยู่มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย ด้วยความมุ่งมั่นและ
ความร่วมมือของบุคลากรและผู้บริหารของบริษัทในการยืนหยัด 
ก้าวข้ามผ่านความท้าทายต่างๆ ผ่านแผนกลยุทธ์ระยะยาว  
การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีวินัย และเครือข่ายแบรนด์
ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทรายงานผลก�าไรสุทธิสูงสุดเป็น 
ประวัติการณ์อีกครั้งหนึ่ง เป็นจ�านวน 7,040 ล้านบาท ซึ่งเป็น 
การเตบิโตในอัตราร้อยละ 60 จากปีก่อน 

การสร้างแบรนด์เป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการช่วยให้บริษัทมี 
ผลก�าไรทีเ่ตบิโตและคงความเป็นผูน้�าเหนอืคูแ่ข่ง ทัง้ผูบ้รหิารและ
บุคลากรของบริษัทต่างมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหาร

“ผมพูดเสมอว่า�“คนสร้างแบรนด์�
แบรนด์ไม่ได้สร้างคน”�สำ�หรับไมเนอร์�
พนักงานของเราทั้งหมดกว่า�55,000�คน
เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์
แบรนด์ของเราที่ดีที่สุด�เพราะความรัก
และความทุ่มเทของพวกเขาจะเป็นสิ่งยืนยันถึง
หัวใจของแบรนด์ได้ชัดเจนที่สุด”

วิลเลี่ยม�เอ็ลล์วู๊ด�ไฮเน็ค

อนันตรา พีซ เฮเว่น  
ทานแกลล์



วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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จัดการกลุ่มแบรนด์ที่หลากหลายของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการสร้างการเตบิโตของผลก�าไรทีย่ัง่ยนืให้กบัผูถ้อืหุน้ หวัข้อของ
รายงานประจ�าปี 2558 นี้คอื “พลังของแบรนด์” ซึ่งบรษิัทเชื่อว่า
เป็นกุญแจส�าคัญในการรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้า 
เพื่อการเติบโตในระยะยาว กว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้สร้าง
กลุ่มแบรนด์ที่หลากหลายและแข็งแกร่ง โดยปัจจุบัน มสีนิค้าและ
บริการภายใต้แบรนด์กว่า 50 แบรนด์ ซึ่งรวมถึงแบรนด์ที่บริษัท
เป็นเจ้าของเองและแบรนด์สากลระดับโลกอื่นๆ ครอบคลุมกว่า  
30 ประเทศ โดยมีตั้งแต ่แบรนด์ร ้านอาหารแบบนั่งทาน  
(Casual Dining) ระดับกลาง ไปจนถงึแบรนด์โรงแรมหรูระดับบน  
ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มกว่า 145 แห่ง 
(รวมโรงแรม โครงการอสังหาริมทรัพย์ และโครงการพักผ่อน 
แบบปันส่วนเวลา) และมีเครือข่ายร้านอาหารกว่า 1,800 สาขา 

ทัว่ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ตะวนัออกกลาง คาบสมทุรอนิเดยี ยโุรป 
และอเมรกิาใต้

บริษัทตระหนักว่าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นสินทรัพย์ที่ส�าคัญ 
และใช้เวลานานในการสร้างมูลค่า การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
นอกจากจะเป็นที่น่าภาคภูมิใจและช่วยท�าให้บริษัทเป็นที่รู ้จัก
แล้ว ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับบริษัท
อีกด้วย ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาที่บริษัทได้มุ่งมั่นในการสร้าง
แบรนด์ต่างๆ ได้ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน  
ทั้งในสภาวะการด�าเนินธุรกิจที่ดีและไม่ดี นอกจากนี้ การที่มี
แบรนด์ที่ประสบความส�าเร็จยังช่วยสร้างมูลค่าผลตอบแทน
ทางการเงนิในระยะยาว โดยเห็นได้จากมูลค่าหุ้นของบรษิัท

ในปี 2558 บรษิทัมพีฒันาการเชงิกลยทุธ์ทางธรุกจิต่างๆ เพือ่
สร้างรากฐานในการสร้างการเติบโตของรายได้ ความสามารถ

รายงานจากประธานกรรมการ



ทิโวลี วิคตอเรีย 
วิลามัวรา
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ในการท�าก�าไร และมูลค่าผู้ถือหุ้นในอนาคต บริษัทมีการขยาย
แบรนด์และธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมไปยังภูมิภาคต่างๆ 
ผ่านทั้งธุรกิจเดิมที่มีอยู ่และการเข้าซื้อกิจการ โดยมีประเด็น 
ความส�าเร็จที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

• การเข้าซื้อกิจการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือทิโวล ี 
ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม 12 แห่ง ในประเทศโปรตุเกส และ 2 แห่ง 
ในประเทศบราซิล รวมถึงแบรนด์ทิโวลีและฐานปฏิบัติงาน  
การลงทุนในครั้งนี้เน้นย�้าถึงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของกลุ่มแบรนด์ของบริษัท และการเข้าด�าเนินธุรกิจใน
ทวปียุโรปและอเมรกิาใต้ 

• บริษัทได้เปิดโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น
โรงแรมในเครอืแบรนด์อวานแีห่งแรกทีบ่รษิทัลงทนุสร้างใหม่ และ
เป็นแห่งทีส่องในกรงุเทพฯ โรงแรมแห่งนีไ้ด้ถกูออกแบบและสร้าง
ให้เป็นโรงแรมต้นแบบ (Flagship) ของแบรนด์อวาน ีโดยสะท้อน
จดุเด่นของแบรนด์ในเรือ่งของความทนัสมยัและไลฟ์สไตล์ยคุใหม่ 
โดยประกอบไปด้วยส่วนของโรงแรมร่วมสมยั ร้านอาหารและบาร์ 
ห้องบอลรูมจัดงานอเนกประสงค์ และศูนย์การค้าสมัยใหม่

• บริษัทได้รีแบรนด์โรงแรมซึ่งตั้งอยู ่ใจกลางกรุงเทพฯ  
บนถนนราชด�าริ เป็นโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จาก 
โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ และได้ปรับปรุงในส่วนของห้องพักและพื้นที่ 
ส ่วนกลาง ปัจจุบัน โรงแรมแห่งนี้นับเป็นโรงแรมต้นแบบ  
(Flagship) ของแบรนด์อนันตราในประเทศไทย 

• บริษัทได้ประกาศการลงทุนในโรงแรมแห่งแรกในประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทในเครือ 
ของ Khazanah Nasional Berhad เพื่อสร้างอนันตรา รีสอร์ท  
ในเมืองเดซารู ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่ง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ 
ของประเทศมาเลเซีย และได้ร่วมทุนกับบริษัทย่อยของ PT  
Wijaya Karya (Persero) tbk เพื่อสร้างอนันตรา รีสอร์ท  
ในเมอืงอูบุด ซึ่งสองโรงแรมนี้มกี�าหนดเปิดในปี 2561 - 2562 

• เอเลวาน่า ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในทวีปแอฟริกา  
ได้เข้าซื้อโรงแรม 4 แห่งในประเทศเคนยา ธุรกิจทัวร์ซาฟาร ี 
และทรัพย์สินทางปัญญา จากเคลิ แอนด์ พีค็อก ซึ่งเป็นบริษัท
ทวัร์และรบับรหิารจดัการทีพ่กัซาฟารแีคมป์และลอดจ์ในประเทศ
เคนยา การลงทนุนีไ้ด้เพิม่จ�านวนโรงแรมภายใต้แบรนด์เอเลวาน่า  

รายงานจากประธานกรรมการ



อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ทีมผู้บริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)

1. วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
 ประธานกรรมการ
 และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
2. พอล ชาลีส์ เคนนี่ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
3. เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบิัตกิาร 
 ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล
 และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
4. ปัทมาวลัย รัตนพล
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล และ
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบิัตกิาร ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
5. เจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์
 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ไมเนอร์ รเีทล กรุ๊ป
6. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
 ประธานเจ้าหน้าที่การเงนิส่วนกลาง
7. สตีเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี้
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณชิย์
 และกลุ่มงานกฎหมาย
8. จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบิัตกิาร  
 กลุ่มธุรกจิฮอทเชน ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

5 7 2 3 1 4 6 8

รายงานจากประธานกรรมการ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ทีมบริหารส่วนกลาง

1. สตีฟ เดลาโน่ เฮิร์นดอน
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
2. สมศรี รัชฎาภรณ์กุล
 รองประธานฝ่ายการเงนิ
3. ศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
 รองประธานฝ่ายกฎหมาย

4. ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
 รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
5. อิสรา ศิริบุญฤทธิ์
 รองประธานฝ่ายการจัดการ

3 4 1 2 5

รายงานจากประธานกรรมการ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) รายงานจากประธานกรรมการ

รายได้รวม กำ ไรสุทธิ
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
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8% 
ธุรกิจจัดจำ�หน่าย

สัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจปี 2558*

คอลเลคชั่นอกี 6 แห่ง เป็นทั้งสิ้น 14 แห่ง และช่วยขยายเครอืข่าย
โรงแรมที่พักแบบซาฟารีให้ครบวงจรทั้งในประเทศแทนซาเนีย
และเคนยา

• ในส่วนของธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม บริษัทมีการขยาย
เครือข่ายและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคใหม่ๆ อย่าง 
ต่อเนือ่ง ในปี 2558 บรษิทัได้เปิดโรงแรมอวาน ีเซเชลส์ บาบารอนส์  
ในประเทศเซเชลส์ โรงแรมบานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย 
อนันตรา และซุค วาคิฟ โดฮา บาย อวานี ในประเทศกาตาร์  
นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศการขยายธุรกิจรับจ้างบริหาร
โรงแรมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างต่อเนื่อง โดยได้เซ็น
สัญญารับจ ้างบริหารโรงแรมอนันตรา มินา อัล อาหรับ  
ราส์ อัล ไคมาห์ และโรงแรมอนันตรา ดูไบ ครีก ซึ่งทั้งสอง
โรงแรมมีก�าหนดเปิดในปี 2561 - 2562 นอกจากนี้ บริษัทได้ 
เซน็สญัญารบัจ้างบรหิารโรงแรมอกี 2 แห่งในแอฟรกิาเหนอื ได้แก่ 
โรงแรมอนันตรา โทเซอร์ ในประเทศตูนเิซยี และโรงแรมอนันตรา  
อัล ฮูอารา แทนเจียร์ ในตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก ซึ่งมี
ก�าหนดเปิดในปี 2559 - 2560 และจะช่วยขยายฐานธรุกจิของบรษิทั 
ในทวปีแอฟรกิาเหนอืต่อไปในอนาคต

• โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ในประเทศออสเตรเลีย ยังคงเป็นผู้น�าในธุรกิจให้บริการภายใต้
สิทธิในการเข้าบริหารห้องชุด (Management Letting Rights)  
ในประเทศออสเตรเลยี ด้วยการลงทนุทัง้ในสทิธใินการเข้าบรหิาร
ห้องชุด และการซื้อโรงแรมและอพาร์ทเมนท์อย่างต่อเนื่อง ในปี 
2558 โอ๊คส์มีจ�านวนห้องพักเพิ่มขึ้น 159 ห้อง จากการเปิดตัว  
โอ๊คส์ คาร์ไลล์ และ เดอะ มลิตัน บรสิเบน ภายใต้สทิธใินการเข้า 
บรหิารห้องชดุ นอกจากนี ้โอ๊คส์ได้เพิม่จ�านวนห้องพกัอกี 301 ห้อง  

จากการเข้าซื้อ อีแลน โซโห สวที ซึ่งเป็นโครงการแรกของโอ๊คส์ 
ในเมืองดาร์วิน และเป็นการเปิดตัวของโอ๊คส์ครั้งแรกในรัฐ 
นอร์เทร์ินเทร์รทิอรขีองประเทศออสเตรเลยี ต่อมา โครงการแห่งนี้ 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโอ๊คส์ อแีลน ดาร์วนิ ณ สิ้นปี 2558 โอ๊คส์ โฮเทล 
แอนด์ รสีอร์ท มหี้องชุดภายใต้การบรหิารทั้งสิ้น 53 โครงการ

• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยโครงการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยเพื่อขาย และโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา ซึ่งใช้ 
ประโยชน์จากแบรนด์โรงแรมที่แข็งแกร่ง มกีารเตบิโตของรายได้ 
ที่แข็งแกร่งในปี 2558 บริษัทได้เริ่มด�าเนินการขายโครงการ
เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ในครึ่งปีหลังของ 
ปี 2558 โดยขายได้แล้วทั้งสิ้น 3 วิลล่า ในปี 2558 นอกจากนี้  
บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมกึ่งรีสอร์ท
ระดบับนแห่งแรกในเชยีงใหม่ ชือ่ อนนัตรา เชยีงใหม่ เซอร์วสิ สวที  
ร่วมกับบริษัท ยู ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งมีก�าหนดที่จะแล้วเสร็จ 
และคาดว่าจะขายโครงการได้ทั้งหมดภายในปี 2559

• ส�าหรับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน 
บรษิัท ไมเนอร์ ด ีเค แอล ฟู้ด กรุ๊ป จ�ากัด (Minor DKL) ซึ่งด�าเนนิ
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียเป็นหลัก จากร้อยละ 50  
เป็นร้อยละ 70 เป็นผลให้บรษิัทรับรู้ผลการด�าเนนิงานของ Minor  
DKL ในงบการเงนิรวมของบรษิัท เมื่อบรษิัทลงทุนใน Minor DKL 
ในสัดส่วนร้อยละ 50 ในปี 2551 Minor DKL มธีุรกจิเพยีงแบรนด์
เดียว คือ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ต่อมา Minor DKL ได้มีการขยาย
แบรนด์ในเครืออย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4 แบรนด์ 
ได้แก่ เดอะ คอฟฟี่ คลับ, รบิส์ แอนด์ รัมส์, เดอะ กรู๊ฟ เทรน และ 
คอฟฟี่ ฮติ และได้ขยายธุรกจิไปยังการคั่วเมล็ดกาแฟ โดยเข้าซื้อ
กจิการ เวเนเซยีโน คอฟฟี่ โรสเตอร์ ในปี 2557

• บริษัทได้ท�าสัญญาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ส�าคัญ
อย่างบรษิัท เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ากัด (มหาชน) เพื่อร่วมทุน 
ในอัตราส ่วน 50/50 ในบริษัท ภัทรา ไฟน ์  ไทย คูซีน  
ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีสิทธิในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร 
แบรนด์ภัทราและแบรนด์สุดาในสหราชอาณาจักร โดยการร่วม 
ลงทุนในครั้งนี้จะช่วยวางรากฐานในการก้าวขึ้นเป็นผู้น�าธุรกิจ 
ร้านอาหารไทยระดับสากลของบรษิัทต่อไปในอนาคต

• บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์สินค้าแฟชั่น บานาน่า รีพับบลิค  
จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอกย�้าความเป็นหนึ่งในผู ้น�าตลาด 
จัดจ�าหน่ายสินค้าแฟชั่นในประเทศไทย บริษัทเชื่อมั่นว่าตลาด
ระดับกลางและระดับบนยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง จาก
การขยายตัวของชุมชนเมืองและฐานรายได้ของชนชั้นกลางใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

• บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน 
Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI)  
ในหมวดธุรกิจ Customer Services (กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท และ 
เรือส�าราญ) ต่อเนื่องสองปีซ้อน โดยกลุ่มดัชนีนี้จะประเมินผล
ประกอบการของบริษัทชั้นน�าระดับโลกทั้งในส่วนของเศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อม การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม บริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ
คัดเลอืกเข้าอยู่ในกลุ่มดัชนนีี้อกีครั้ง

51%
ธุรกิจโรงแรม

41% 
ธุรกิจร้านอาหาร

รายงานจากประธานกรรมการ

* รายได้จากการดำาเนินงาน
 ไม่รวมรายการพิเศษ
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• บรษิทัได้รบัรางวลัจากนติยสาร Euromoney ต่อเนือ่งสองปี 
ซ้อน ในฐานะ Best Managed Company – Leisure in Asia, 
Overall โดยรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุนในภูมิภาคเอเชีย การจัดอันดับนี้  
ได้รับการโหวตจากนักวิเคราะห์จากธนาคารและสถาบันการเงิน
ชั้นน�าทั่วเอเชียในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การก�ากับดูแลกิจการที่ด ี 
การเข้าถึงผู้บริหาร ความโปร่งใสทางบัญชี การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กบัผูถ้อืหุน้ คณุภาพของเวบ็ไซต์ และผลประกอบการของบรษิทั

มองต่อไปในอนาคต บริษัทมีความพร้อมและมีรากฐาน 
ทีแ่ขง็แกร่งในการทีจ่ะขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง ตามแผนกลยทุธ์
ธุรกิจห้าปี บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติบโตธุรกิจผ่านเครือข่ายแบรนด์ 
ที่บรษิัทเป็นเจ้าของเอง และบางส่วนจากแบรนด์ชั้นน�าระดับโลก 
โดยจะพัฒนาและขยายแบรนด์ต่างๆ ของบริษัทไปในภูมิภาค
ต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ บรษิัทยังมุ่งเน้นที่จะเพิ่มมูลค่าทรัพย์สนิ
และผลิตภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมองหาโอกาส
ในการขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์ 
การลงทุนและเข้าซื้อกิจการ ในขณะเดียวกัน บริษัทมุ่งพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรและรักษามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ด ีพร้อมกับก้าวไปตามแผนการพัฒนาอย่างยั่งยนืต่อไป

ผมหวังว ่าความพยายามและความทุ ่มเทของบริษัทใน 
การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจและ
ความจงรักภักดีของทีมงานที่มีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ 
เหล่านี้  ในขณะเดียวกัน แบรนด์เหล่านี้จะช่วยให้ไมเนอร์  
อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล  
ซึ่งจะช ่วยให้บริษัทดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพจากทั่วโลก  
เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตต่อไป 
ในอนาคต ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการ ผมใคร่ขอขอบคณุ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกคนที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่าง 
ต่อเนือ่ง ผมขอขอบคณุคณะผูบ้รหิารและพนกังานในความทุม่เท
และร่วมกันขับเคลื่อนบรษิัทในปีที่ผ่านมา และขอบคุณกรรมการ 
ทุกท่านส�าหรับค�าแนะน�าและการชี้แนะ เป็นที่น ่าเสียดาย 
ทีใ่นเดอืนพฤศจกิายนทีผ่่านมา บรษิทัได้สญูเสยีบคุลากรทีส่�าคญั 
อย่างคุณเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ช ่วยเหลือ 
และสนับสนุนบริษัทมายาวนานกว่า 17 ปี การมีส่วนร่วมของ 
คุณเคนเนธต่อความส�าเร็จของบริษัทในฐานะกรรมการอิสระ 
จะเป็นที่จดจ�าตลอดไป

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับทุกท่านต่อไป

วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีนาคม 2559

รายงานจากประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระ

เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
กรรมการ

ธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการ สุวภา เจริญยิ่ง

กรรมการอิสระ

อานิล ธาดานี่
กรรมการ 
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วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ

พอล ชาลีส์ เคนนี่
กรรมการ 

พาที สารสิน
กรรมการอิสระ

จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท





“ความแข็งแกร่งของแบรนด์ไม่ได้ถูกประเมินมูลค่าไว้

ในงบการเงินของเรา แต่มันคือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีค่ามหาศาล 

ซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างการเจริญเติบโตในอนาคต 

โดยการใช้แบรนด์เหล่านี้สนับสนุนการสร้างสรรค์สินค้า

และบริการใหม่ๆ และการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ ต่อไป”

ดิลิป ราชากาเรีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ



กว่า 

20 
แบรนด์ 
ในกลุ่ม 
ธุรกิจโรงแรม
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ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะสร้าง
ผลการด�าเนินงานเพื่อความส�าเร็จอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมา 
โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 26 
และก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ
ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 21 ในปี 2558

บริษัทมีผลการด�าเนินงานสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ แม้ว่าจะประสบกับความ
ท้าทายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ในปี 2558 เศรษฐกิจในประเทศไทย 
ออสเตรเลีย  และหลายๆ ประเทศ 
มีการชะลอตัว อีกทั้งสถานการณ์ทาง 
การเมืองในหลายประเทศที่บริษัทด�าเนิน
ธุรกิจอยู่มีความไม่แน่นอน รวมถึงเหตุ
ระเบิดแยกราชประสงค์ในกรุงเทพฯ 
อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์ โฮเทล กรุ ๊ป  
ยังคงมีผลก�าไรที่เติบโตขึ้นในอัตราที่สูง
อกีครั้งหนึ่ง

ปี 2558 เป็นปีที่บริษัทมีการเติบโต
เชงิกลยทุธ์ นอกจากจะขยายธรุกจิโรงแรม
ในประเทศที่บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจ
อยู่ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจไปในภูมิภาค
ใหม่ ได้แก่ ในทวีปยุโรปและอเมริกาใต้ 
ด้วยการเข้าซื้อกลุ่มโรงแรมทิโวลี โฮเทล 
แอนด์ รสีอร์ท การลงทุนในครั้งนี้ ถอืเป็น
เหตกุารณ์ส�าคญัของบรษิทัในการก้าวขึน้
เป็นผู้น�าธุรกิจเพื่อการพักผ่อนระดับโลก

บริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
จนในปัจจุบัน มโีรงแรมและเซอร์วสิ สวที 
จ�านวน 138 แห่ง รวม 17,714 ห้อง  
ใน 22 ประเทศ โดยบริษัทได้ให้ความ
ส�าคัญกับมูลค่าของแบรนด์ต่างๆ ไป
พร้อมกับการขยายธุรกิจ ในหลายปี 

ธุรกิจโรงแรม

อวานี กาโบโรเน
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ที่ผ่านมา บริษัทได้มุ ่งลงทุนและสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับทั้งสินทรัพย์และ
คุณค่าของแบรนด์ ซึ่งบรษิัทถอืว่าแบรนด์ 
เป ็นสินทรัพย ์ขององค ์กรที่มีมูลค ่า
ช่วยผลักดันความก้าวหน้าและสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั่วโลกให้กับ
บริษัท แบรนด์แต่ละแบรนด์ของบริษัท
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและช่วยเสริม
สร้างการเติบโตของไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  
ดังต่อไปนี้

• แบรนด์อนันตรา ซึ่งเป็นแบรนด์ 
หลักของบริษัท ยังคงความเป็นแบรนด์ 
ที่ส�าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
ด้วยภาพลกัษณ์ทีห่รหูราและคณุลกัษณะ
เด่นด้านขนบธรรมเนยีมประเพณ ีแบรนด์
อนันตราเจาะกลุ ่มลูกค ้าสมัยใหม ่ที่
ต ้องการสัมผัสประสบการณ์ท ้องถิ่น  
ผู้คน และเรื่องราวอันน่าทึ่งในจุดหมาย
ปลายทางที่งดงามต่างๆ

• แบรนด์อวาน ีเป็นแบรนด์ระดับบน 
เน้นความร่วมสมยั บรรยากาศเป็นกนัเอง 
ในรูปแบบแปลกใหม่ ด้วยการผสมผสาน 
ระหว่างดไีซน์อนัเป็นเอกลกัษณ์และบรกิาร 
ที่ไร ้ที่ติ โรงแรมอวานีทุกแห่งสะท้อน 
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ในทกุรายละเอยีด
เพื่อสร้างประสบการณ์ในการพักผ่อน 
ที่เป็นเลศิ

• แบรนด์เอเลวาน่า คอลเลคชั่น 
ประกอบด้วยบ้านพัก แคมป์ และโรงแรม
ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญใน
ทวปีแอฟรกิา นกัท่องเทีย่วทัว่โลกเดนิทาง
มาพกัทีเ่อเลวาน่า เพือ่สมัผสัประสบการณ์
ซาฟารสีดุพเิศษ ทีน่่าประทบัใจ

• แบรนด ์โอ ๊คส ์น�าเสนอโรงแรม 
รสีอร์ท และเซอร์วสิ สวที ทีม่คีณุภาพ ด้วย
สถานที่ตั้งในใจกลางเมอืง ส่งผลให้โอ๊คส์
เป็นผู้น�าในประเทศออสเตรเลีย และเริ่ม
ขยายเครือข่ายไปในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

• แบรนด์เปอร์ อควัม เป็นแบรนด์
โรงแรมทีเ่จาะกลุม่นกัท่องเทีย่วน�าเทรนด์  
โดยมี เอกลักษณ ์ เฉพาะตั ว ในเรื่ อ ง
ของดีไซน์ที่ทันสมัย พร้อมบริการและ
ประสบการณ์การพักผ่อนที่หรูหราอีก
ระดับ

• แบรนด์ทิโวลีน�าเสนอความหรูหรา
สง่างามแบบวัฒนธรรมยุโรปผสมผสาน
กับประวัติศาสตร์อันยาวนาน โรงแรม
และรีสอร์ทในเครือแต่ละแห่งมีรูปแบบ 

ธุรกิจโรงแรม

บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา
บาย อนันตรา



เดอะ  มิลตัน บริสเบน

เปอร์ อควัม
ฮูวาเฟน ฟูชิ
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ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในแต่ละสถานที่  
ไม่ว่าจะเป็นในใจกลางเมืองชั้นน�าหรือ 
แหล่งท่องเที่ยวชายทะเล

บริษัทได้พัฒนาค�านิยามของแบรนด์ 
ต่างๆ ในเครือในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วย 
ส่งเสรมิให้ธรุกจิด�าเนนิไปได้ตามเป้าหมาย
ในปี 2559 และต่อไปในอนาคต โดย
อาศัยประโยชน์จากทรัพยากรที่บริษัท 
มอียูแ่ละความเชีย่วชาญในการด�าเนนิงาน 
ระดับสากล

นอกจากนี้ บุคลากรยังคงเป็นหนึ่ง 
ในทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของบริษัท  
ในทุกๆ วัน ทมีงานของบรษิัทท�างานด้วย
ความรกั ความมุง่มัน่ทุม่เท และเตม็เป่ียม
ไปด้วยแรงบันดาลใจ ส่งผลให้บริษัท
ประสบความส�าเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัท
มคีวามภาคภมูใิจต่อความส�าเรจ็ทีท่มีงาน
ได้ร่วมกันสร้างมาในปี 2558 และมุ่งมั่น
ที่จะสร้างผลการด�าเนินงานที่สูงสุดเป็น
ประวัตกิารณ์อกีครั้งในปี 2559

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธุรกิจโรงแรมของบริษัทกระจายอยู่ 

ในหลายภูมิภาค โดยมีตลาดหลัก ได้แก่ 
ไทย ออสเตรเลีย คาบสมุทรอินเดีย 
แอฟริกา ตะวันออกกลาง และจีน โดย
มีภาพรวมในแต่ละตลาด ดังต่อไปนี้

ประเทศไทย
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น

ประเทศไทยยังคงมีความแข็งแกร่งเมื่อ
เทียบกับประเทศในเอเชีย และสามารถ
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากประสบ
ความกดดันทางการเมอืงในปี 2557 และ
เหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ เมื่อเดือน
สิงหาคมในปีถัดมา ในปี 2558 จ�านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา 
ในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 21 เป็น 29.9 ล้านคน จาก 24.8 
ล้านคน ในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากความมั่นคงทางการเมือง และ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้าน
ความปลอดภัย ความมีชีวิตชีวา และ
วัฒนธรรมอันยาวนาน นอกจากนี้ ได้มี
การเพิ่มจ�านวนเที่ยวบินของสายการบิน 
ระหว ่ างประ เทศและนักท ่อง เที่ ยว
ชาวเอเชียที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
มีจ� านวนที่ เพิ่ มขึ้ น  โดยเฉพาะจาก

ประเทศจีนและเกาหลี โดยภาพรวม 
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
2.2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้น 
ร ้อยละ 38 จาก 1.6 ล ้านล้านบาท 
ในปี 2557

ด้วยความเป็นศูนย์กลางแห่งการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย และท�าเลที่ตั้ง
อยู่ใจกลางเอเชียแปซิฟิก การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว ่าจ�านวน 
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยจะยังคงเติบโตต่อไปในอีก
หลายปีข้างหน้า ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนไปเน้น
คุณภาพแทนปริมาณของนักท่องเที่ยว
ดังเช่นในอดตี โดยวัดจากการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยว ระยะเวลาที่พักในประเทศ
โดยเฉลี่ย และคุณภาพโดยรวมของ
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว นอกจากนี้  
รัฐบาลได้อนุมัติและให้ความส�าคัญกับ
นโยบายที่ช ่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม 
การท ่องเที่ยว ซึ่ งรวมถึงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งมวลชน 
โดยมกีารคาดการณ์ว่าจะมนีกัท่องเทีย่วที่ 
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ�านวน  
32 ล้านคน และมรีายได้จากการท่องเทีย่ว 
จ�านวนกว่า 2.4 ล้านล้านบาท ในปี 2559

ธุรกิจโรงแรม
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ประเทศออสเตรเลีย
ในประเทศออสเตรเลีย การอ่อนค่า

ของสกลุเงนิเหรยีญออสเตรเลยีและภาวะ
ราคาน�้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ตกต�่า 
ได้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางลดลง  
ซึ่งช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งภายใน 
ประเทศและจากต่างประเทศ ท่ามกลาง
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว กลับมีการ
คาดการณ์ว ่าจ�านวนนักท ่องเที่ยวที่ 
เดินทางเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย
จะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
ในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า จากการเพิ่มขึ้น 
ของจ�านวนนักท่องเที่ยวจากตลาดเกิด 
ใหม่ในทวีปเอเชีย ประกอบกับจ�านวน 
นักท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งคาดว่า 
จะมีอัตราการเติบโตที่ เ ร็ วขึ้ น  โดย 
มาจากการเดินทางของกลุ ่มนักธุรกิจ 
เป็นหลักและจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อ 
การพักผ ่อนภายในประเทศซึ่ ง เริ่มมี 
มากขึ้น ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
คาดว่าความต้องการห้องพักจะยังคงมี 
อตัราการเตบิโตทีส่งูกว่าอตัราการเตบิโต 
ของผู ้ ให ้บริการ  ซึ่ งจะท� า ให ้อัตรา 
การเข้าพกัเฉลีย่ทัว่ประเทศปรบัตวัเพิม่ขึน้  
ทัง้นี ้กลุม่ผูใ้ห้บรกิารเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ 
ยงัคงเป็นกลุม่ธรุกจิทีม่ผีลการด�าเนนิงาน 
ทีค่่อนข้างมัน่คงมากทีส่ดุในอตุสาหกรรม
ผู ้ให ้บริการที่พักอาศัย ดังนั้น โอ ๊คส์  
โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จึงอยู่ในสถานะ
ที่จะได้รับประโยชน์จากสภาพตลาด 
ที่ได้เปรยีบนี้ต่อไปในอกีหลายปีข้างหน้า

การเติบโตของ 
จ�านวนห้อง
เซอร์วิส 
อพาร์ทเมนท์ 
และอัตรา
การเข้าพักเฉลี่ย 
ในประเทศ
ออสเตรเลีย

อัตราการเข้าพัก
ของโอ๊คส์ 

อัตราการเข้าพัก
ของอุตสาหกรรม
เซอร์วิส 
อพาร์ทเมนท์ 

จ�านวนห้องพัก
เซอร์วิส 
อพาร์ทเมนท์ของ
อุตสาหกรรม

ธุรกิจโรงแรม
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

คาบสมุทรอินเดีย
บรษิัทมคีวามเชื่อมั่นในแนวโน้มระยะ

ยาวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคคาบสมุทรอินเดีย เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ช ่วย
ผลักดันเศรษฐกิจของหลายประเทศใน
ภูมภิาคนี้

ในประเทศมลัดฟีส์ จ�านวนนกัท่องเทีย่ว 
ชาวรัส เซียที่ ลดลงอย ่ าง เห็นได ้ชัด 
ในปี 2558 ได้รบัการชดเชยจากการเพิม่ขึน้ 
ของนักท ่องเที่ยวจากยุโรปตะวันตก  
(โดยเฉพาะจากประเทศเยอรมนี อิตาล ี
และสหราชอาณาจักร) และนักท่องเที่ยว
จากทวีปเอเชีย (โดยเฉพาะประเทศจีน
และอินเดีย) ประเทศมัลดีฟส์ตั้งเป้าว่า
จะมีจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา 
ในประเทศเพิ่มขึ้นเป ็น 1.5 ล ้านคน  
ในปี 2559 และได้มกีารประชาสัมพันธ์ให้
ปี 2559 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวมัลดีฟส์ 
พร้อมการวางแผนกจิกรรมโปรโมชัน่ต่างๆ 
มากมายเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว ดังนั้น 

บริษัทจึงคาดว่าการท่องเที่ยวในประเทศ
มัลดีฟส์จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป 
ในอกีหลายปีข้างหน้า

เศรษฐกิจของประเทศศรีลังกามีการ
เติบโตที่แข็งแกร่งในหลายปีที่ผ่านมา  
เนื่องจากความมั่นคงทางสังคมและ
การเมือง หลังจากสงครามกลางเมือง 
ที่ยืดเยื้อได้ยุติลงในปี 2552 ด้วยจ�านวน 
นักท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว รัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นในการ
วางรากฐานเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน โดยเห็นได้จากโครงการ
พัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานหลักหลาย
โครงการ ซึ่งเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ไป และอีก 
หลายโครงการทีอ่ยูใ่นระหว่างการพฒันา 
ในปัจจุบัน ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มโีรงแรม
ทั้งสิ้น 5 แห่งในประเทศศรีลังกา และมี
แผนที่จะเปิดโรงแรมแห่งที่หกในกลาง
ปี 2559

ในส่วนของประเทศอื่นๆ ที่อยู ่ ใน
คาบสมุทรอินเดีย คาดว่าจะมีจ�านวน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
เซเชลส ์และมอริ เชียสเพิ่มขึ้นอย ่าง
แข็งแกร่งในหลายปีต่อไปข้างหน้า โดย
มีป ัจจัยสนับสนุนมาจากทั้งชายหาด 
ที่สวยงามและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็น
เอกลักษณ์ ประกอบกับกลยุทธ์ระดับ
ประเทศในการกระจายกลุ่มนักท่องเที่ยว
ให้เดนิทางมาจากหลายภมูภิาคมากยิง่ขึน้  
ได้แก่ ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา และเอเชยี 
นอกเหนือจากการรักษาตลาดหลักจาก
ทวปียโุรป นอกจากนี ้ทัง้สองประเทศยงัได้ 
ปรับปรุงตารางเวลาและการต่อเที่ยวบิน
เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามา
ในประเทศเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต

ทวีปแอฟริกา
บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาว

ของทวีปแอฟริกา ภูมิภาคซึ่งบริษัทได้มี
การขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วในช่วงสามปี 
ทีผ่่านมา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วนบัเป็น 
ส่วนส�าคัญของเศรษฐกิจของหลายๆ 
ประเทศในภมูภิาคนี ้โดยมปัีจจยัเกือ้หนนุ 
จากวัฒนธรรมอันยาวนาน ภูมิทัศน ์
ชายหาดที่งดงาม ประสบการณ์ซาฟารี
ที่ เป ็นเอกลักษณ์ และต�าแหน่งที่ใกล้
กับทวีปยุโรป เป็นผลให้บริษัทเชื่อว ่า 
ภูมิภาคนี้มีศักยภาพที่จะสามารถดึงดูด 
เงินตราจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ 
ในอัตราที่เร็วกว่าภูมิภาคอื่นๆ องค์การ 
การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาต ิ
คาดการณ์ว ่าจ�านวนนักท ่องเที่ยวที่ 
เดินทางเข้ามาในทวีปแอฟริกาจะเพิ่มขึ้น 
จากกว่า 50 ล้านคนในปัจจุบัน เป็นกว่า  
85 ล้านคนภายในปี 2563 ในขณะที่ 
รายได ้หลักของการท ่องเที่ยวยังคง 
มาจากนักท่องเที่ยวภายในทวีป ซึ่งมี 
สัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว 
ทั้ งหมด บริษัทเชื่ อว ่านักท ่องเที่ ยว 
ต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศจีนและ 
อินเดียจะเป็นสัดส่วนที่ส�าคัญมากขึ้น
ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังคงจะ 
รักษานักท่องเที่ยวจากตลาดดั้งเดิม ทั้ง 
จากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา  
โดยการคดิราคาค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ว 
ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงและเหรียญ
สหรัฐ จะเป็นผลดีต่อการด�าเนินงานของ
กลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีความ
พร้อมด้วยโรงแรมในเครือที่ประกอบ 

ตอร์ติลิส แคมป์ แอมโบเซลิ

ธุรกิจโรงแรม
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ทีมผู้บริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม 
1. เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
2. โรเบิร์ต จิม คุงเคลอร์

 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบิัตกิาร
3. ไมเคิล เดวิด มาร์แชล

 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบิัตกิารเชงิพาณชิย์
4. แคโรไลน์ สตีเฟ่น

 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. ไบรอัน เจมส์ เดลานี่

 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ
6. ราจิฟ พูริ

 รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการ
7. เจมส์ อเล็กซานเดอร์ แคปแลน

 รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกจิ

8. เวน วิลเลียมส์
 รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงนิ

9. มาเรียน อีเมอร์ วอลซ์
 รองประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด
 และประชาสัมพันธ์
10. นิโคลัส แอนซัน ดาวน์นิ่ง
 รองประธานฝ่ายปฏบิัตกิาร
 และรองประธาน เปอร์ อควัม
11. ปลื้มจิตต์ ไชยา
 รองประธานฝ่ายพัฒนาโครงการ
 ในประเทศ
12. ไมคา ตามไท
 รองประธานฝ่ายอสังหารมิทรัพย์
13. โกศิน ฉันธิกุล
 รองประธานฝ่ายการลงทุน
 และการควบรวม

14. ไคล์ฟ โฮเวิร์ด เลก
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิารรายได้ 
 อนันตรา เวเคชั่น คลับ
15. มาร์ติน เจมส์ โทลาน
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบิัตกิาร 
 อนันตรา เวเคชั่น คลับ
16. มานูเอล การ์เซีย โบนิลลา
 รองประธานฝ่ายขาย 
 อนันตรา เวเคชั่น คลับ
17. แดเนียล สตีเฟน คอลลินส์
 รองประธานฝ่ายพัฒนาโครงการ 
 อนันตรา เวเคชั่น คลับ
18. เมลานี แอน สมิท
 รองประธานฝ่ายปฏบิัตกิาร 
 อนันตรา เวเคชั่น คลับ
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ธุรกิจโรงแรม

อนันตรา หัวหิน
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กลุ่มธุรกิจตะวันออกกลาง

1. Wael Soueid
 Area General Manager -  
 Anantara Hotels, Resorts and Spas  
 Abu Dhabi and General Manager -  
 Eastern Mangroves Hotel and Spa  
 by Anantara
2. David Garner
 Regional Director of Sales & Marketing,  
 Middle East
3. Ira Malik
 Group Director of Spa,  
 Middle East & Africa
4. Yasin Munshi
 Development Manager

กลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย

1. Michael Anderson
 COO, Oaks Hotels & Resorts
2. Dan Hastings
 CFO, Oaks Hotels & Resorts
3. Lachlan Hoswell
 Director of Legal, Oaks Hotels & Resorts
4. Anne-Marie Burgess
 General Manager of People, 
 Oaks Hotels & Resorts
5. Daryn Griggs
 Head Commercial Officer, 
 Oaks Hotels & Resorts

กลุ่มธุรกิจแอฟริกา

1. Sir Richard Hawkins
 Regional Director of Hotel Operations, Africa
2. Mikkel Krantz
 Regional Director of Sales and Marketing, Africa
3. Elri Neervoort
 Regional Director of Finance, Africa
4. Khaya Ngubane
 Regional Director of Human Resources, Africa
5. Sifiso Hlazo
 Regional Director of Revenue, Africa
6. Dewald Olivier
 IT Operations Manager, Africa

กลุ่มธุรกิจจีน

1. Tommy Lai Chi-On
 Area Director of Sales & Marketing, China
2. David Davis
 VP of Marketing Operations, Anantara Vacation Club (China)
3. Alan Xu
 Regional Director of Finance, Anantara Vacation Club (China)
4. Nicole Li
 Area Director of Marketing, Anantara Vacation Club (China)
5. Karen Liu
 Area Director of Human Resources, China & HK, Anantara Vacation Club (China)
6. Joan Pan
 Assistant Director of Marketing Alliance, Shanghai, Anantara Vacation Club (China)

กลุ่มธุรกิจศรีลังกา

1. Ranil De Silva   
 Managing Director, Serendib Leisure 
2. Suranjith De Fonseka
 Chief Marketing Officer, 
 Serendib Leisure 
3. Dayan Gunasekera
 Director of Finance, Serendib Leisure 
4. Sanjika Perera
 Director of Projects & Business 
 Development, Serendib Leisure 
5. Sanjiv Wijayasinghe
 Director of Human Resources, 
 Serendib Leisure 
6. Shantha Kurumbalapitiya
 Director of Commercial, 
 Serendib Leisure 
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ธุรกิจโรงแรม
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ไปด้วยโรงแรมประเภทธุรกิจและโรงแรม
เพื่อการพักผ่อน ซึ่งจะช่วยให้บรษิัทได้รับ
ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิที่จะเกดิขึ้นในทวปีแอฟรกิา

ตะวันออกกลาง
การท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออก 

กลาง ซึ่งไมเนอร์ โฮเทล กรุ ๊ป รับจ้าง 
บรหิารโรงแรมทั้งหมด 11 แห่งในปัจจุบัน  
มี แ น ว โ น ้ ม ใ น อ น า ค ต ที่ ดี  โ ด ย ใ น 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัฐบาลได้มุ ่ง 
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ 
เสรมิให้กบัประเทศในตลอดห้าปีทีผ่่านมา  
โดยเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
พร้อมทั้งออกแคมเปญทางการตลาด 
และประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้เมือง 
อาบูดาบีและดูไบได้กลายเป็นศูนย์กลาง 
ในการเชือ่มต่อระหว่างประเทศ ศนูย์กลาง 
ธรุกจิและแหล่งท่องเทีย่ว ส�าหรบัประเทศ 
กาตาร์ซึ่งบริษัทได้เป ิดตัวทั้งแบรนด์ 
อนันตราและอวานใีนปี 2558 ก�าลังอยู่ใน 
ช่วงระหว่างการพัฒนาประเทศ โดยมี 
กลยุทธ์ที่จะท�าให้การท่องเที่ยวเป็นส่วน 
ส�าคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 
ลดการพึง่พาทรพัยากรธรรมชาตแิต่เพยีง 
อย่างเดยีว หลงัจากทีจ่�านวนนกัท่องเทีย่ว 
ได้ทะลเุป้า 1.7 ล้านคน ในปี 2558 กาตาร์ 
คาดว่าจ�านวนนกัท่องเทีย่วจะยงัคงเตบิโต 
ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะจากการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกใน
ปี 2565

ประเทศจีน
ประเทศจีนเป ็นตลาดที่ส�าคัญอีก 

แห่งหนึ่งของบรษิัท โดยในปัจจุบัน บรษิัท
รับจ้างบริหารโรงแรม 3 แห่ง และมี
แผนจะเป ิดโรงแรมเพิ่ ม ในอนาคต  
ในขณะที่การท่องเที่ยวภายในประเทศ
ยังคงเป็นสัดส่วนหลัก ทั้งในเชิงจ�านวน
นักท่องเที่ยวและรายได้ นักท่องเที่ยวจีน 
เริ่มมีการเดินทางออกมาท่องเที่ยวใน 
ต่างประเทศมากขึ้น บรษิัทเชื่อว่าประเทศ 
จีนซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศที่ 
ใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันจะยังคง
เดินทางออกมาท่องเที่ยวและใช้จ่ายใน 
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้ 

ขยายธุรกจิเข้าไปในประเทศจนี เนื่องจาก 
เป็นประเทศมีศักยภาพในการเป็นแหล่ง 
ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ ประกอบกบัเพือ่สร้าง
แบรนด์ให้เป็นที่รู ้จักในหมู่นักท่องเที่ยว
ชาวจนี

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
และแผนการพัฒนาธุรกิจโรงแรม

ในปี 2558 ไมเนอร์ โฮเทล กรุ ๊ป  
รายงานผลก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 38  
จากปีก่อน เป็นผลมาจากผลการด�าเนนิงาน 
ที่แข็งแกร่งของเครือข่ายโรงแรมของ
บรษิัท รวมถงึโอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท  
ในออสเตรเลีย และธุรกิจพัฒนาอสังหา- 
ริมทรัพย์ พร้อมกับก�าไรจากรายการ
พิเศษจากการซื้อธุรกิจกลุ่มโรงแรม Sun 
International และการซื้อโอ๊คส์ อีแลน 
ดาร์วนิ ในปี 2558 หากไม่นบัรวมผลก�าไร
พเิศษดงักล่าว ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มกี�าไร
สทุธจิากการด�าเนนิงานเพิม่ขึน้ร้อยละ 16  
จากปีก่อน ทั้งนี้  ก�าไรสุทธิของบริษัท 
ยังคงมีการเติบโต แม้บริษัทจะเผชิญกับ
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ความผันผวน
ของค่าเงิน ความไม่มั่นคงทางการเมือง
ในบางประเทศที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่ 
และความท้าทายต่างๆ รวมถงึเหตุการณ์
ระเบดิในกรุงเทพฯ ในปี 2558

ความส�าเร็จและพัฒนาการที่ส�าคัญ 
ของไมเนอร์ โฮเทล กรุ ๊ป ในปี 2558  
มดีังต่อไปนี้

โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง 
ในปี 2558 โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง

และเข้าร่วมทุนภายใต้แบรนด์อนันตรา, 
อวานี, เอเลวาน่า, เปอร์ อควัม, ทิโวลี,  
โฟร์ซซีัน่ส์, เซน็ต์ รจีสิ, แมรอิอท และเรดสินั  
บล ูมรีายได้รวม 12,710 ล้านบาท เพิม่ขึน้
ในอัตราร้อยละ 54 จากปี 2557 โรงแรม 
ที่บริษัทลงทุนเองและเข ้าร ่วมลงทุน 
เพิ่มขึ้นจาก 45 แห่ง ณ สิ้นปี 2557 เป็น 
59 แห่ง ณ สิ้นปี 2558 ในขณะที่จ�านวน
ห้องเพิม่ขึน้จาก 5,045 ห้อง ณ สิน้ปี 2557 
เป็น 7,572 ห้อง 

ในประเทศไทย บริษัทได ้เป ิดตัว 
โรงแรมอวาน ีรเิวอร์ไซด์ กรงุเทพฯ ซึง่เป็น
โรงแรมที่สร้างใหม่แห่งแรกในเครืออวาน ี
และเป็นโรงแรมแบรนด์อวานีแห่งที่สอง 
ในประเทศไทยที่จะเปิดตัวอย่างเป็น

ธุรกิจโรงแรม

ซุค วาคิฟ โดฮา  
บาย อวานี
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ทางการในปี 2559 อวานี ริเวอร์ไซด์  
กรงุเทพฯ ซึง่เป็นโรงแรมต้นแบบ (Flagship)  
ของแบรนด์อวานี ประกอบด้วยห้องพัก 
249 ห้อง รวมห้องพกัสวทีววิแม่น�้าจ�านวน 
25 ห้อง โรงแรมนี้ถูกออกแบบให้น�าเสนอ
จุดเด่นของแบรนด์ในเรื่องของความ 
ทันสมัย พร้อมร้านอาหารบนชั้นดาดฟ้า 
บาร์และสระว่ายน�้าไร้ขอบ (Infinity pool) 
ที่เห็นวิวแม่น�้าเจ้าพระยา ห้องบอลรูม 
จัดงานอเนกประสงค์ และศูนย์การค้า 
รเิวอร์ไซด์ พลาซ่า

ในช่วงต้นปี 2558 บริษัทได้รีแบรนด์
โรงแรมอันมีเอกลักษณ์ใจกลางเมือง
กรุงเทพฯ จากเดิมชื่อ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ 
กรุงเทพฯ มาเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์
อนันตราอันหรูหรา ชื่อ อนันตรา สยาม 
กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยห้องพักและ
สวีทรวม 354 ห้อง ตั้งอยู่ใจกลางแหล่ง
ธุรกิจ สถานที่ท ่องเที่ยวกลางคืนและ
ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ โดยอยู่ห่างจาก
สวนลุมพินีเพียงห้านาทีและอยู่ใกล้กับ
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส�าคัญ
หลายๆ แห่ง เป็นผลให้โรงแรมแห่งนี้
เหมาะส�าหรับทั้งกลุ่มลูกค้านักธุรกิจและ
นกัท่องเทีย่ว โดยภายหลงัจากการเปลีย่น
แบรนด์ บริษัทได้ท�าการปรับปรุงห้องพัก

และพืน้ทีส่่วนกลาง ปัจจบุนั โรงแรมแห่งนี้ 
นับเป็นโรงแรมต้นแบบ (Flagship) ของ
แบรนด์อนันตราในประเทศไทย

ในต้นปี 2559 บรษิัทได้ประสบความ
ส�าเร็จในการเข้าซื้อกิจการกลุ่มโรงแรม
ภายใต้แบรนด์ทโิวล ีโฮเทล แอนด์ รสีอร์ท
ทั้งหมด ซึ่งทิโวลีเป็นหนึ่งในเครือโรงแรม
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส และยังมี
โรงแรมในประเทศบราซิล การลงทุนครั้ง
ส�าคัญด้วยมูลค่า 294 ล้านยูโรในครั้งนี้  
ส ่งผลให้ไมเนอร์ โฮเทล กรุ ๊ป ได้รับ
ประโยชน์จากความเป็นผู้น�าตลาดของ
แบรนด์ทิโวลีในประเทศโปรตุเกส ซึ่งเป็น
ประเทศทีไ่ด้รบัความนยิมในการท่องเทีย่ว  
และสามารถขยายศักยภาพการเติบโต
ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชั้นน�าของทวีปอเมริกาใต้และศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค การเข้าซื้อกิจการ
ดังกล่าวเป็นการเข้าไปด�าเนินธุรกิจใน
ทวีปยุโรปและอเมริกาใต้เป็นครั้งแรก
ของบรษิทั ซึง่จะช่วยวางรากฐานให้บรษิทั
เติบโตในระดับโลกต่อไป โดยบริษัทได้
เข้าซื้อโรงแรมทั้งสิ้น 14 แห่ง ในประเทศ
โปรตเุกสและบราซลิ ทีด่นิเพือ่การพฒันา
ในอนาคต และสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของแบรนด์ทิโวลี ทั้งนี้ โรงแรม

ทิโวลีจะสร้างรายได้และผลก�าไรให้กับ
บริษัทในทันที อีกทั้งบริษัทจะได้ผู้บริหาร
ที่มีความเชี่ยวชาญและฐานปฏิบัติงาน
เพือ่ทีจ่ะขยายแบรนด์และธรุกจิอืน่ๆ ต่อไป 
ในทวปียโุรปและอเมรกิาใต้ ซึง่เป็นไปตาม 
กลยทุธ์การบรหิารงานตามกลุม่ธรุกจิเพือ่ 
ผลประโยชน์ร่วมกนั ในทางกลบักนั บรษิทั 
ยั งสามารถขยายแบรนด ์ทิ โวลี  ที่มี 
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไปยังตลาด
อื่นๆ ที่บรษิัทด�าเนนิธุรกจิอยู่ได้อกีด้วย

ในประเทศมาเลเซีย บริษัทได้ร่วม
ลงทุนกับบริษัทในเครือของ Khazanah 
Nasional Berhad เพื่อสร้างอนันตรา
รสีอร์ทในเมอืงเดซารู ซึ่งเป็นเมอืงชายฝั่ง 
ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
มาเลเซีย โดยมีก�าหนดเปิดให้บริการ 
ในปี 2561 อนันตรา เดซารู ตั้งอยู่ใจกลาง
โครงการพัฒนาริมชายหาด โดยมีห้อง
พัก 123 ห้อง ซึ่งประกอบไปด้วยห้องพัก 
ดีลักซ์และวิลล่าของโรงแรมจ�านวน 103 
ห้องและวิลล่าขนาดสามถึงสี่ห้องนอน
เพื่อขายจ�านวน 20 หลัง โครงการนี้เป็น 
การลงทนุในโรงแรมแห่งแรกของบรษิทัใน
ประเทศมาเลเซยี บรษิทัเชือ่มัน่ว่าโรงแรม 
แห่งนี้จะชูจุดเด่นของทั้งแบรนด์อนันตรา
และประเทศมาเลเซยีได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจโรงแรม

ซุค วาคิฟ โดฮา  
บาย อวานี เอลซา คอปปี เมรุ
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บรษิทัได้ร่วมทนุกบับรษิทัในเครอืของ  
PT Wijaya Karya (Persero) tbk ในประเทศ 
อินโดนีเซีย เพื่อสร้างอนันตรา รีสอร์ท  
ซึ่งจะตั้งอยู ่บนภูมิศาสตร์ที่งดงามใน 
เมืองอูบุดบนเกาะบาหลี โดยมีห้องพัก  
100 ห้อง ประกอบด้วยห้องสวีทและ 
วิลล่าในรีสอร์ท 80 ห้อง และวิลล่าเพื่อ 
อยู่อาศัยจ�านวน 20 หลัง มีก�าหนดเปิด 
ให้บริการในปี 2562 นับเป็นการขยาย 
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทในบาหล ี 
ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทบริหารรีสอร์ทหรู 

สองแห ่งภายใต ้แบรนด ์อนันตราใน 
เซมินยัคและอูลูวาตู และหนึ่งโครงการ
อนันตรา เวเคชั่น คลับ

ในทวีปแอฟริกา เอเลวาน่า บริษัท 
ร่วมทนุซึง่บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50  
ด�าเนินธุรกิจซาฟารีลอดจ์หรูในประเทศ
แทนซาเนียและเคนยา ได้เข้าซื้อกิจการ
ของเคลิ แอนด์ พีค็อก ซึ่งเป็นบริษัททัวร์
และรับบริหารจัดการที่พักซาฟารีแคมป์ 
และลอดจ์ในประเทศเคนยา ส่งผลให้  
เอเลวาน่ามีโรงแรมที่เป็นเจ้าของเอง

เพิ่มขึ้นอีกสี่แห่งในประเทศเคนยา ธุรกิจ
ทัวร์ซาฟารี ทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้
แบรนด์เคลิ แอนด์ พีค็อก และโรงแรม 
ที่รับจ้างบริหารอีกสองแห่ง รวมเป็น
โรงแรมที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 6 แห่ง ส่งผลให้
เอเลวาน่ามีโรงแรมในเครือทั้งสิ้น 14 
แห่ง และช่วยขยายเครอืข่ายโรงแรมที่พัก
แบบซาฟารีให้ครบวงจรทั้งในประเทศ
แทนซาเนยีและเคนยา 

ภาพรวม ประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศมัลดีฟส์

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2558 2557 % 

เปลี่ยนแปลง

2558 2557 % 

เปลี่ยนแปลง

2558 2557 % 

เปลี่ยนแปลง

2558 2557 % 

เปลี่ยนแปลง

รายได้รวม 
(ล้านบาท)

35,452 26,509 34 9,347 7,486 25 8,640 7,516 15 9,300 8,695 7

จ�านวนโรงแรม
รวม

138 119 16 21 21 0 50 48 4 15 14 7

จ�านวนห้องพัก
รวม

17,714 14,721 20 3,728 3,728 0 6,232 6,223 0 1,559 1,261 24

อัตราการเข้าพัก
โรงแรม (%)

68 66 2 72 58 15 76 76 0 61 64 -3

ค่าเฉลี่ยต่อห้อง 
(ADR)

5,830 6,110 -5 4,832 4,973 -3 4,271 4,795 -11 17,011 16,318 4

รายได้เฉลี่ยต่อ
ห้อง (RevPar)

3,964 4,024 -2 3,487 2,865 22 3,258 3,643 -11 10,360 10,385 0

รายได้�(ล้านบาท) 2558 2557 %�เปลี่ยนแปลง

โรงแรม (โรงแรมที่บรษิัทลงทุนเองและรับจ้างบรหิาร) 19,270 15,283 26

ธุรกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ (โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพื่อขาย และโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา)

4,502 3,476 30

ธุรกจิอื่นที่เกี่ยวข้อง 532 571 -7
รวมทั้งหมด 24,304 19,330 26

ผลประกอบการ
ที่ส�าคัญ – 
โรงแรม

รายได้ธุรกิจ
โรงแรมสุทธิ 

รายได้ธุรกิจ
โรงแรมรวม

ธุรกิจโรงแรม

รายได้จาก 
โรงแรมที่บริษัท
ลงทุนเอง โอ๊คส์ 
และรับจ้างบริหาร

 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

36,000

30,000

24,000

18,000

12,000

6,000

0

หมายเหตุ: รายได้รวมของโรงแรมทั้งหมดประกอบด้วยรายได้จากโรงแรมที่บรษิัทลงทุนเอง และโรงแรมที่บรษิัทรับจ้างบรหิารจัดการ
 รายได้ของธุรกจิโรงแรมสุทธปิระกอบด้วยรายได้จากโรงแรมที่บรษิัทลงทุนเอง และค่าธรรมเนยีมการรับบรหิาร

ล้านบาท
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โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
ตั้งแต่บริษัทได้เข้าซื้อแบรนด์โอ๊คส์

ในปี 2554 โอ๊คส์ได้ขยายธุรกิจโดยการ
เปิดโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
หลายแห่ง อาทิเช่น โอ๊คส์ โอเอซิส บน
ชายฝั่งซันชายน์ของรัฐควีนส์แลนด์ในปี 
2554 ไซเปรส เลคส์ รสีอร์ท บาย โอ๊คส์ 
ซึ่งประกอบไปด้วยโรงแรม สนามกอล์ฟ
และคันทรีคลับในฮันเตอร์ วัลเลย์ของ 
รัฐนิวเซาท์เวลล์ ในปี 2556 และโอ๊คส์  
แกรนด์ แกลดสโตน ซึ่งสร้างใหม่อยู่ข้างๆ 
โรงแรมแกรนด์ โฮเทล ในต้นปี 2557  
โดยในปี 2558 โอ๊คส์ยังคงเสริมสร้าง
ความเป็นผู ้น�าตลาดด้วยการลงทุนใน 
สิทธิในการเข้าบริหารจัดการห้องชุด 
(Management Letting Rights) และ 
การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในปี 2558 
โอ๊คส์มีห้องพักเพิ่มขึ้นจ�านวน 159 ห้อง 
จากการเปิดให้บรกิาร โอ๊คส์ คาร์ไลล์ และ  
เดอะ มิลตัน บริสเบน ภายใต้สัญญา 
การบริหารจัดการห้องชุด และได้เพิ่ม 
จ�านวนห้องพกัอกี 301 ห้อง จากการเข้าซือ้ 
อีแลน โซโห สวีท ซึ่งเป็นโครงการแรก 
ของโอ๊คส์ในรัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีของ 
ประเทศออสเตรเลยี ตัง้อยูใ่นเมอืงดาร์วนิ 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐนี้ และโรงแรม 
ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเป็นโอ๊คส์ อีแลน 
ดาร์วนิ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2558 โอ๊คส์รับจ้าง

บริหารจัดการห้องชุดทั้งหมด 53 แห่ง  
มีจ�านวนห้องพักรวมกว่า 6,200 ห้อง  
และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 22  
ของรายได้รวมของไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  
โดยโอ๊คส์มีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ด้วยรายได้และผลก�าไร
ในสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 
ในอัตราร้อยละ 10 และ 18 ตามล�าดับ  
ในปี 2558 มสีาเหตุมาจากความสามารถ 
ในการท�าก�าไรที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุง
ต้นทนุในการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพ 
แ ละ ก� า ไ รจ า กก า ร เข ้ า ซื้ อแ ล ะจ า ก 
การด�าเนนิงานของโอ๊คส์ อแีลน ดาร์วนิ

การรับจ้างบริหารโรงแรม 
รายได้จากการบริหารจัดการโรงแรม 

ซึ่งไม่รวมโรงแรมและรีสอร์ทซึ่งบริหาร
งานภายใต้รูปแบบสัญญาการเข้าบริหาร
จัดการห้องชุดของโอ๊คส์อยู่ที่ 984 ล้าน
บาท ในปี 2558 บริษัทมีโรงแรมและ
รีสอร์ทภายใต้สัญญาการรับจ้างบริหาร
ระยะยาวจ�านวน 30 แห่ง ภายใต้แบรนด์
อนันตรา, อวาน,ี โอ๊คส์, และเปอร์ อควัม 
ใน 11 ประเทศ และในระหว่างปี 2558 
บริษัทได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหาร
โรงแรมเพิ่มอกี 9 แห่ง เพื่อให้มโีครงการ
โรงแรมที่จะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป บริษัทมีเป้าหมายที่จะมีโรงแรม

ภายใต้สัญญารับจ้างบรหิารกว่า 80 แห่ง
ในกว่า 18 ประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ 
ของกลุ่มภายในปี 2563

เมือ่ต้นปี 2558 บรษิทัได้เปิดตวัแบรนด์
อนันตราในประเทศกาตาร์ โดยเปิดให้
บรกิารโรงแรมบานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา 
บาย อนันตรา ประกอบไปด้วยห้องพัก  
สวีทและวิลล่าหรูจ�านวน 141 ห้อง ซึ่ง 
ได้รบัการตกแต่งผสมผสานระหว่างสไตล์ 
อาหรบัร่วมสมยัและความเป็นเอกลกัษณ์ 
ของแบรนด์อนันตรา แขกของโรงแรม 
จะได้สมัผสัประสบการณ์การพกัผ่อนแบบ 
ดั้งเดิมของชาวกาตาร์ บนวิลล่ากลางน�้า 
หรแูห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศกาตาร์  
พร้อมกบัศนูย์สขุภาพในรปูแบบเฉพาะตวั 
ในตะวันออกกลาง ต่อมาในปีเดียวกัน 
บรษิทัได้เข้าบรหิารกลุม่โรงแรมซคุ วาคฟิ 
บูทิค โฮเทล ซึ่งประกอบไปด้วยโรงแรม  
9 แห่ง ที่มคีวามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
และอยู่ใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ ซุค 
วาคิฟ แห่งประเทศกาตาร์ โดยโรงแรม 
ดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ซุค วาคิฟ  
โดฮา บาย อวานี

แบรนด ์อวานี ได ้ เป ิดตัวโรงแรม 
แห่งแรกในประเทศเซเชลส์ โดยเข้าบรหิาร
อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยห้องพักและสวีทจ�านวน 124 
ห้อง รีสอร์ทดังกล่าวตั้งอยู่บนชายหาด 

ธุรกิจโรงแรม

โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน
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บาบารอนส์อนัสงบและงดงาม ซึง่ทอดยาว 
ตามชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะมาเฮ 
และได้เปิดตวัหลงัจากทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุ
ครัง้ใหญ่ เพือ่ให้ได้มาตรฐานโรงแรมระดบั
บนตามแบบฉบับของแบรนด์อวานี

บริษัทได้ลงนามในสัญญารับจ้าง
บริหารโรงแรม 2 แห่งในทวีปแอฟริกา
ตอนเหนือกับบริษัท Qatari Diar Real 
Estate Investment โดยมีก�าหนดเปิดให้
บรกิารในปี 2559 - 2560 อนนัตรา โทเซอร์  
เป็นรสีอร์ทหรู ตั้งอยู่ในเมอืงโทเซอร์ ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตูนิเซีย 
ประกอบไปด้วยห้องพักและวิลล่าหรู
จ�านวน 93 ห้อง นอกจากนี้ บรษิัท Qatari 
Diar อยู ่ระหว่างการพัฒนาโครงการ
อนันตรา อัล ฮูอารา แทนเจียร์ ตั้งอยู่
ตอนเหนอืของประเทศโมร็อกโก และเป็น 
ส ่ วนหนึ่ งของโครงการอัล  ฮู อารา  
อันยิ่งใหญ่ อยู ่ในเมืองแทนเจียร์ บน
ชายหาดมหาสมุทรแอตแลนตกิ ยาวกว่า 
2.5 กิโลเมตร โดยโรงแรมจะประกอบ
ไปด้วยห้องพักจ�านวน 150 ห้อง สนาม
กอล์ฟ 18 หลุม และโครงการที่พักอาศัย
เพื่อการขาย 

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์  บริษัท
ยังคงมุ ่งมั่นขยายการด�าเนินงานผ่าน
พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์รายใหญ่ทีส่ดุของประเทศ
สองบริษัท บริษัทได้ลงนามในสัญญา
รับจ ้างบริหารโรงแรมอนันตรา มินา 
อัล อาหรับ ราส์ อัล ไคมาห์ กับ Ras 
Al Khaimah (RAK) Properties ซึ่งเป็น
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่
ทีส่ดุทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 
อาบูดาบี โดยจะเปิดให้บริการรีสอร์ทหรู  
เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ตดิแม่น�้าในเมอืง
ราส์ อัล ไคมาห์ ซึ่งมีห้องพัก สวีท และ
วิลล่ากลางน�้าจ�านวนทั้งสิ้น 300 ห้อง 
ตั้งอยู ่ในโครงการมินา อัล อาหรับ ซึ่ง
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบ
วงจรริมน�้าภายใต้การพัฒนาของ RAK 
Properties เพื่อชูจุดเด่นของธรรมชาติ 
ทีง่ดงามและวฒันธรรมอนัมัง่คัง่ของเมอืง
ราส์ อัล ไคมาห์ นอกจากนี้ บรษิัทได้ร่วม
เป็นพันธมติรกับบรษิัท Dubai Properties 

ในการเข้าบรหิารโรงแรมใหม่ คอื อนนัตรา 
ดูไบ ครีก ซึ่งมีก�าหนดเปิดในต้นปี 2561 
อนนัตรา ดไูบ ครกี มจี�านวนห้องพกัทัง้สิน้ 
290 ห้อง และตั้งอยู่ในหมู่บ้านวัฒนธรรม 
Culture Village ซึ่งเป็นโครงการระดับโลก
ภายใต้การพัฒนาของกลุ่มบริษัท Dubai 
Properties ในทางตะวันออกของเมือง 
หันหน้าสู่แม่น�้าดูไบ ครกี

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทยังคง
มีแผนการขยายแบรนด์อนันตราอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยลงนามในสัญญารับจ้าง
บริหารอนันตรา รีสอร ์ทในประเทศ
บาห์เรน จ�านวน 220 ห้อง ซึ่งมีกองทุน
ความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth 
Fund) Mumtalakat เป็นเจ้าของ และม ี
แผนการบรหิารโรงแรมอนนัตรา แซนซบิาร์  
จ�านวน 150 ห้อง อีกทั้งบริษัทได้เปิดตัว
แบรนด์โอ๊คส์ในประเทศอินเดีย โดยได้
ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโอ๊คส์ใน
เมอืงนมีรานา ราชสถาน ซึ่งมจี�านวนห้อง
พัก 116 ห้อง ส่วนแบรนด์อวานียังคงได้
รับความนยิมอย่างต่อเนื่อง โดยบรษิัทได้
ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรม
ในเมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ เมืองโดฮาในประเทศกาตาร์ 
และปูซานในประเทศเกาหลใีต้

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นหนึ่ง

ในธรุกจิหลกัของไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ และ
จะยังคงช่วยเพิ่มความสามารถในการท�า
ก�าไรให้กับกลุ่มธุรกิจ หลังจากที่บริษัท 
ได้ประสบความส�าเรจ็ในการขายห้องของ
โครงการเซ็นต์ รจีสิ เรสซเิดนซ์ กรุงเทพฯ 
โดยได้ขายห้องสุดท้ายไปในไตรมาส 1  
ปี 2558 บริษัทได้เปิดตัวโครงการใหม่  
คอืโครงการเดอะ เรสซเิดนซ์ บาย อนนัตรา  
ลายัน ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู ่ใกล้กับโรงแรม 
อนันตรา ลายัน ภูเก็ต บนหาดลายัน 
ซึ่งเป็นหาดส่วนตัวในภูเก็ต โครงการนี้ 
นบัเป็นโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์หรู 
ระดับต้นๆ แห่งใหม่บนเกาะภูเก็ตที่ม ี
ชื่อเสียงระดับโลก โดยประกอบด้วย
วิลล่าเพื่อขายเพียง 15 หลัง ซึ่งได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ ่มลูกค้า
เป้าหมาย ในครึ่งหลังของปี 2558 บรษิัท 
ได้ขายและรับรู้รายได้จากการขายวิลล่า
ไปแล้วทั้งสิ้น 3 หลัง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 
ร ้อยละ 21 ของจ�านวนพื้นที่ เพื่อขาย
ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

ในภาคเหนือของประเทศไทย บริษัท
มียอดการจองห ้องพักของโครงการ 
อนันตรา เชยีงใหม่ เซอร์วสิ สวที ซึ่งเป็น

ธุรกิจโรงแรม
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โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ
โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ เป็น 

โครงการส�าหรับสมาชิก โดยสามารถ 
ส�ารองห ้องพักในอนาคตด ้วยราคา
ปัจจุบัน เป ็นโอกาสที่สมาชิกจะเป ็น 
ส ่วนหนึ่งของคลับที่มี เอกสิทธิ์ เฉพาะ  
และได้รับประโยชน์จากการประหยัดจาก
การจ่ายค่าทีพ่กัล่วงหน้า ในขณะเดยีวกนั 
โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ ยังช่วย
เสริมธุรกิจโรงแรมของบริษัท เนื่องจาก 
สมาชิกสามารถใช้บริการต่างๆ ของ
โรงแรม ซึ่งรวมถึงร้านอาหาร สปา และ
บริการพาเที่ยวระหว่างวันได้ ในปี 2558 
อนันตรา เวเคชั่น คลับ มีรายได้ที่เติบโต
ในอัตราร้อยละ 7 และมีจ�านวนสมาชิก 
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 28 เป็นจ�านวนกว่า 
6,900 คน ส่วนความสามารถในการท�า 
ก�าไรและอตัราก�าไรของอนนัตรา เวเคชัน่ 
คลับปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ ่านมา โดย
มีสาเหตุมาจากการปรับเปลี่ยนวิธีการ 
คิดราคาและก� าหนดการช� าระ เงิน  
ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร ค ว บ คุ ม ต ้ น ทุ น ใ น 
การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ณ สิ้นปี 2558 อนันตรา เวเคชั่น คลับ  
มีจ�านวนห้องพักในคลับทั้งสิ้น 137 ห้อง 
และอีก 47 ห ้องที่พัฒนาแล ้วเสร็จ  
ในสมยุ ภเูกต็ และกรงุเทพฯ ในประเทศไทย
ควนีส์ทาวน์ ในประเทศนวิซแีลนด์ บาหล ี
ในประเทศอินโดนี เซีย  และซานย ่า 
ในประเทศจนี นอกจากนี้ รสีอร์ทต้นแบบ
ในต�าบลไม้ขาว จงัหวดัภเูกต็ ได้รบัรางวลั 
มากมาย อาทิเช่น Thailand Property  
Award 2015 Best Hotel Architectural  
Design ทั้งนี้  ภายในเพียงห ้าป ีของ 
การด�าเนินธุรกิจ อนันตรา เวเคชั่น คลับ 
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ก้าวขึ้นเป็น 
ผู ้น�าระดับแนวหน ้าในอุตสาหกรรม  
และจะยังคงจะประสบความส�าเร็จต่อไป 
ในอนาคต ด้วยการเข้าซื้อ พัฒนาและ 
ปรับปรุงรีสอร์ทที่มีคุณภาพสูง พร้อมกับ 
ระบบการแลกคะแนนคลับพอยท์ที่เป็น
เอกลักษณ์ รวมถึงความได้เปรียบจาก
เครอืข่ายในกลุม่โรงแรม รสีอร์ท และสปา
ภายใต้แบรนด์อนันตราทั่วโลก

โครงการคอนโดมิเนียมกึ่งรีสอร์ทระดับ
บนแห่งแรกในใจกลางเมืองเชียงใหม่  
โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนและพัฒนากับ 
บริษัท ยู ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน) และด้วย 
ความต้องการอย่างต่อเนื่องของตลาด 
ในที่พักอาศัยคุณภาพสูงส�าหรับทั้ ง 
การพักผ่อนและการลงทุนในเชียงใหม่ 
ประกอบกับยอดการจองล่วงหน้าที่บรษิัท
ได้รับถึง 30 ห้องจากทั้งหมด 44 ห้อง 
ท�าให้บริษัทเชื่อมั่นในความส�าเร็จของ
โครงการนี้ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2559

ในต่างประเทศ บรษิทัก�าลงัด�าเนนิการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเมือง
มาปูโต ประเทศโมซัมบิก ร่วมกับบริษัท 
Rani Investments โดยคาดว่าจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับรู้รายได้จาก
การขายในปี 2559 นอกจากนี้ บรษิัทยังม ี
แผนพัฒนาโครงการที่อยู ่อาศัยติดกับ
โรงแรมใหม่ ได้แก่ อนันตรา เดซารู และ 
อนันตรา อูบุด ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของ
บริษัทในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
ใหม่ๆ ตดิกับโรงแรมอย่างต่อเนื่อง อกีทั้ง 
บริษัทยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ใน 
การพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัอืน่ๆ ต่อไป  
เพื่อการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป โดยรวม

ธุรกิจโรงแรม

อนันตรา เวเคชั่น คลับ ภูเก็ต

เดอะ เรสซิเดนซ์ 
บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต
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* โฟรซีซันส์ กรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคม 2558
หมายเหตุ: F = ประมาณการ

แผนการพัฒนา
โรงแรมและ
โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

แผนการขยายโรงแรม

ประเทศ ชื่อโรงแรม 2557 2558 2559F 2560F 2561F

ไทย อนันตรา รเิวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  407  407  407  407  407 

ไทย อนันตรา หัวหนิ  187  187  187  187  187 

ไทย อนันตรา สามเหลี่ยมทองค�า แคมป์ ช้าง  77  77  77  77  77 

ไทย อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย  106  106  106  106  106 

ไทย อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วลิล่าส์  83  83  83  83  83 

ไทย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต  77  77  77  77  77 

มัลดฟีส์ อนันตรา คฮิาวาห์ มัลดฟีส์ วลิล่าส์  79  79  79  79  79 

เวยีดนาม อนันตรา ฮอยอัน  94  94  94  94  94 

กัมพูชา อนันตรา อังกอร์  39  39  39  39  39 

ไทย อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ   354 354 354 354

ศรลีังกา อวาน ีคาลูทารา  105  105  105  105  105 

เวยีดนาม อวาน ีกวเีญนิ  63  63  63  63  63 
บอตสวานา อวาน ีกาโบโรเน  196  196  196  196  196 
นามเิบยี อวาน ีวนิด์ฮุก  173  173  173  173  173 
ออสเตรเลยี โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน  144  144  144  144  144 
ออสเตรเลยี โอ๊คส์ อแีลน ดาร์วนิ  301  301  301  301 
ไทย เดอะ เซ็นต์ รจีสิ กรุงเทพฯ  224  224  224  224  224 
ไทย โฟร์ซซีั่นส์ กรุงเทพฯ*  354     
ไทย โฟร์ซซีั่นส์ เชยีงใหม่  76  76  76  76  76 
ไทย โฟร์ซซีั่นส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองค�า  15  15  15  15  15 
ไทย โฟร์ซซีั่นส์ เกาะสมุย  60  60  60  60  60 
ไทย เจ ดับบลวิ แมรอิอท ภูเก็ต  265  265  265  265  265 
ไทย พัทยา แมรอิอท  298  298  298  298  298 
บราซลิ ทโิวล ีเซาเปาลู-โมฟาร์เรจ์   220  220  220  220 
บราซลิ ทโิวล ีอโีครสีอร์ท ไปรอา ดู ฟอร์เต้  287  287  287  287 
โปรตุเกส ทโิวล ีลสิบัว  306  306  306  306 
โปรตุเกส ทโิวล ีมารนีา วลิามัวรา  383  383  383  383 

โปรตุเกส ทโิวล ีมารนีา ปอร์ตเิมา  196  196  196  196 

โปรตุเกส ทโิวล ีคาร์โวเอโร  293  293  293  293 
โปรตุเกส ทโิวล ีออเรยีนเต้  279  279  279  279 
29 รวมจ�านวนห้องที่บริษัทลงทุนเอง  3,122  5,387  5,387  5,387  5,387 

มัลดฟีส์ อนันตรา เวล ิมัลดฟีส์  67  67  67  67  67 

มัลดฟีส์ อนันตรา ดหิ์กู มัลดฟีส์  110  110  110  110  110 
โมซัมบกิ อนันตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์  44  44  44  44  44 
โมซัมบกิ อนันตรา เมด์จุมเบ ไอส์แลนด์  12  12  12  12  12 

โมซัมบกิ อนันตรา มาเตโม ไอส์แลนด์  23  23  23  23  23 

ศรลีังกา อนันตรา พซี เฮเว่น ทานแกลล์  152  152  152  152 
มัลดฟีส์ นาลาดู มัลดฟีส์  20  20  20  20  20 
แซมเบยี รอยัล ลฟิวิ่งสโตน  173  173  173  173  173 

โมซัมบกิ อวาน ีเพมบา บชี  184  185  185  185  185 

เวยีดนาม อวาน ีไฮฟง ฮาร์เบอร์ ววิ  122  122  122  122  122 
แซมเบยี อวาน ีวคิตอเรยี ฟอลส์  212  212  212  212  212 

ธุรกิจโรงแรม
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แผนการพัฒนา
โรงแรมและ
โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

แผนการขยายโรงแรม

ประเทศ ชื่อโรงแรม 2557 2558 2559F 2560F 2561F

เลโซโท อวาน ีเลโซโท  158  158  158  158  158 

เลโซโท อวาน ีมาเซรู  105  105  105  105  105 

ศรลีังกา อวาน ีเบนโททา  75  75  75  75  75 

มัลดฟีส์ เปอร์ อควัม นยิามา  86  134  134  134  134 

โมซัมบกิ เดอะ เรดสิัน บลู  154  154  154  154  154 

ศรลีังกา คลับ โฮเทล ดอลฟิน  154  154  154  154  154 

ศรลีังกา โฮเทล สกิริยิา  79  79  79  79  79 

แทนซาเนยี อารูชา คอฟฟี่ ลอดจ์  30  30  30  30  30 

แทนซาเนยี เซเรนเกต ิไมเกรชั่น แคมป์  20  20  20  20  20 

แทนซาเนยี ทารางกริ ีทรที๊อปส์  20  20  20  20  20 

แทนซาเนยี เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร  20  20  20  20  20 

แทนซาเนยี คลินิด ิแซนซบิาร์  19  19  19  19  19 
แทนซาเนยี เซเรนเกต ิไพโอเนยีร์ แคมป์  12  12  12  12 
เคนยา แอฟโรชคิ ไดอาน ีบชี  20  20  20  20  20 
เคนยา แซนด์ รเิวอร์ มาไซ มาร่า  16  16  16  16  16 
เคนยา ตอร์ตลิสิ แคมป์ แอมโบเซลิ  18  18  18  18 
เคนยา เอลซา คอปปี เมรุ  11  11  11  11 
เคนยา จอยส์ แคมป์ ซาบา  10  10  10  10 
เคนยา เอลเฟนท์ เปปเปอร์ แคมป์ มาไซ มาร่า  10  10  10  10 
30 รวมจ�านวนห้องที่ลงทุนผ่านการร่วมทุน  1,923  2,185  2,185  2,185  2,185 
ไทย อนันตรา สเิกา  139  139  139  139  139 
ไทย อนันตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ  97  97  97  97  97 
ไทย อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย  122  122  122  122  122 
ไทย อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ  310  310  310  310  310 
ไทย อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน  64  64  64  64  64 
ไทย อนันตรา เชยีงใหม่  84  84  84  84  84 
เวยีดนาม อนันตรา มุยเน่  90  90  90  90  90 

อนิโดนเีซยี อนันตรา เซมนิยัค บาหลี  60  60  60  60  60 

อนิโดนเีซยี อนันตรา อูลูวาตู บาหลี  74  74  74  74  74 
จนี อนันตรา ซานย่า  122  122  122  122  122 
จนี อนันตรา สบิสองปันนา  103  103  103  103  103 

จนี อนันตรา เอ๋อเหมย  150  150  150  150  150 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อนนัตรา เซอร์ บาน ียาส ไอส์แลนด์ อลั ซาเฮล  30  30  30  30  30 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อนนัตรา เซอร์ บาน ียาส ไอส์แลนด์ อลั ยามม์  30  30  30  30  30 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ  293  293  293  293  293 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ เดสเสริ์ท ไอส์แลนด์ บาย อนันตรา  64  64  64  64  64 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ คัสร์ อัล ซาราป เดสเสริ์ท บาย  อนันตรา  206  206  206  206  206 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อสีเทริ์น แมนโกรฟส์ บาย อนันตรา  222  222  222  222  222 
กาตาร์ บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนันตรา  141  141  141  141 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ เปอร์ อควัม เดสเสริ์ท ปาล์ม  38  38  38  38  38 

มัลดฟีส์ เปอร์ อควัม ฮูวาเฟน ฟูช ิ  44  44  44  44  44 

ธุรกิจโรงแรม

หมายเหตุ: F = ประมาณการ



042 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

แผนการพัฒนา
โรงแรมและ
โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

แผนการขยายโรงแรม

ประเทศ ชื่อโรงแรม 2557 2558 2559F 2560F 2561F

แทนซาเนยี เอสเก้อ ซาลู แซนซบิาร์  49  49  49  49  49 

ไทย อวาน ีเอเทรยีม กรุงเทพฯ  568  568  568  568  568 

มาเลเซยี อวาน ีเซปัง โกลด์โคสต์  315  315  315  315  315 

เซเชลส์ อวาน ีเซเชลส์ บาบารอนส์  124  124  124  124 

กาตาร์ ซุค วาคฟิ โดฮา บาย อวานี  183  183  183  183 

ไทย โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร  115  115  115  115  115 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ โอ๊คส์ ลวิา เอ็กเซ็คคูทฟี สวที  54  54  54  54  54 

แทนซาเนยี เซเรนเกต ิไพโอเนยีร์ แคมป์  10 

เคนยา เลวา ซาฟาร ีแคมป์  13  13  13  13 

เคนยา คทิชี แคมป์ มาเซล ฟอเรสท์  6  6  6  6 

30 รวมจ�านวนห้องที่บริษัทรับจ้างบริหารฯ  3,453  3,910  3,910  3,910  3,910 

ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ 
และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์

โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท  6,223  6,232  6,232  6,232  6,232 

49 รวมจ�านวนสิทธิในการบริหารสินทรัพย์  6,223  6,232  6,232  6,232  6,232 
138 รวมจ�านวนห้องทั้งหมด  14,721  17,714  17,714  17,714  17,714 

แผนการขยายโรงแรมใหม่

ประเทศ ชื่อโรงแรม 2557 2558F 2559F 2560F 2561F

ศรลีังกา อนันตรา คาลูทารา  141  141  141 
ไทย อวาน ีรเิวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  249  249  249 
โปรตุเกส ทโิวล ีจาร์ดมิ  119  119  119 
โปรตุเกส ทโิวล ีปาลาซโิอ เด เซเตยีส  30  30  30 
โปรตุเกส ทโิวล ีซนิตรา  77  77  77 
โปรตุเกส ทโิวล ีโคอมิบรา  100  100  100 
โปรตุเกส ทโิวล ีวคิทอเรยี วลิามัวรา  280  280  280 
โปรตุเกส ทโิวล ีลากอส  324  324  324 
มาเลเซยี อนันตรา เดซารู   103 

9 รวมจ�านวนห้องที่บริษัทลงทุนเอง  1,320  1,320  1,423 
โมซัมบกิ ทอร์เรส ราน ีเรสซเิดนซ์  181  181  181 
1 รวมจ�านวนห้องที่ลงทุนผ่านการร่วมทุน  181  181  181 

จนี อนันตรา กุ้ยหยาง  218  218  218 

โอมาน อนันตรา จาบัล อัล อัคดาห์  115  115  115 
โอมาน อนันตรา ซาลาลาห์  136  136  136 
โมร็อกโก อนันตรา อัล ฮูอารา แทนเจยีร์  150  150  150 

โปรตุเกส เดอะ เรสซเิดนซ์ แอท วคิตอเรยี กอล์ฟ คลับ  88  88  88 

เคนยา ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์  12  12  14 
เคนยา คโิบโก สตาร์ เบดส์  4  4  4 
ลาว อนันตรา หลวงพระบาง  101  101 

จนี อนันตรา เซี่ยงไฮ้  260  260 

จนี อนันตรา เคยีนดาว เลค  120  120 
มอรเิชยีส อนันตรา เลอ ชาแลนด์  176  176 

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

ธุรกิจโรงแรม



043รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

แผนการพัฒนา
โรงแรมและ
โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

แผนการขยายโรงแรม

ประเทศ ชื่อโรงแรม 2557 2558 2559F 2560F 2561F

ตูนเิซยี อนันตรา โทเซอร์  93  93 

ไทย อวาน ีเชยีงใหม่  70  70 

อนิโดนเีซยี อวาน ีนูซา ดัว  433  433 

กาตาร์ อวาน ีโดฮา  101  101 

อนิโดนเีซยี โอ๊คส์ นูซา ดัว  96  96 

อนิเดยี โอ๊คส์ นมีรานา  116  116 

โอมาน อนันตรา โอมาน  198 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อนันตรา ดูไบ ครกี  290 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อนันตรา จาบัล อัล ดานาห์  60 

บาห์เรน อนันตรา ดูราต์ อัล บาห์เรน  220 

เกาหลใีต้ อวาน ีปูซาน  404 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อวาน ีจาบัล อัล ดานาห์  230 
23 รวมจ�านวนห้องที่บริษัทรับจ้าง

บริหารจัดการ
 723  2,289  3,691 

2 รวมจ�านวนห้องภายใต้สิทธิ
ในการบริหารสินทรัพย์

 80  80  299 

35 รวมจ�านวนห้องทั้งหมด  2,304  3,870  5,674 

แผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเทศ ชื่อโครงการ 2557 2558 2559F 2560F 2561F

ไทย ด ิเอสเตท สมุย  14  14  14  14  14 
ไทย เซ็นต์ รจีสิ เรสซเิดนซ์  53  53  53  53  53 
ไทย เดอะ เรสซเิดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต  15  15  15  15 
โมซัมบกิ ทอร์เรส ราน ีเรสซเิดนซ์  6  6  6 
ไทย อนันตรา เชยีงใหม่ เซอร์วสิ สวที  44  44  44 
ไทย อนันตรา ไม้ขาว สอง  16  16  16 
มาเลเซยี อนันตรา เดซารู วลิล่าส์    20 
7 รวมจ�านวนยูนิต  67  82  148  148  168 

แผนการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา

ประเทศ ชื่อโครงการ 2557 2558 2559F 2560F 2561F

ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - สมุย  20  20  20  20  20 

ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ภูเก็ต  72  90  118  118  118 
นวิซแีลนด์ อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ควนีส์ทาวน์  3  3  3  3  3 

อนิโดนเีซยี อนันตรา เวเคชั่น คลับ - บาหลี  18  18  18  43  53 
ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - กรุงเทพฯ  3  3  9  13  13 

จนี อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ซานย่า  3  3  3  3  3 
ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - เชยีงใหม่  8  8  8 

อื่นๆ อนันตรา เวเคชั่น คลับ - อื่นๆ  33  101 
รวมจ�านวนยูนิต  119  137  179  241  319 

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

ธุรกิจโรงแรม





“แบรนด์ทุกแบรนด์ของเรามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 

คือการมุ่งมั่นทำ ตามคำ สัญญาต่อลูกค้า

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้พวกเขาในทุกๆ วัน 

ซึ่งส่งผลให้เราได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือ

จากลูกค้าของเราหลายล้านคนทั่วโลก”

พอล ชาลีส์ เคนนี่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป



046 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ในฐานะผู ้ด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร
ที่ประสบความส�าเร็จสูงสุดรายหนึ่งใน
ภูมภิาค ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการขยายธุรกิจไป 
ในตลาดต่างๆ ผ่านระบบการปฏิบัติงาน 
ที่เป็นเลิศในทุกประเภทของกลุ่มอาหาร
ที่บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ และได้ช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ 
อินเตอร ์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของไมเนอร์ ฟู ้ด กรุ ๊ป  
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา บริษัทมียอดขาย
โดยรวมทุกสาขา (Total-System-Sales) 
เพิ่มขึ้นกว่า 7 เท่า และได้ขยายแบรนด์ 
ในเครือเป็นกว่า 20 แบรนด์ และสาขา 
ร้านอาหารครอบคลุม 19 ประเทศทั่วโลก  
ในปี 2558 บริษัทยังคงขยายธุรกิจที่ 
บริษัทมีอยู ่และพัฒนาธุรกิจใหม่อย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อสร ้างผลก�าไรและความ
แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ โดยวางกลยุทธ์
เพื่อตอบสนองต ่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของผู้บริโภคในตลาดหลัก 
ที่บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ ท่ามกลางภาวะ 
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและ 
ความท้าทายอื่นๆ ระดับประเทศ กลยุทธ์ 
การกระจายธุรกจิ การมเีครอืข่ายแบรนด์ 
ที่แข็งแกร่งและการตัดสินใจทางกลยุทธ์ 
ด้านการลงทุนแบบเชิงรุกได้ส่งผลให้ 
บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นใน
ปี 2558 ด้วยรายได้และก�าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA)  
ที่ เพิ่มขึ้นร ้อยละ 21 และร้อยละ 70  
ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หากไม่
นับรวมผลก�าไรจากการปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน
ในบริษัทย่อย Minor DKL ทั้งรายได้และ 
EBITDA ของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เพิ่มขึ้น 
ในอัตราร้อยละ 11 เมื่อเทยีบกับปีก่อน

ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป มีความเชื่อมั่นว่า
แบรนด์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช ่วยให้บริษัท
ประสบความส�าเร็จ และตระหนักถึง
ความส�าคัญในการสร้างประสบการณ์
ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ดังนั้น บริษัทจึง 
มุ ่งมั่นด�าเนินกลยุทธ์สร้างแบรนด์เพื่อ
สร้างความพงึพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่ง
เป็นไปตามวสิยัทศัน์ของกลุม่บรษิทั บรษิทั
ตระหนักว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือก
และมคีวามผกูพนักบัแบรนด์ทีต่นเองรูจ้กั
และไว้วางใจ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะ 

สื่อสารค�ามั่นสัญญาของแบรนด์ให้กับ 
ผู้บริโภค และน�าเสนอสินค้าและบริการ
ตามค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการของการซื้อสินค้าและ
บรกิาร

บริษัทด�าเนินกลยุทธ์ขยายธุรกิจผ่าน
หลากหลายแบรนด์ในหลายประเทศ 
และในปัจจุบันมีร้านอาหารหลากหลาย
ประเภทในหลายภูมิภาค เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดที่หลากหลาย 
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีแบรนด์ในเครือ
ทั้งสิ้นกว่า 20 แบรนด์ และมีร้านอาหาร
ทั้งหมด 1,851 สาขา โดยมีสัดส่วน 
ยอดขายโดยรวมทุกสาขาของแบรนด์
ที่บริษัทเป็นเจ้าของเองร้อยละ 71 และ
สดัส่วนของแบรนด์ระดบัสากลอืน่ๆ ทีเ่ป็น
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทมายาวนาน 
ที่เหลอือกีร้อยละ 29 

โ ด ย ส รุ ป  บ ริ ษั ท มี แ บ ร น ด ์ แ ล ะ 
ภาพลักษณ ์ของแบรนด ์ดั งต ่อไปนี้  
แบรนด์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึ่งเป็น
แบรนด์หลักของบริษัทและได้รับการ
ยอมรับว ่าเป ็นหนึ่งในผู ้บุกเบิกธุรกิจ 

ธุรกิจร ้านอาหาร

กว่า

20 
แบรนด์ 
ในกลุ่มธุรกิจ 
ร้านอาหาร
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ร้านอาหารในภูมิภาคเอเชีย มีรูปแบบ 
การน�าเสนอพิซซ่าที่แปลกใหม่ ด ้วย 
ท้อปปิ้งกว่า 20 แบบ ซึ่งมีรสชาติเข้มข้น 
และมากด้วยปริมาณเหนือคู่แข่ง พร้อม 
ด้วยเมนูของว่างที่คัดสรรมาเพื่อเสริม 
ประสบการณ์การบริโภคพิซซ่า นับจาก 
วันแรกที่บริษัทได้ก่อตั้งแบรนด์นี้ เดอะ  
พิซซ่า คอมปะนี ได้เป็นผู้น�าตลาดทั้งใน 
ประเภทของร้านอาหารนั่งทาน (Dine-In)  
ประเภทจัดส่งถึงบ้าน (Delivery) และ 
ประเภทซือ้กลบับ้าน (Take-Away) แบรนด์  
เดอะ คอฟฟี่ คลับ เป็นสถานที่สังสรรค์ 
ส�าหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนฝูง โดย
เน้นเสิร์ฟอาหารที่อร่อยและเครื่องดื่ม 
กาแฟทีม่คีณุภาพ ด้วยบรกิารทีป่ระทบัใจ  
แบรนด์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ นบัเปน็แบรนด์ 
ร้านกาแฟประเภทคาเฟ่ของออสเตรเลีย 
ที่ใหญ่และโตเร็วที่สุดรายหนึ่งในประเทศ  
และได้ขยายสาขาไปในหลายประเทศ 
ทีบ่รษิทัด�าเนนิธรุกจิอยู ่เดอะ คอฟฟ่ี คลบั  
คัดสรรกาแฟคุณภาพเยี่ยมที่ผ่านการชง 
โดยบาริสต ้าที่มีความสามารถ เพื่อ 
รงัสรรค์กาแฟทีด่ทีีส่ดุให้กบัลกูค้า แบรนด์  
ไทย เอ็กซ์เพรส เชี่ยวชาญในการด�าเนิน 

รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)



048 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ไอศกรีมนมรสชาติเข้มข้นกับท้อปปิ ้ง 
ที่หลากหลายและโด่งดังในเรื่องเมื่อคว�่า
ถ้วยไอศกรมีแล้วไม่หก

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
เศรษฐกิจไทยปี 2558 ยังคงมีการ

ชะลอตัว จากการอ่อนตัวของการบริโภค
และการลงทนุภาคเอกชนและการส่งออก 
หนี้ครัวเรือนยังคงอยู ่ในระดับสูงและ 
แนวโน้มอนาคตทางการเมืองยังคงมี
ความไม่แน่นอน ส่งผลให้ความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 
9 เดือนแรกของปีมาอยู่ในระดับต�่าสุดใน
รอบ 16 เดือน เมื่อเดือนกันยายน 2558 
ความท้าทายเหล่านี้ส ่งผลกระทบต่อ 
ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยหลาย
ราย อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์ ฟู ้ด กรุ ๊ป 
สามารถยนืหยดัท่ามกลางความท้าทายนี้
ได้ เนือ่งจากบรษิทัเป็นผูน้�าทางการตลาด
ในประเภทของร้านอาหารที่บริษัทด�าเนิน
ธรุกจิอยู ่ประกอบกบัการมฐีานปฏบิตังิาน
และเครอืข่ายธุรกจิที่แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ด ีความเชื่อมั่นของผู้บรโิภค
มีการปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 ของ 
ปี 2558 จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งช่วยให้ภาพรวม 

เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สัญญาณ 
ดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจ 
ไทยน่าจะผ่านจุดต�่าสุดไปแล้วและเริ่มม ี
การฟื้นตัวดีขึ้น ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิของประเทศน่าจะ 
เติบโตขึ้นร้อยละ 2.8 - 3.8 ในปี 2559  
จากการเร่งการใช้จ่ายงบประมาณและ 
การลงทุนของรัฐบาล นโยบายกระตุ ้น 
เศรษฐกิจ รวมถึงการอ่อนค่าของสกุล 
เงินบาท นอกจากนี้ สถานการณ์ราคา 
น�้ามันที่ลดลงน ่าจะส ่งผลให ้ภาครัฐ 
สามารถใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนปรน 
ในขณะที่การเติบโตของอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วน่าจะส่งผลบวกต่อแนวโน้ม 
เศรษฐกิจในปีหน้า ทั้งนี้ ขนาดของธุรกิจ
และการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ 
ไมเนอร์ ฟู ้ด กรุ ๊ป ได้ส่งผลให้บริษัทมี 
ความแข็งแกร ่ งในสภาวะที่ท ้ าทาย 
ตลอดมา และบริษัทเชื่อว่าข้อได้เปรียบ 
เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป 
ในภาวะเศรษฐกจิทีก่�าลงัฟ้ืนตวัในปี 2559

ในต่างประเทศ แนวโน้มเศรษฐกิจ 
ในระยะยาวของประเทศที่บริษัทด�าเนิน
ธุรกิจอยู่ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ด ี 
โดยมีการคาดการณ์ว ่าเศรษฐกิจใน

ธุรกิจร ้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารไทยแบบนั่งทาน ด้วย
บริการที่รวดเร็วและราคาที่คุ ้มค่าซึ่ง 
ตอบโจทย ์ความต ้องการของลูกค ้า 
ที่มองหาร้านอาหารไทยรสชาติต้นต�ารับ 
ในบรรยากาศร่วมสมัยและเป็นกันเอง  
ในราคาสมเหตุสมผล แบรนด์ รเิวอร์ไซด์ 
เป็นแบรนด์ร้านอาหารแบบนั่งทาน ซึ่ง 
น�าเสนอบาร์บคีวิปลาสไตล์เสฉวน ตั้งแต่
ก ่อตั้งในปี 2548 ริเวอร์ไซด์ได้สร้าง 
คุณค่าของแบรนด์และความผูกพันของ 
ลกูค้าอย่างแขง็แกร่งต่อเมนปูลาย่างแบบ 
ดัง้เดมิ ผ่านกรรมวธิกีารปรงุอาหารประจ�า 
ท้องถิ่น น�าเสริ์ฟด้วยบรกิารอันยอดเยี่ยม 
ในบรรยากาศร้านแบบร่วมสมัย

บริษัทได้พัฒนาแบรนด์ระดับสากล
ที่มีชื่อเสียงให้เป็นผู ้น�าตลาดในแต่ละ
ประเภทร้านอาหารที่บริษัทด�าเนินธุรกิจ
อยู่ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ  
แบรนด์สเวนเซ่นส์เป็นแบรนด์ร้านไอศกรมี 
ซันเดย์คุณภาพแบบนั่งทานแห่งแรก 
ของประเทศไทย ซึ่งเติบโตด้วยหลัก 
ของแบรนด์สามประการ คือ คุณภาพ 
ปริมาณ และราคาที่คุ้มค่า ร้านไอศกรีม
สเวนเซ่นส์เป็นจุดรวมกลุ ่มลูกค้าที่รัก 
ในความสนกุและต้องการแบ่งปันความสขุ 
และช่วงเวลาที่ดีระหว่างครอบครัวและ 
กลุ ่มเพื่อนฝูง แบรนด์ซิซซ ์เลอร ์เป ็น 
ร้านสเต็กสไตล์ตะวันตกแบรนด์ดังจาก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงในเมนู 
ประเภทอาหารย่าง โดยเฉพาะเมนสูเตก็เนือ้ 
ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้  ซิซซ์เลอร์ยัง 
ขึน้ชือ่ในเมนบูฟุเฟ่ต์สลดับาร์ หลากหลาย 
ไปด้วยผกัและวตัถดุบิจากโครงการหลวง  
เพือ่ให้มัน่ใจว่าลกูค้าจะได้รบัประสบการณ์ 
มื้ออาหารที่มีคุณภาพและอร่อยที่สุด  
แบรนด์ เบอร์เกอร์ คิง มีชื่อเสียงในด้าน
คุณภาพของอาหาร รสชาติและราคา 
ที่คุ้มค่า และเป็นแบรนด์เบอร์เกอร์ที่ใหญ่ 
เป ็นอันดับสองของโลก ความมุ ่งมั่น
ของแบรนด์ในการคัดสรรวัตถุดิบที่มี
คณุภาพ การคดิค้นเมนอูาหารสตูรเฉพาะ  
และการสร้างประสบการณ์มื้ออาหาร 
อันอบอุ่นส�าหรับครอบครัว เป็นค�านิยาม 
ของแบรนด์ เบอร์เกอร์ คิง ทั่วโลกมา 
ยาวนานกว่า 50 ปี แบรนด์ แดรี่ ควีน 
น�าเสนอเมนูไอศกรีมซอฟต์เสิร ์ฟที่ไม่
เหมอืนใคร โดยเฉพาะเมนขูึน้ชือ่ระดบัโลก
อย่างเมนูบลซิซาร์ด ที่ผสมผสานระหว่าง
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2558 ประมาณการส่วนแบ่ง 
การตลาดในประเทศไทยของ  
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

ประเทศออสเตรเลียจะฟื้นตัวและเติบโต
ในอตัราร้อยละ 3 ในปี 2560 ทัง้นี ้การชะลอ
ตัวของการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรม 
ทรัพยากร (พลังงานและเหมืองแร ่ )  
จ ะ ถู ก ช ด เ ช ย ด ้ ว ย ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง 
การบริโภค การลงทุนในอุตสาหกรรม
อื่นๆ และการส่งออก นอกจากนี้ สกุลเงนิ 
เหรียญออสเตรเลียที่อ ่อนตัว อัตรา
ดอกเบี้ยที่ต�่าเป็นประวัตกิารณ์ และราคา
น�า้มนัทีล่ดลงน่าจะช่วยกระตุน้การเตบิโต
ของการใช้จ่ายในครัวเรือนและการลงทุน
ในภาคธุรกจิ

ในประ เทศจีน  การ เติบ โตของ
เศรษฐกิจน่าจะค่อยๆ ชะลอตัวลง และ
อยู่ในอัตราร้อยละ 6 - 7 ในปี 2559 และ 
2560 ซึ่งเป็นอัตราที่ยังสูงเมื่อเทียบกับ
เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว และ
ประเทศจีนยังมีศักยภาพในการเติบโต 
ต่อไปในระยะยาว โดยความส�าเร็จใน
อนาคตจะขึ้นอยู่กับการด�าเนินนโยบาย
และการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ค่อนข้างยาก
ให้ได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในอดีต
ที่ผ่านมา

เศรษฐกจิของประเทศสงิคโปร์ คาดว่า
น่าจะมกีารเตบิโตเพยีงเลก็น้อยในปี 2559 
ในอัตราประมาณร้อยละ 1 - 3 เนื่องจาก
ความท้าทายของปัจจัยภายนอกและการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจ ประเทศสิงคโปร์ก�าลัง 
เผชิญอุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งลด 
การพึ่งพาแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงต�่า 
โดยมีการจ�ากัดการจ้างแรงงานต่างชาต ิ
ซึ่งส่งผลกดดันต่อกลุ่มธุรกิจที่ใช้แรงงาน
เป็นหลัก การปฏิรูปเศรษฐกิจดังกล่าว 
คาดว่าจะเพิ่มอัตราผลผลิต จากการ 
ยกระดบัความรูแ้ละฝีมอืแรงงาน ซึง่จะก่อ
ให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว

ผลประกอบการที่ส�าคัญ
และแผนงานในอนาคต

ในปี 2558 บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป  
มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เป็น 20,339  
ล ้ านบาท จาก 16,754 ล ้านบาท  
ในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
การขยายสาขาร้านอาหารเพิม่ขึน้ร้อยละ 8  
ในระหว่างปี โดยเฉพาะในประเทศไทย 
และจีน ในขณะที่ยอดขายต่อร้านเดิม 
(Same-Store-Sales) คงที่เมื่อเทียบกับ
ปีที่แล้ว แบรนด์ร้านอาหารส่วนใหญ่ 
มีผลการด�าเนินงานที่ดี โดยมียอดขาย 
โดยรวมทุกสาขา (Total-System-Sales) 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 12 เป็นกว่าสีห่มืน่ล้านบาท 
ในปี 2558 และถึงแม้บริษัทจะเผชิญกับ
ความท้าทายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงมี 
ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ 
ค่าเสื่อม (EBITDA) ที่เติบโตในอัตรา
ร้อยละ 70 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก�าไร
จากการปรับปรุงมูลค ่ายุติธรรมจาก 
การเปลีย่นสถานะของเงนิลงทนุใน Minor 
DKL ตลอดจนการขยายธุรกิจแฟรนไชส์
และผลการด�าเนินงานของกลุ ่มธุรกิจ 
ในประเทศไทยที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ ผลก�าไร
จากการปรับปรุงประมูลค ่ายุติธรรม 
ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จ 
ในการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนในธุรกิจ 
ร ้ านอาหารที่ ป ระ เทศออสเตร เลี ย 
ความเป็นผู ้น�าตลาดและการมีกลยุทธ์ 
เชงิรกุเพือ่อยูเ่หนอืการแข่งขนั ประกอบกบั 
แบรนด์ที่หลากหลายครอบคลุมหลาย
ประเภทอาหารและหลายประเทศ ส่งผล 
ให้บริษัทมีความแข็งแกร่งและมั่นคง 
ท่ามกลางความท้าทาย โดยเฉพาะใน 
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการชะลอตัวของ 
การบริโภคและมีการแข่งขันที่รุนแรง 

ตารางเปรียบเทียบ
ส่วนแบ่งตลาดของ
ธุรกิจร้านอาหาร
บริการด่วน
สไตล์ตะวันตก
ในประเทศไทย

ที่มา: บรษิัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุด 500 บรษิัทแรก จากกระทรวงพาณชิย์ และประมาณการของบรษิัท
หมายเหตุ: รายได้ของบรษิัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) รวมรายได้ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย

รายได้

(ล้านบาท)

2556 2557 2558�(ประมาณการ)

�����������รายได้ ����ร้อยละ ���������รายได้�� ���ร้อยละ ����������รายได้ ร้อยละ

คาเฟ่  4,833 10.1  5,288 10.5  6,235 11.1

ร้านอาหาร  20,271 42.2  20,715 41.1  22,164 39.5

ร้านอาหารจานด่วน  17,679 36.8  18,642 37.0  21,278 37.9

ไอศกรมีและเบเกอรี่  5,277 11.0  5,756 11.4  6,458 11.5

ตลาดรวม  48,060 100.0  50,401 100.0  56,135 100.0

ธุรกิจร ้านอาหาร

จำ นวนสาขาร้านอาหาร 
เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 

60 
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ปัจจุบัน ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป มีจ�านวนร้าน
อาหารทั้งสิ้น 1,851 สาขาในประเทศไทย 
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย จีน และประเทศ 
อื่นๆ อกี 15 ประเทศ ภายใต้แบรนด์กว่า  
20 แบรนด์ โดยแบ่งเป็นสาขาที่บริษัท 
ลงทุนเอง 957 สาขา และสาขาแฟรนไชส์  
894 สาขา

69.4%
�ผู้ประกอบการอื่น

30.6%
ไมเนอร์�ฟู้ด�กรุ๊ป�ประเทศไทย
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รายได้รวม 
ของธุรกิจ
ร้านอาหาร
ของกลุ่มไมเนอร์

หมายเหตุ: รายได้รวมหมายถงึรายได้ขั้นต้นจากร้านที่บรษิัทเป็นเจ้าของและภายใต้ลขิสทิธิ์แฟรนไชส์ 
รายได้ของร้านอาหารที่บรษิัทเป็นเจ้าของหมายถงึรายได้ขั้นต้นจากร้านที่บรษิัทเป็นเจ้าของเท่านั้น 
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รายได้รวม
ของร้านอาหาร 
ที่บริษัทเป็นเจ้าของ  
 
รายได้รวม

2558

ธุรกิจร ้านอาหาร
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ประเทศไทย
ในประเทศไทย ยอดขายต่อร้านเดิม

และยอดขายโดยรวมทกุสาขามอีตัราการ
เตบิโตร้อยละ 2.1 และ 11.0 ตามล�าดับ
ในปี 2558 ถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัว 
ของเศรษฐกิจและการบริโภคภายใน 
ประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
ร้านอาหารโดยรวม โดยเฉพาะผู้ประกอบ
การรายย่อย แบรนด์ในประเทศของ
บริษัทส่วนใหญ่มีการเติบโตของยอดขาย 
โดยรวมทุกสาขา โดยเฉพาะแบรนด์  
เบอร์เกอร์ คิง, เดอะ คอฟฟี่ คลับ และ
เดอะ พิชช่า คอมปะนี เนื่องจากการ
ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องและกลยุทธ์ทาง 
การตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษา
ความเป ็นผู ้ น� า ในตลาด ถึ งแม ้ ว ่ า
ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดหลักของ
บริษัท แต่สัดส่วนรายได้จากในประเทศ
ต่อรายได้ทั้งหมดของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป  
ลดลงจากร ้อยละ 81 ในป ี  2551  
เป็นร้อยละ 66 (ไม่นับรวมก�าไรจาก 
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม) ในปี 2558  
เนื่องจากกลยุทธ์การขยายสาขาและ 

การกระจายธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้น  
ปัจจุบัน บรษิัทด�าเนนิธุรกจิร้านอาหารใน 
ประเทศไทยทั้งหมด 1,184 สาขา ภายใต้
แบรนด์หลกั ได้แก่ เดอะ พซิซ่า คอมปะน,ี  
สเวนเซ่นส์, ซซิซ์เลอร์, แดรี ่ควนี, เบอร์เกอร์  
คิง, เดอะ คอฟฟี่ คลับ และเบร็ดทอล์ค  
โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอย่างมี 
นยัส�าคญัในตลาดร้านอาหารแบบนัง่ทาน  
(Casual Dining) ในประเทศไทย ทั้งนี้ 
บริษัทมีร ้านอาหารที่บริษัทลงทุนเอง 
จ�านวน 775 สาขา ส่วนที่เหลืออีก 409 
สาขาเป็นสาขาแฟรนไชส์

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึ่งยังคงเป็น
แบรนด์ที่ท�ารายได้และผลก�าไรมากที่สุด
ให้กับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย  
มียอดขายโดยรวมทุกสาขาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 12.5 ส่วนหนึ่งมาจากการออก
เมนูใหม่ พิซซ่าแป้งบางกรอบ (Crispy 
Thin Pizza) และอกี 48 เมนูใหม่ ส�าหรับ 
การรบัประทานในร้านซึง่ได้รบัการตอบรบั 
เป็นอย่างดจีากผู้บรโิภค ความส�าเร็จของ 
แคมเปญนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ 
ของบริษัทในการน�าเสนอสินค้าที่โดนใจ

ลูกค้าอย่างถูกที่ ถูกเวลา และถูกราคา 
แม้ว่าจะเผชิญกับการแข่งขันทางการ
ตลาดที่เพิ่มขึ้น ส�าหรับแบรนด์สากล
อื่นๆ ในเครือ บริษัทยังคงเดินหน้าขยาย
สาขาของแบรนด์เบอร์เกอร์ คิง ในพื้นที่
ชุมชนโดยเฉพาะตามชานเมืองของ
กรุงเทพฯ ซึ่งส่งผลให้มีจ�านวนลูกค้าใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้น กลยุทธ์การขยาย 
ฐานลกูค้าจากทีเ่คยเจาะกลุม่นกัท่องเทีย่ว 
เป็นหลกัมาเจาะกลุม่ลกูค้าภายในประเทศ  
ประกอบกับการริเริ่มเปิดสาขารูปแบบ
ไดรฟ์ทรู  ส ่งผลให้เบอร ์เกอร ์  คิง ม ี
ผลประกอบการที่น่าพอใจและมีอัตรา 
การเติบโตของยอดขายโดยรวมถึง 
ร้อยละ 28.6 ส่วนแบรนด์ซิซซ์เลอร์ยังคง 
เป ็นที่นิยมในประเทศไทย และมีผล 
การด�าเนินงานที่แข็งแกร่งและมั่นคง 
อย ่างต ่อเนื่อง โดยมีการเติบโตของ 
ยอดขายต่อร้านเดมิและยอดขายโดยรวม 
ทุกสาขาตลอด 7 ปีที่ผ่านมา การเจาะ 
กลุ่มลูกค้าและการน�าเสนอเมนูอาหาร 
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ซิซซ์เลอร์ 
มจี�านวนลกูค้าเพิม่ขึน้ร้อยละ 5 ในปี 2558 

ทีมผู้บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

1. พอล ชาลีส์ เคนนี่
 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 
2. ปัทมาวลัย รัตนพล
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบิัตกิาร 
 ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
3. กัญญา เรืองประทีปแสง
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ
4. เลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
 และกระจายสนิค้า
5. จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบิัตกิาร 
 กลุ่มธุรกจิฮอทเชน

11. โจอี้ เรเยส การ์เซีย
 ผู้จัดการทั่วไป แฟรนไชส์ต่างประเทศ
12. นครินทร์ ธรรมหทัย
 ผู้จัดการทั่วไป แดรี่ ควนี
13. วิฑูรย์ พรสกุลวานิช
 ผู้จัดการทั่วไป สเวนเซ่นส์
14. อัครวินท์ จีรวัฒนวาทย์
 ผู้จัดการทั่วไป เซอร์วสิ ซเีลค พาร์ทเนอร์
15. บัญญัติ อธิยุตกุล
 ผู้จัดการทั่วไป เบร็ดทอล์ค
16. ศิริชัย กิมสวัสดิ์
 ผู้จัดการทั่วไป ซซิซ์เลอร์
17. ประพัฒน์ เสียงจันทร์
 ผู้จัดการทั่วไป เบอร์เกอร์ คงิ (ประเทศไทย)

6. ชุมพจน์ ตันติสุนทร
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบิัตกิาร 
 กลุ่มธุรกจิโคลเชน

7. อรรถ ประคุณหังสิต
 รองประธานฝ่ายแฟรนไชส์ประเทศไทย

8. ชิน วุน โฮว์
 รองประธานฝ่ายบรหิารกลยุทธ์

9. เจมส์ ไอรา ฟราลิค
 รองประธานฝ่ายที่ปรกึษาด้านการลงทุน
 และพัฒนาธุรกจิ
10. พีนากี พุคเนอรี
 ผู้จัดการทั่วไประดับภูมภิาค 
 (อนิเดยีและกลุ่มประเทศมหาสมุทรอนิเดยี)

12 6 7 13 9 11 17 5 1 2 3 4 10 8 16 15 14

ธุรกิจร ้านอาหาร
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โดยในปีที่ผ่านมา ซซิซ์เลอร์สามารถสร้าง
การเติบโตของธุรกิจทั่วทุกภูมิภาคใน
ประเทศไทย 

ในครึ่งปีหลังของปี 2557 บริษัทได้
ร่วมลงทนุจดัตัง้บรษิทั BTM Thailand กบั 
กลุ ่มบริษัท BreadTalk ซึ่งเป็นบริษัท 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในประเทศ
สิงคโปร์ เพื่อด�าเนินธุรกิจเบเกอรี่ภายใต้ 
แบรนด์เบรด็ทอล์คในประเทศไทย ปัจจบุนั  
บริษัทร ่วมทุนนี้มีร ้านอาหารภายใต ้
แบรนด์เบร็ดทอล์คจ�านวน 24 สาขา 
ในประเทศไทย ทั้งนี้ ด้วยฐานธุรกิจและ
ความเป ็นเลิศในการปฏิบัติงานของ
ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ ส่งผลให้ยอดขายโดยรวม 
ทุกสาขา ของ BTM Thailand เติบโต 
ในอัตราร้อยละ 56.1 และยอดขายของ 
ร ้านเดิมเติบโตในอัตราร้อยละ 31.8  
ในไตรมาส 4 ของปี 2558 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ BTM  
Thailand เริม่มผีลก�าไรจากการด�าเนนิงาน
ทีเ่ป็นบวกในไตรมาส 3 ปี 2558 และยงัคง
มแีนวโน้มทีด่ต่ีอไปในอนาคต ด้วยแบรนด์ 
เบรด็ทอล์คทีแ่ขง็แกร่ง ประกอบกบัความรู้ 
ความช�านาญในประเทศไทยและระบบ
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของไมเนอร์ ฟู้ด 
กรุ๊ป BTM Thailand จึงมีศักยภาพที่จะ

เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต 
ด้วยการขยายสาขาใหม่ โดยจะเริ่มจาก
สาขาทีบ่รษิทัเป็นเจ้าของเองและหลงัจาก 
นั้นจะขยายในรูปแบบสาขาแฟรนไชส์
ต่อไป

บริษัทมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของผู ้บริหารพื้นที่สนามบินนานาชาติ
ดอนเมืองที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ โดยได้รับ
มอบหมายให้เปิดร้านอาหารแบรนด์ต่างๆ 
บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ซึ่งบรษิัท
ได้รับโอกาสที่ดีเช่นนี้ เนื่องจากมีแบรนด์ 
ในเครือที่เป ็นที่ไว ้วางใจ ประกอบกับ 
ความเป็นมืออาชีพและการปฏิบัติงาน 
ที่เป็นเลศิของบรษิัท โดยบรษิัทได้ร่วมมอื
กบับรษิทั ซเีลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จ�ากดั 
(SSP) เปิดร้านอาหารทั้งสิ้น 13 สาขา  
ณ สิ้นปี 2558 และมีแผนที่จะเปิดอีก  
มากกว่า 8 สาขา ภายในครึ่งปีแรกของ 
ปี 2559 ด้วยอนาคตของอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวที่สดใสจากนักท่องเที่ยว 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท 
คาดว่าโครงการนี้จะสร้างผลการด�าเนิน
งานที่ดี ให ้กับบริษัท โดยมีศักยภาพ 
ที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทร่วมทุนนี้ 
ได้มากกว่าหนึ่งพันล้านบาท

กลุ่มธุรกิจจีน
1. Woon How Chin (Paul Chin)
 Acting CEO,  
 The Minor (Beijing) Restaurant Management
2. Paul Lai
 General Manager, 
 The Minor (Beijing) Restaurant Management
3. Kyle Meng
 Director of Marketing, 
 The Minor (Beijing) Restaurant Management
4. Sara Zhang
 Finance Manager, 
 The Minor (Beijing) Restaurant Management
5. Linda Wang
 Human Resources Operation Manager,  
 The Minor (Beijing) Restaurant Management

25 1 4 3
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ต่างประเทศ
ในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ 

บริษัทได้จัดโครงสร้างศูนย์ธุรกิจประจ�า
แต่ละภูมิภาคที่บริษัทมีกลุ ่มธุรกิจร้าน
อาหารอยู่ ได้แก่ ในประเทศออสเตรเลีย 
จีน และสิงคโปร์ เพื่อลดความเสี่ยงทาง 
ธุรกิจและเพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนิน 
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัท
ยังได้ขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์และ 
ร่วมลงทนุในอกี 15 ประเทศ ในตะวนัออก 
กลาง อินเดีย มหาสมุทรอินเดีย เอเชีย 
ตะวันออกเฉยีงใต้ และสหราชอาณาจักร  
บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการกระจายธุรกิจ 
ไปยงัประเทศต่างๆ เพือ่ช่วยลดความเสีย่ง 
จากตลาดใดตลาดหนึ่ ง  ซึ่ งกลยุทธ ์ 
การกระจายธรุกจินีไ้ด้มส่ีวนช่วยให้บรษิทั 
ก ้าวข ้ามความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ของประ เทศใดประ เทศหนึ่ ง  และ
สร ้างการเติบโตของผลก�าไรให ้กับ 
ผู้ถือหุ้นได้ ปัจจุบัน บริษัทมีร้านอาหาร 
ทั้งสิ้นจ�านวน 667 สาขาในต่างประเทศ 

โดยแบ่งเป ็นสาขาที่บริษัทลงทุนเอง  
182 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 485 สาขา

ประเทศออสเตรเลีย
ในปี 2558 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วน 

การถือหุ้นในบริษัท ไมเนอร์ ดี เค แอล 
ฟู้ด กรุ๊ป จ�ากัด (Minor DKL) ซึ่งด�าเนิน
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย 
จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 เป็นผล
ให้บริษัทสามารถรับรู้ผลการด�าเนินงาน
ของ Minor DKL ในงบการเงินรวมของ
บรษิทั ซึง่จะช่วยเสรมิสร้างการเตบิโตของ
ก�าไรของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวต่อไป การที่บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้น 
หลักและให้การสนับสนุน จะส่งผลให้  
Minor DKL ได้ประโยชน์จากระบบการ
ด�าเนินงานระดับสากล ระบบการปฏิบัติ
งานทีเ่ป็นเลศิ การจดัการระบบการจดัซือ้
และกระจายสนิค้า การพัฒนาผลติภัณฑ์ 
และการบริหารแฟรนไชส์ในระดับสากล 
ตั้งแต่ปี 2551 ที่บริษัทได้เข้าถือหุ้นใน 

กลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย
1. Jason Ball
 CEO, Minor DKL Food Group
2. Stephen Berry
 CFO, Minor DKL Food Group
3. Tammy Ryder
 Group People Manager, 
 Minor DKL Food Group
4. Greg Bowell
 Group Marketing Manager,
 Minor DKL Food Group

กลุ่มธุรกิจสิงคโปร์
1. Eric Leong
 Managing Director, 
 Minor Food Group (Singapore)
2. Jenny Yeoh
 Director of Finance, 
 Minor Food Group (Singapore)
3. Jenny Sim
 Director of International 
 Human Resources,  
 Minor Food Group (Singapore)
4. Ida Eng
 Director of Supply Chain, 
 Minor Food Group (Singapore)

Minor DKL ในสัดส่วนร้อยละ 50 Minor 
DKL มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมี
สาขาร้านอาหารเพิ่มขึ้นจากเพียง 160 
สาขา ณ ขณะนั้น เป็นกว่า 440 สาขา 
ในปัจจุบัน และมียอดขายโดยรวมทุก
สาขาเพิ่มขึ้นจาก 150 ล ้านเหรียญ
ออสเตรเลีย เป็นกว่า 640 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลยี นบัว่า Minor DKL เป็นหนึง่ใน
ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารรายใหญ่ที่สุด
ในประเทศออสเตรเลีย จากจุดเริ่มต้น 
ด้วยแบรนด์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ในปี 2551 
Minor DKL ได้ขยายแบรนด์ในเครือ จน
ปัจจุบันมหีลากหลายแบรนด์ ได้แก่ เดอะ 
คอฟฟี่ คลับ, รบิส์ แอนด์ รัมส์, เดอะ กรู๊ฟ  
เทรน และ คอฟฟ่ี ฮติ และได้เข้าซือ้กจิการ 
เวเนเซียโน คอฟฟี่ โรสเตอร์ ซึ่งเป็นผู้น�า
ธุรกิจโรงคั่วเมล็ดกาแฟแบบพิเศษ ผลิต
เมล็ดกาแฟสดคั่วกว่า 1,500 ตันต่อปี 
ให ้กับลูกค ้าส ่งและปลีกทั่ วประเทศ
ออสเตรเลยี เวเนเซยีโน คอฟฟี่ โรสเตอร์
ตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรฐาน 
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5. Jon Saunders
 Group Supply Chain Manager, 
 Minor DKL Food Group
6. Tony White
 General Manager International, 
 The Coffee Club Australia
7. Anthony Ryder
 Operations Manager,
 Minor DKL Food Group

25 6 71 43



054 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ก า แ ฟ ร ะ ดั บ โ ล ก  แ ล ะ ไ ด ้ มี ก า ร จั ด 
การแข่งขนัและให้การสนบัสนนุการฝึกหดั
แก่บาริสต้าที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัล 
ในประเทศออสเตรเลียมาแล้วหลายคน 
ในปี 2558 Minor DKL มีผลการด�าเนิน
งานที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้ในสกุลเงิน
เหรยีญออสเตรเลยี เตบิโตในอตัราร้อยละ  
14 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีผลก�าไร
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของผลก�าไร
รวมของไมเนอร์ ฟู ้ด กรุ ๊ป (ไม่นับรวม
ก�าไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม)  
ในปี 2558 บริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยแรง 
สนับสนุนของบริษัทหลังจากการเพิ่มทุน 
ในครั้งนี้ ประกอบกับผลประโยชน์จาก 
ธุรกิจผลิตเมล็ดกาแฟของเวเนเซียโน  
Minor DKL จะมีความสามารถในการ
ท�าก�าไรที่แข็งแกร ่งและมั่นคงต ่อไป 
ในอนาคต

ประเทศจีน
ธุ รกิจร ้ านอาหารในประเทศจีน 

มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 14 ของ 
รายได้รวมของธุรกิจร ้านอาหารของ 
บริษัท (ไม่นับรวมก�าไรจากการปรับปรุง 
มูลค่ายุติธรรม) และยังคงอยู่ในช่วงของ
การขยายธุรกิจ โดยมีเป้าหมายระยะสั้น 
ที่จะขยายขนาดธุรกิจ และเป้าหมาย
ระยะกลางถึงระยะยาวในการเพิ่มความ
สามารถในการท�าก�าไร ธุรกิจร้านอาหาร
ในประเทศจีนมีผลด�าเนินงานที่ผ่านจุด 
คุ ้มทุนในปี 2556 และเริ่มรายงานผล
ก�าไรจากการด�าเนินงานในปี  2557 
และ 2558 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา 
ในประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 
ในอัตราร้อยละ 24.1 จากการขยายสาขา 
ร้านอาหารอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะแบรนด์ 
ริเวอร์ไซด์ที่บริษัทได้เข ้าลงทุนตั้งแต่
เมื่อสิ้นปี 2555 ซึ่งการเติบโตดังกล่าว
สามารถชดเชยการลดลงของยอดขาย
ต่อร้านเดิมได้ทั้งหมด ในช่วงครึ่งปีหลัง
ของปี 2558 บรษิัทได้มกีารออกแคมเปญ
ทางการตลาดเชิงรุกและโครงการสร้าง 
แบรนด์ริเวอร์ไซด์เพื่อให้แบรนด์เป็น 
ที่รู้จักในการเป็นร้านอาหารปลาย่างสูตร 
ต้นต�ารับที่มมีานานถงึ 10 ปี เพื่อผลักดัน 
แบรนด์ริเวอร์ไซด์ให้เป็นผู้น�าร้านอาหาร
ประเภทปลาย่างและป้องกันการแข่งขัน 
นอกจากนี้  บริษัทยั งมีการปรับปรุ ง

อุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหน้าร้านและ
หลังร้านของร้านอาหารริเวอร์ไซด์ เพื่อ
ตอบสนองความนิยมในประเภทอาหาร 
ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ความซบัซ้อน 
ของผู ้บริโภคที่ เพิ่มมากขึ้น และตาม 
มาตรฐานของอุตสาหกรรมร้านอาหาร 
ในประเทศจีน ณ สิ้นปี 2558 บริษัทเป็น 
เจ้าของร้านอาหารในประเทศจีนทั้งสิ้น  
66 สาขา ประกอบไปด้วย ริเวอร์ไซด์  
53 สาขา ซซิซ์เลอร์ 9 สาขา ไทย เอก็ซ์เพรส  
3 สาขา และเดอะ พซิซ่า คอมปะน ี1 สาขา  
ด้วยความส�าเรจ็ของรเิวอร์ไซด์ซึง่น�าเสนอ 
อาหารท้องถิ่น ประกอบกับความเป็น 
เอกลกัษณ์ของซซิซ์เลอร์ซึง่เป็นร้านอาหาร 
ประเภทสเต็กเฮ้าส์แบบตะวันตก บริษัท 
คาดว่าสัดส่วนรายได้และก�าไรจากธุรกิจ 
ในประเทศจนีจะเตบิโตจนเป็นส่วนส�าคญั 
ของกลุม่ต่อไป เนือ่งจากการขยายตวัของ

ธุรกิจร ้านอาหาร

ให้บริการลูกค้ากว่า

  180 
ล้านคน
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กลุ ่มชนชั้นกลาง ความมั่งคั่งที่มากขึ้น  
และการบริ โภคภายในประ เทศจีน 
ที่เพิ่มขึ้น

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ดัชน ี

ชี้วัดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
ในหมวดร้านอาหารลดลงทุกเดือนเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2558 เป็นต้นมา ธุรกิจร้าน
อาหารประเภทนั่งทานได้รับความกดดัน
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศ การลดลงของจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 
ที่ เดินทางเข ้ามาในประเทศสิงคโปร ์  
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงรสนิยมการบริโภค
อยู่ตลอดเวลาจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น 
ของร้านอาหารคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ แม้ใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซบเซา ธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ของบริษัท
ยงัคงเป็นหนึง่ในผูป้ระกอบการร้านอาหาร
ทีม่ขีนาดใหญ่และประสบความส�าเรจ็มาก
ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ด้วยร้านอาหาร 
ทีบ่รษิทัเป็นเจ้าของเอง 76 สาขา และร้าน
อาหารแฟรนไชส์อีก 15 สาขา ไมเนอร์ 
ฟู้ด กรุ๊ป สงิคโปร์ มสีัดส่วนรายได้คดิเป็น 
ร้อยละ 15 ของธรุกจิร้านอาหารของบรษิทั
ทั้งหมด และในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซานี้  
บริษัทได้ถือโอกาสปรับปรุงสาขาร้าน
อาหารหลักของแบรนด์ไทย เอ็กซ์เพรส 
เพือ่ทีจ่ะก้าวน�าคูแ่ข่ง โดยท�าการปรบัปรงุ
การตกแต่งและบรรยากาศของร้าน เมนู
อาหาร การบริการ และคุณภาพ เพื่อให้
ลูกค้ามีประสบการณ์ในการรับประทาน
อาหารที่ดีที่สุด โดยในปีนี้  บริษัทได้
ปรับปรุงสาขาหลักเสร็จสิ้นแล้ว 3 สาขา
และคาดว่าสาขาที่ เหลือจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2559 ทั้งนี้ การเปิดตัวร้าน 
อาหารไทย เอ็กซ์เพรสภายใต้คอนเซ็ปต์ 
ใหม่ และการออกเมนูใหม่ของร้านอาหาร  
Xin Wang ส่งผลให้ไมเนอร์ ฟู ้ด กรุ ๊ป  
สิงคโปร ์  มียอดขายต่อร ้านเดิมและ 
ยอดขายโดยรวมดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ
ปี 2558 โดยที่ร้านอาหารไทย เอ็กซ์เพรส
ที่ปรับปรุงแล้วมีจ�านวนลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น
ภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้เปิดท�าการ
อกีครั้ง

ธุรกิจร ้านอาหาร
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ตลาดอื่นๆ
นอกจากประเทศไทย สิ งคโปร ์ 

ออสเตรเลีย และจีน ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป  
ได้ขยายกจิการจนในปัจจบุนั มร้ีานอาหาร 
124 สาขา ในอีก 15 ประเทศในภูมิภาค
เอเชยี มหาสมุทรอนิเดยี ตะวันออกกลาง 
และสหราชอาณาจักร ในปี 2558 บรษิัท
ยังคงแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ
ในต่างประเทศผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์ 
และการร ่วมลงทุน บริษัทและบริษัท  
เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ�ากัด (มหาชน)  
(S&P) ได้จัดตั้งบรษิัทร่วมทุนด้วยสัดส่วน 
การถือหุ ้นร ้อยละ 50/50 ภายใต้ชื่อ 
บริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ�ากัด  
เพื่อรับสิทธิแฟรนไชส์และพัฒนาธุรกิจ 
ร ้านอาหารภายใต้แบรนด์ภัทราและ
สุดาในสหราชอาณาจักร บริษัทเชื่อว่า 
สหราชอาณาจักรเป็นตลาดที่มีศักยภาพ
ที่จะรองรับการขยายแบรนด์เช่นภัทรา 
และสุดา ซึ่งเป ็นแบรนด์ร ้านอาหาร 
ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในกรุงลอนดอน  
ถึงแม้จะมีคู ่แข ่งร ้านอาหารไทยอื่นๆ 
แต่มีอยู ่เพียงไม่กี่ร ้านที่สามารถขยาย
ธุรกิจได้อย่างมีนัยส�าคัญ ดังนั้นบริษัท
จึงมุ ่งมั่นที่จะเป ็นผู ้น�าในการพัฒนา
ธุ รกิ จร ้ านอาหารไทยในระดับ โลก  
ขณะเดียวกัน การลงทุนในสหราช-
อาณาจกัรจะช่วยสนบัสนนุแผนการขยาย
ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทสู่ตลาดใหม่
นอกเหนอืจากตลาดหลกัในภมูภิาคเอเชยี 
ออสเตรเลยี และตะวนัออกกลาง ทีบ่รษิทั
ด�าเนนิธุรกจิอยู่ นอกจากนี้ บรษิัทมคีวาม
ยนิดทีีไ่ด้ร่วมมอืกบั S&P อกีครัง้ หลงัจาก
ที่ทั้งสองบริษัทได้ประกาศความร่วมมือ 
เพื่อเป ิดสถาบันสอนท�าอาหารชั้นน�า 
ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน  
จ�ากัด” ในปีที่ผ ่านมา สถาบันแห่งนี้
ประกอบด้วยโรงเรียนสอนท�าอาหาร  
MSC Thai Culinary และส่วนให้บริการ 
ค�าปรกึษา MSC Thai Cuisine Academy  
และเป ็นสถาบันสอนท�าอาหารไทย 
ชั้นน�าส�าหรับเชฟมืออาชีพและบุคคล
ทั่วไป ทั้งนี้ บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน 
จ�ากัด จะช่วยสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของร้านอาหารภัทราและร้านอาหารสุดา
ในสหราชอาณาจักร โดยท�าหน้าที่เป็น
ศูนย์พัฒนาบุคลากรและความเป็นเลิศ 
ในการปฏบิัตงิานด้านต่างๆ

ธุรกิจร ้านอาหาร
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จ�านวนสาขาร้านอาหาร 2556 2557 2558

บริษัทลงทุนเอง  814 848 957
เดอะ พซิซ่า คอมปะนี 193 197 224
สเวนเซ่นส์ 125 131 141
ซซิซ์เลอร์ 51 53 55
แดรี่ ควนี 249 230 237
เบอร์เกอร์ คงิ 36 42 57
เดอะ คอฟฟี่ คลับ 35 30 43
รบิส์ แอนด์ รัมส์ 9 8 9
ไทย เอ็กซ์เพรส 68 74 76
รเิวอร์ไซด์ 31 44 53
เบร็ดทอล์ค 19 24
อื่นๆ* 17 20 38
สาขาแฟรนไชส์ 730  860  894
เดอะ พซิซ่า คอมปะนี 110 125 138
สเวนเซ่นส์ 173 175 178
แดรี่ ควนี 119 157 173
เดอะ คอฟฟี่ คลับ 313 383 385
รบิส์ แอนด์ รัมส์ 4 6 5
ไทย เอ็กซ์เพรส 11 14 15
รวม  1,544 1,708  1,851

จ�านวนสาขาร้านอาหาร 2556 2557 2558

ภายในประเทศ
- บรษิัทลงทุนเอง 668 692 775
- แฟรนไชส์ 342 389 409
ต่างประเทศ
- บรษิัทลงทุนเอง 146 156 182
- แฟรนไชส์ 388 471 485
รวม 1,544 1,708 1,851

ตารางแสดง 
การขยายสาขา 
ของร้านอาหาร 
ในกลุ่มไมเนอร์  
ฟู้ด กรุ๊ป

ในประเทศอื่นๆ บริษัทได้ขยายร้าน
อาหารที่เป็นเจ้าของเองภายใต้แบรนด์
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ในประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์อีกจ�านวน 3 สาขา ภายใต้การ
ร่วมทุนกับบริษัท Al Nasser Holdings  
โดยมีเป้าหมายหลักที่จะขยายธุรกิจร้าน 
อาหารในภูมิภาคตะวันออกกลางและ 
แอฟริกาตอนเหนือ เป็นผลให้ในปัจจุบัน  
การร่วมทุนนี้มีจ�านวนร้านเดอะ คอฟฟี่  
คลับ ทั้งสิ้นจ�านวน 4 สาขา อีกทั้งบริษัท 
ได้ขยายร้านอาหารที่บริษัทลงทุนเองใน 
ประเทศมลัดฟีส์ อกีจ�านวน 1 สาขา ส่งผลให้ 
บรษิัทมรี้านอาหารทั้งหมดจ�านวน 9 สาขา

ในประเทศมัลดฟีส์ นอกจากนี้ บรษิัทยังมี 
แผนที่จะขยายธุรกิจในประเทศอินเดีย 
หลังจากได้เพิ่มสัดส ่วนการลงทุนใน 
กิจการสเวนเซ่นส์จากร้อยละ 50 เป็น 
ร้อยละ 70 ในปีที่แล้ว ยอดขายสาขา
เดิมของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อินเดียมีการ
เติบโตที่แข็งแกร่งในอัตราร้อยละ 40.9 
ในปี 2558 ในอนาคต ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป  
ยังคงมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจในประเทศ 
ที่บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจอยู ่พร้อมกับ 
แสวงหาโอกาสในตลาดต่างประเทศใหม่ๆ 
เพื่อเป็นการกระจายธุรกิจและยกระดับ
ความเป็นสากลให้มากขึ้นต่อไป

ธุรกิจร ้านอาหาร

* อื่นๆ รวมถงึร้านอาหารในสหราชอาณาจักรและร้านอาหารในสนามบนิ





“แบรนด์ของเราเป็นสิ่งที่ทำ ให้เราโดดเด่นเหนือคู่แข่ง 

เมื่อเกิดความไม่แน่ใจ ลูกค้ามักมองหาสินค้า 

และบริการภายใต้แบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดระยะเวลา 

ที่ผ่านมา แบรนด์ของเราทุกแบรนด์มีความมุ่งมั่น 

ที่จะทำ ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ 

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด”

เจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป
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ธุรกิจจัดจ�าหน่ายและรับจ้างผลิต
เมื่อต้นปี 2558 ความเชื่อมั่นของ 

ผู้บริโภคเริ่มมีสัญญาณที่จะปรับตัวดีขึ้น  
พร้อมกับความคาดหวังในการฟื้นตัวของ 
เศรษฐกิจที่ต ่อเนื่องมาจากช่วงปลาย 
ปี 2557 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี  
เริ่มมีความกังวลในทิศทางของเศรษฐกิจ 
โลกมากยิ่ งขึ้ น  ซึ่ งส ่ งผลกดดันต ่อ 
การใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้บริโภค 
ในประเทศไทย นอกจากนี้ สถานการณ์
ยั งถูกซ�้ า เติมด ้วยเหตุการณ ์ระเบิด 
แยกราชประสงค ์ ในเดือนสิ งหาคม  
ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดจ�าหน่าย 
หลายรายได้รับผลกระทบจากการชะลอ 
ตัวของความเชื่อมั่นผู ้บริโภคตลอดปี 
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์ รีเทล  
กรุป๊ สามารถยนืหยดัต่อความท้าทายนีไ้ด้ 
และยังคงรายงานผลก�าไรในปี 2558 

เช่นเดียวกับ ไมเนอร์ โฮเทล กรุ ๊ป 
และไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ไมเนอร์ รเีทล กรุ๊ป
ได้มุ ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ในเครือ 
ที่แข็งแกร ่ง ด ้วยการคัดสรรแบรนด์
ระดับโลกและจากประสบการณ์ในธุรกิจ 
จัดจ�าหน่ายในประเทศไทย บริษัทจึง 
สามารถผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ได ้  
ในปี 2558 ไมเนอร์ รเีทล กรุ๊ป ได้เปิดตัว 
แบรนด์บานาน่า รีพับบลิค เป็นครั้งแรก 
ในประเทศไทย ซึ่งช่วยส่งเสริมแบรนด์ 
แฟชั่นในเครือของบริษัทได้เป็นอย่างด ี 
บานาน่า รีพับบลิค เป็นแบรนด์ที่มีชื่อใน 
เครือของ Gap Inc. ซึ่งเป็นพันธมิตรทาง 
ธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทจากสหรัฐ- 
อเมริกา บานาน่า รีพับบลิค น�าเสนอ
เครื่องแต่งกายสไตล์คลาสสิกในรูปแบบ 
เฉพาะตัวส�าหรับลูกค้าชายหญิงทั่วโลก  
โดยเน ้นสไตล ์ที่ผสมผสานระหว ่าง 

ธุรกิจจัดจ�าหน่าย



กว่า

  10 
แบรนด์  
ในกลุ่มธุรกิจ 
จัดจำ หน่าย
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ความเรยีบง่ายและหรูหรา ซึ่งแตกต่างไป 
จากแบรนด์แก๊ป ซึ่งเน้นเสื้อผ้ารูปแบบ
เรียบง่าย เสริมความมั่นใจ คลาสสิก 
แต่ทันสมัย โดยเฉพาะสนิค้ากลุ่มกางเกง 
ยีนส ์และเสื้ อผ ้าอันเป ็นเอกลักษณ ์
ที่ทุกคนควรมีติดตู ้เสื้อผ้าไว้ แบรนด์  
เอสปรี น�าเสนอสไตล์เสื้อผ้าที่ตอบสนอง 
ไลฟ์สไตล์สบายๆ เอสปรีมุ่งมั่นที่จะเป็น 
ผู ้น�าแบรนด์แฟชั่นในราคาที่เหมาะสม  
แบรนด ์บอสสินี่  เน ้นเสื้อผ ้าล�าลอง  
ง่ายต่อการจบัคู ่ด้วยสไตล์กระฉบักระเฉง
และสีสันสดใส ในส ่วนของแบรนด ์

รองเท้า แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ เจาะ
กลุ ่มแฟชั่นนิสต ้าด ้วยรูปแบบดีไซน ์ 
ที่ทันสมัย ในขณะที่แบรนด ์ในเครือ
เดียวกันอย ่างเพโดร จับกลุ ่มลูกค ้า 
ที่ต ้องการความหรูหรา และแบรนด์
สุดท้าย สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ ได้รับ
การยอมรบัในด้านอปุกรณ์เครือ่งใช้ในครวั  
มีด อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และอุปกรณ์
ความงามต่างๆ ที่มีนวัตกรรมใหม่ดีไซน์ 
และใช ้วัสดุที่มีคุณภาพสูง พร ้อมทุก
ประโยชน์ใช้สอย

ธุรกิจจัดจ�าหน่าย



ที่มา: มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย

ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีการขายปลีกเสื้อผ้า 
รองเท้า และเครื่องหนัง
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในป ี  2558 อุตสาหกรรมธุรกิจ 

จัดจ� าหน ่ ายและรับจ ้ างผลิตได ้ รั บ 
ผลกระทบจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
ที่ลดลง การแข ่งขันที่รุนแรงขึ้นจาก
แบรนด์แฟชั่นรายใหญ่ และมาตรการ 
ล ด ร า ค า ข อ ง ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ 
จัดจ�าหน่ายหลายราย เพื่อดึงลูกค้า 
และกระตุ้นยอดขาย นอกจากนี้ เทรนด์ 
การช้อปป้ิงออนไลน์ได้สร้างทางเลอืกใหม่ 
ให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้จ�านวนคนเดิน 
ห้างสรรพสินค้าลดลง ไมเนอร์ รีเทล 
กรุ ๊ป เล็งเห็นถึงความท้าทายเหล่านี้  
จึงได้เพิ่มความหลากหลายของแบรนด์ 
ในเครอื พร้อมทั้งจับมอืกับผู้ประกอบการ 
ธุรกิจจัดจ�าหน่ายออนไลน์ชั้นน�าจาก
ประเทศออสเตรเลียในการจัดตั้งธุรกิจ 
มาย เซล ซึ่งเป็นร้านออนไลน์ที่ขายสนิค้า 
ส�าหรับกลุ่มสมาชิกในประเทศไทยตั้งแต่ 
ปี 2554 ตลอดหลายปีทีผ่่านมานี ้ไมเนอร์  
รีเทล กรุ๊ปได้พัฒนาระบบรองรับการขาย 
ผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์และเทคโนโลยี 
ดิจิทัลอย ่างต ่อเนื่อง โดยมีการเพิ่ม
ความหลากหลายของสินค้า เพิ่มจ�านวน 
สมาชิก เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน  
ตลอดจนปรับปรุงเวลาและความรวดเร็ว
ในการจัดส่ง

ธุรกิจจัดจ�าหน่าย
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ผลประกอบการและแผนงานในอนาคต
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีร้านค้าและ 

จุดจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน 307 แห่ง โดย 
ร้อยละ 88 เป็นของกลุ่มแฟชั่นภายใต้ 
แบรนด์เอสปรี, บอสสินี่, แก๊ป, บานาน่า  
รีพับบลิค, ชาร์ล แอนด์ คีธ และเพโดร  
ร้อยละ 5 เป็นของแบรนด์เครื่องส�าอาง 
เรดเอิร ์ธ และอีกร ้อยละ 7 เป ็นของ 
แบรนด์สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ ในครึ่ง
ป ีหลังของปี 2558 บริษัทได้คืนสิทธิ 
ในการจัดจ�าหน่ายสินค ้าแบรนด์ทูมี่ 
ในประเทศไทยให้กับเจ้าของลขิสทิธิ์

ในปี 2558 ไมเนอร์ รเีทล กรุป๊มรีายได้ 
รวมลดลงเล็กน้อย ในอัตราร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยการเติบโต
ของรายได้และความสามารถในการท�า
ก�าไรได้รับความกดดันจากการชะลอตัว
ของการใช้จ่ายสินค้าฟุ ่มเฟือยภายใน
ประเทศและการใช้จับจ่ายใช้สอยของ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเมืองหลัก 
และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งนี้ ธุรกิจ 
จัดจ�าหน่ายมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น

ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
จากนโยบายล่าสุดของรัฐบาลในการ 
กระตุ้นเศรษฐกจิ

ระหว่างปี 2558 ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป 
ได้ร่วมมือกับ Gap Inc. ในการเปิดตัว
แบรนด์บานาน่า รีพับบลิคแห่งแรกใน
ประเทศไทย การพัฒนาความสัมพันธ์
ทางธุรกจิให้แข็งแกร่งขึ้นกับ Gap Inc. ซึ่ง
เป็นหนึง่ในบรษิทัแฟชัน่รายใหญ่ระดบัโลก  
จากร้านค้ารวมเกอืบ 3,800 สาขา จะช่วย 
เปิดทางให้ไมเนอร์ รีเทล กรุ ๊ป น�าเข้า 
แบรนด์อืน่ๆ ในเครอืของ Gap Inc. ได้ต่อไป  
เพื่อชดเชยแบรนด์ทูมี่ที่ได้หมดลิขสิทธิ์ไป  
ทั้งนี้ การปิดสาขาของแบรนด์ทูมี่และ
การชะลอตัวของผู้บริโภคส่งผลให้รายได้
จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าแฟชั่นและ
เครื่องส�าอางลดลงร้อยละ 5 ในปี 2558 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงสามารถสร้าง 
ผลประกอบการและผลก�าไรได้ท่ามกลาง 
สภาวะการด�าเนนิงานทีท้่าทาย โดยไมเนอร์ 
รีเทล กรุ๊ป สามารถสร้างยอดขายผ่าน
กลยุทธ์การลดราคาและการสื่อสารผ่าน

กลุ่มสมาชิกไมเนอร์ พลัสกว่า 520,000  
ราย ในขณะเดยีวกัน ไมเนอร์ รเีทล กรุ๊ป 
อยู่ระหว่างการด�าเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อ 
เพิ่มประสทิธภิาพในการด�าเนนิธุรกจิ เช่น  
การบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัอย่างรดักมุ  
การควบคมุต้นทนุของค่าเช่าและค่าใช้จ่าย 
พนักงาน เป็นต้น

เช ่น เดียวกัน  ธุ รกิจรับจ ้างผลิต 
ซึ่ งด� า เนินงานภายใต ้บริษัท  นวศร ี 
แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ก็ได้รับผลกระทบ
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการ
ยกเลกิค�าสัง่ผลติสนิค้าอปุโภคบรโิภคทีไ่ม่
ได้รับความนยิม ส่งผลให้รายได้และก�าไร 
จากการด�าเนินงานมีการปรับตัวลดลง 
ในปี 2558 ในอนาคตบริษัทจะยังคง 
มุ่งขยายฐานลูกค้า สร้างรายได้ให้เติบโต 
และเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรให้ 
มากขึ้น โดยมองหาโอกาสในการเพิ่มการ
ผลิตสินค้าที่มีอัตราการท�าก�าไรสูง เช่น 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลระดับ
พรีเมียมส�าหรับการส่งออกและส�าหรับ
ธุรกิจโรงแรม ร ้านอาหาร และธุรกิจ 

ธุรกิจจัดจ�าหน่าย
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 7. วัลลภา นฤนาทวานิช
  ผู้จัดการทั่วไป ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป

8. มา เบนด้า ลิน เพอเรส กอเบอโต้
  ผู้อำานวยการฝ่ายออกแบบสร้างสรรค์

9. ศักดิ์ชัย สุวัตถิ
  ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาร้านค้า
 10. เอ็ดเวิด โมราเลส
  ผู้อำานวยการฝ่ายอคีอมเมริ์ช
 11. จารุวรรณ ตั้งสิทธิ์ชัยกุล
  ผู้จัดการ แบรนด์บอสสนิี่
 12. ดารารัตน์ บุญธรรม
  ผู้จัดการ แบรนด์เรดเอริ์ธ
 13. ธีร์ณัฐชา รุ่งนิเวศน์
  ผู้จัดการ แบรนด์สวลิลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคลิส์

รับจัดเลี้ยง รวมถึงการรับจ้างผลิตสินค้า
ภายใต้แบรนด์ต่างๆ (Original Equipment  
Manufacturer หรือ OEM) ให้กับธุรกิจ
ร้านค้าสะดวกซื้อ บริษัทเชื่อมั่นว่าความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพให้กับบริษัทสินค้า
อุปโภคบริโภคชั้นน�าระดับโลกกว่า 30 ปี
ที่ผ่านมา จะช่วยรับรองและสร้างความ
ไว้วางใจให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ ต่อไปได้
ในอนาคต 

แม ้ว ่ าบริษัทจะประสบกับความ
ท้าทายในปี 2558 ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป
ได้เตรียมความพร้อมส�าหรับโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ และรองรับการเติบโตต่อไป 
ในอนาคต การใช้จ่ายของผูบ้รโิภคภายใน 

ประเทศและรองรับการจับจ่ายใช้สอย 
ของนักท่องเที่ยวต่างชาตยิังคงมแีนวโน้ม
ที่ดี จากความมั่นคงทางการเมืองและ 
แนวโน ้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
บริษัทเชื่อมั่นว ่าความแข็งแกร ่งของ 
พันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ 
แบรนด์ระดับโลก การขยายขนาดธุรกิจ 
และคณุภาพของแบรนด์ในเครอื จะส่งผล
ให้บริษัทได้ประโยชน์จากการเติบโตของ
อตุสาหกรรมต่อไปในปี 2559 บรษิทัยงัคง
มุ่งมั่นบริหารจัดการแบรนด์ในเครือ และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไร
สูงสุดและสร้างการเติบโตของรายได้
อย่างยั่งยนื

 1. เจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์
  ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ไมเนอร์ รเีทล กรุ๊ป 
 2. สุทัศน์ อนุวุฒินาวิน 
  รองประธานฝ่ายการเงนิและการบัญช ี
 3. จักร เฉลิมชัย
  รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
  กลุ่มเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ และพัฒนาธุรกจิ
 4. คลอเดีย วินเก
  ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มสนิค้ารองเท้า 
  กระเป๋า และเครื่องประดับ
 5. นันทวรรณ สุวรรณเดช
  ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มสนิค้าในแก๊ป
  และแบรนด์ในเครอื
 6. วีระศักดิ์ ตระกูลลาภพันธุ์
  ผู้จัดการทั่วไป 
  บรษิัท นวศร ีแมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 

ธุรกิจจัดจ�าหน่าย

ทีมผู้บริหารกลุ่มธุรกิจจัดจำ หน่ายและรับจ้างผลิต
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จ�านวนจุดจ�าหน่ายสินค้า 2556 2557 2558

เอสปรี  116 127 126
บอสสนิี่ 70 78 88
บานาน่า รพีับบลคิ 3
ชาร์ล แอนด์ คธี 28 29 32
แก๊ป 11 10 15
เพโดร 4 5 5
รวม - แฟชั่น 229 249 269
เรดเอริ์ธ 20 22 16
รวม - เครื่องส�าอาง 20 22 16
สวลิลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคลิส์ 18 18 22
รวมทั้งสิ้น 267 289 307

* ในระหว่างปี 2558 จุดจำาหน่ายของทูมไีด้ปิดตัวลง เนื่องจากการคนืสทิธใินการจัดจำาหน่ายสนิค้าให้กับเจ้าของลขิสทิธิ์

การขยายจ�านวน
จุดจ�าหน่ายสินค้า

ธุรกิจจัดจ�าหน่าย
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ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  

ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงขนาดของธุรกิจและเครือข่าย

ภูมิภาค ที่ในปัจจุบันครอบคลุมถึง 32 ประเทศทั่วโลก  

ส่งผลให้บริษัทต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ 

ด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น  

ซึ่งเป็นความท้าทายที่เรายอมรับด้วยความเต็มใจ  

ไมเนอร์มุ่งมั่นในการอุทิศตนให้กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อย่างต่อเนื่องโดยให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์และแนวทาง 

การด�าเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในขณะเดียวกัน 

ก็ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การยกระดับกระบวนการการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้อยู ่
ในระดับสากลมีความส�าคัญมากในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทได้ 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยได้จัดตั้งฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขึ้นในปี 2558 เพื่อ 
ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติการและด�าเนินการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กร 
หน่วยงานนี้ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มีหน้าที่ในการท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยธุรกิจต่างๆ และ 
จัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจของไมเนอร์  
ซึ่งต้องสะท้อนในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม
และตอบโจทย์ประเด็นด้านความยั่งยนืของโลกไปพร้อมกัน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
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คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นมุตัแิผนกลยทุธ์ด้านความยัง่ยนื
ประจ�าปีและตดิตามความคบืหน้ารายไตรมาส ผู้บรหิารระดับสูง 
จากฝ่ายต่างๆ ท�างานร่วมกับฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
เพื่อชี้แนะและดูแลแนวทางโดยรวมในการสร้างความยั่งยืน 
ให้แก่องค์กร และฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนท�าหน้าที่ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การด�าเนินงานของบริษัท โดยสนับสนุนการปฏิบัติตามกลยุทธ์
และโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ได้วางแผนไว้  
ผ่านทางการสื่อสารและการประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการที่ไมเนอร์ได้เติบโตจนเป็นบริษัทระดับโลก เราได้ 
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 
ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และครอบคลุม 
ทั่วโลก อกีทั้งเป็นไปตามแนวทางการปฏบิัตทิี่ดขีองอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ก่อร่างมาจาก 
ค่านยิมองค์กรของไมเนอร์ คอื มุง่เน้นทีล่กูค้า การท�างานต้องมผีล  
มุ ่งมั่นพัฒนาคน ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน และประสาน
พันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน โดยบริษัทได้รวมทั้งปัจจัยหลัก 
และปัจจัยเสริมของแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน - มุ่งมั่น
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า  
การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร การลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสรมิให้บุคลากรเกดิจติส�านกึรับผดิชอบ
ต่อสังคม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี - ให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกลยุทธ์กับ 
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนทิศทางโดยรวม 
ของธุรกิจ จากปัจจัยหลักและปัจจัยเสริมข้างต้น เราได้ระบุ 
สิ่งส�าคัญของแผนกลยุทธ์ห้าปีในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ดังต่อไปนี้ (1) การพัฒนาความสามารถและการเคลื่อนย้าย 
บุคลากร (2)  การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีของการบริหาร 
การจดัซือ้จดัจ้าง (3) การบรหิารจดัการผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
และการอนุรักษ์ธรรมชาติ (4) การให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) การปลูกฝังให้การพัฒนา 
อย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และ (6) การสร้าง 
เครือข่ายผู ้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร    

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร ์
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บริษัทได้แบ่งเส้นทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนออกเป็น  
5 ระยะ ดังต่อไปนี้ (1) การประเมิน (2) การเริ่มปฏิบัติและ 
การริเริ่มโครงการน�าร่อง (3) การปฏิบัติในเชิงลึกและขยายผล  
(4) การท�าให้ยัง่ยนื และ (5) การเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิ โดยในปัจจบุนั  
บรษิทัอยูใ่นระยะทีส่าม คอื ระยะทีบ่รษิทัมกีารปฏบิตัติามโครงการ
ต่างๆ ตามที่วางแผนไว้ให้ลึกและขยายผลให้ครอบคลุมหลาย
หน่วยงานในองค์กรมากขึ้น และเมื่อบรษิัทก้าวไปสู่ระยะถัดๆ ไป 
บนเส้นทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ เราจะมุ่งพัฒนากลยุทธ์
ให้ดียิ่งขึ้น โดยจะรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ต่อไป

ในปี 2558 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิกในกลุ ่มดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability  
Emerging Markets Index (DJSI) ในกลุ่มโรงแรม รีสอร์ท และ
เรือส�าราญ เป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน โดยกลุ่มดัชนีนี้จะประเมิน 
ผลประกอบการของบรษิทัชัน้น�าระดบัโลกทัง้ในส่วนของเศรษฐกจิ 
การดูแลสิ่งแวดล้อม การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และประเด็นทาง
สังคม ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นในการให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นอย่างมาก และการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มดัชนีนี้ 
อกีครัง้จะเป็นแรงผลกัดนัให้เราต้องพยายามทีจ่ะพฒันาให้ดยีิง่ขึน้ 
อย่างไม่หยุดยั้ง

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร ์
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จุดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2558
ในปีนี ้ไมเนอร์ได้รบัรางวลัด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

การพัฒนาที่ยั่งยนืจากหลากหลายหน่วยงาน ดังนี้ 
• ได้รับคัดเลอืกเข้าเป็นสมาชกิ Dow Jones Sustainability 

Emerging Markets Index (DJSI) 2015 ในกลุ่มอุตสาหกรรม
โรงแรม รสีอร์ท และเรอืส�าราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

• รางวลั CSR Excellence Recognition 2015 (Gold Level) 
และ US Embassy Bangkok Creative Partnership Designation 
จากหอการค้าอเมรกิันในประเทศไทย (AMCHAM)

• รางวัลชมเชย การจัดท�ารายงานเพื่อการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื 2558 จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย และสถาบัน
ไทยพัฒน์

• รางวัลดีเลิศจากการประเมินโครงการส�ารวจการก�ากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2558 จากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย

• รางวัลการก�ากับดูแลกิจการยอดเยี่ยม (Best Corporate 
Governance) อนัดบัทีห้่าของประเทศไทย จากนติยสารไฟแนนซ์ 
เอเชยี

• รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 
2558 ส�าหรับ เดอะ พซิซ่า คอมปะน,ี สเวนเซ่นส์ และซซิซ์เลอร์  
จาก Aon Hewitt 

• ใบรบัรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
ในสถานประกอบกิจการ ส�าหรับ บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ากัด  
และบริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ากัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

• รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม ส�าหรับ บรษิัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ากัด บรษิัท 
ไมเนอร์ ชีส จ�ากัด และบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด  
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัลสถานประกอบกิจการต ้นแบบดีเด ่น ด ้าน 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ส�าหรับ บรษิัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ากัด และบรษิัท ไมเนอร์ ชสี จ�ากัด 
จากกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ส�าหรับรายละเอียดของแผนกลยุทธ์และโครงการต่างๆ ของ
การพัฒนาอย่างยั่งยนื สามารถตดิตามได้ในรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยนื 2558

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร ์
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รางวัล ปี 2558

• รางวัลดีเลิศในด้านการก�ากับดูแลกิจการ 
 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย
• รางวัลดีเลิศจากโครงการประเมินคุณภาพ
 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 
 จากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทยร่วมกับส�านักงาน
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 และสมาคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย
• รางวัล Best Managed Company - Leisure in Asia 2015 
 จากนติยสารยูโรมันนี
• รางวัลการบริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยม 
 (Best Managed Company) อันดับที่หนึ่งของประเทศไทย 
 จากนติยสารไฟแนนซ์ เอเชยี
• รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) 
 อันดับที่สี่ของประเทศไทย จากนติยสารไฟแนนซ์ เอเชยี
• รางวัลการก�ากับดูแลกิจการยอดเยี่ยม 
 (Best Corporate Governancee) อันดับที่ห้า
 ของประเทศไทย จากนติยสารไฟแนนซ์ เอเชยี
• รางวัล CSR Excellence Recognition 2015 (Gold Level) 
 จากหอการค้าอเมรกิาในประเทศไทย
• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 
 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับคัดเลอืกเข้าเป็นสมาชกิ Dow Jones Sustainability  
 Emerging Markets Index (DJSI) 2015 in Hotels,  
 Resorts & Cruise Lines Industry ในกลุ่มอุตสาหกรรม
 โรงแรม รีสอร์ท และเรือส�าราญ
• หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหนังสอืพมิพ์
 ข่าวหุ้นธุรกจิ
• รางวัล The Thailand Real Estate Personality of 
 the Decade Award แก่คุณวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 
 จาก Thailand Property Awards 2015
• รางวัล Overall Best Managed Company in Thailand: 
 Mid Cap จากนติยสารเอเชยีมันนี
• รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) 2015
 จากนติยสาร Corporate Governance Asia
• รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) 2015
 จากนติยสาร Corporate Governance Asia
• รางวัล Best Investor Relations Company 2015
 จากนติยสาร Corporate Governance Asia
• รางวัล Best Investor Relations Professional 2015
 จากนติยสาร Corporate Governance Asia
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โรงแรมและรีสอร์ท ในเครืออนันตรา
• รางวัล 2015 Best Hotel Chain 
 จาก National Geographic Traveler Awards Russia
• รางวัล Maldives’ Leading Spa Resort Brand
 จาก World Travel Awards
อนันตรา เวเคชั่น คลับ
• รางวลั Highly Commended Best Hotel Architectural Design 
 จาก Thailand Property Awards 2015
อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
• รางวัล 2015 Luxury Business Hotel (Thailand) 
 จาก World Luxury Hotel Awards
• รางวัล Thailand Tatler Best Restaurants 2015: Brio 
 จาก Thailand Tatler
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
• รางวัล Thailand’s Leading Hotel 2015 
 จาก World Travel Awards
อนันตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ
• รางวัล Best Luxury Serviced Apartment (Thailand) 
 จาก World Luxury Hotel Awards

อนันตรา สามเหลี่ยมทองค�า แคมป์ ช้าง
• รางวัล 2015 Readers’ Choice Awards 
 จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล 2015 Gold List จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล Top 25 Resorts in Asia: Readers’ Choice Awards 
 จาก Conde Nast Traveler US
อนันตรา หัวหิน
• รางวัล 2015 Gold List จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล World’s Leading Green Resort 
 จาก World Travel Awards
อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย
• รางวัล 2015 Luxury Resort & Spa of the Year 
 จาก Luxury Travel Guide
อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
• รางวัล Best in Stay 2015 จาก Orbitz Worldwide
อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน
• รางวัล 2014 - 2015 Best Resort Hotel Thailand 
 จาก Asia Pacific Hotel Awards

รางวัล ปี  2558
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อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์
• รางวัล 2015 Readers’ Choice: Anantara Spa 
 จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล Best Resort Hotel in Asia-Pac 
 จาก Business Traveller AP Awards
อนันตรา ลายัน ภูเก็ต 
• รางวัล 10 Most Exotic Hotels in the World 
 จาก Architectural Digest Online และ The Huffington Post 
• รางวัล Winner Best Hotel Development 
 จาก Thailand Property Awards
อนันตรา เชียงใหม่
• รางวัล 2015 Readers’ Choice 
 จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล 2015 Gold List จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล Top 25 Resorts in Asia: Readers’ Choice Awards 
 จาก Conde Nast Traveler US
อนันตรา เซมินยัค บาหลี
• รางวัล 2015 Gold List จาก Conde Nast Traveler China
อนันตรา อูลูวาตู บาหลี 
• รางวัล Bali Leading Resort in Uluwatu 
 จาก Bali Tourism Awards 2015
อนันตรา ฮอยอัน
• รางวัล Top 25 Resorts in Asia: Readers’ Choice Awards 
 จาก Conde Nast Traveler US
อนันตรา มุยเน่
• รางวัล 2015 Gold List จาก Conde Nast Traveler China
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท บาย อนันตรา
• รางวัล 2015 Readers’ Choice: Hotel in the UAE 
 จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล 2015 Gold List จาก Conde Nast Traveler China
• รางวลั The World’s Top 100: 2015 Readers’ Choice Awards 
 จาก Conde Nast Traveller UK
• รางวัล Top 5 Resorts in the Middle East: 2015 Readers’ 
 Choice Awards จาก Conde Nast Traveler US
อนันตรา ดูไบ เดอะ ปาล์ม
• รางวัล Middle East’s Leading Villa Resort 
 จาก World Travel Awards
บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนันตรา
• รางวัล Favourite Resort of a Romantic Getaway (Finalist) 
 จาก Conde Nast Traveller UK
• รางวัล 2015 Gold List จาก Conde Nast Traveller Spain

อนันตรา สิบสองปันนา
• รางวลั 2015 Readers’ Choice จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล 2015 Gold List จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล Top 100 Hotel 2015 จาก Travel + Leisure China
อนันตรา เอ๋อเหมย
• รางวัล 10 Spa Award จาก Smart Choice Top
อนันตรา ซานย่า
• รางวัล The Best Resort Hotel จาก Travel + Leisure China
อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์
• รางวลั 2015 Readers’ Choice จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล 2015 Gold List จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล 2015 Gold List: Best Spa in the World 
 จาก Conde Nast Traveler Spain
อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์
• รางวลั 2015 Readers’ Choice จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล Maldives’ Leading Water Villa Resort 
 จาก World Travel Awards
อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์
• รางวัล Traveller’s Choice 2015 จาก TripAdvisor
อนันตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ 
• รางวัล Mozambique’s Leading Resort 
 จาก World Travel Awards
อนันตรา เมด์จุมเบ ไอส์แลนด์ 
• รางวัล Africa’s Leading Private Island Resort 
 จาก World Travel Awards
รอยัล ลิฟวิ่งสโตน
• รางวลั 2015 Readers’ Choice จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล Top 25 Hotels in Africa: Readers’ Choice Awards 
 จาก Conde Nast Traveler US
อนันตรา อังกอร์
• รางวัล Luxury Elegant Hotel of the Year Cambodia 
 จาก Luxury Travel Guide
อนันตรา พีซ เฮเว่น ทานแกลล์
• รางวัล 50 Hottest Luxury Hotel Openings of 2015 
 จาก Travel + Style
อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์
• รางวัล Finalist in the Best Far-Flung Escape Category 
 จาก Jetsetter’s 2015 Best of the Best Awards

รางวัล ปี  2558
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เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต
• รางวัล Best Residential Interior Design 
 จาก ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ปี 2558
อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์
• รางวัล Indian Ocean’s Leading New Resort 
 จาก World Travel Awards
อวานี เบนโททา
• รางวลั Best Luxury Design Hotel 2015: Best Luxury Design 
 Hotel in the Indian Ocean จาก World Luxury Hotel Awards
อวานี กวีเญิน
• รางวัล Best Beach Resort in Asia 2015 
 จาก Hotel of the Year Awards
• รางวัล Hall of Fame 2015 จาก TripAdvisor
อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว
• รางวัล Best Business Hotel Vietnam 2015 
 จาก Hotel of the Year Awards
อวานี วินด์ฮุก
• รางวัล Executive Hotels in Namibia: Diamond Arrow 
 Award 2015 จาก PMR Africa Awards 
เปอร์ อควัม นิยามา
• รางวัล International Hotel & Property Awards 
 จาก The Design Awards UK
• รางวัล Restaurant within a Hotel: International 
 Hotel & Property Awards จาก The Design Awards UK 
เปอร์ อควัม ฮูวาเฟน ฟูชิ 
• รางวัล Overseas Hotel Spas (LIME Spa): 
 Reader’s Awards จาก Conde Nast Traveller UK
เปอร์ อควัม เดสเสิร์ท ปาล์ม
• รางวัล Country Winner for Luxury Boutique Hotel 
 จาก World Luxury Hotel Awards
นาลาดู มัลดีฟส์
• รางวัล Top 10 Luxury Diving Experiences 
 จาก International Traveller
เอสเก้อ ซาลู แซนซิบาร์
• รางวัล Travellers’ Choice 2015 จาก TripAdvisor
เอเลวาน่า คอลเลคชั่น
• รางวัล Africa’s Leading Boutique Hotel Brand 2015 
 จาก World Travel Awards
แอฟโรชิค ไดอานี บีช, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น
• รางวลั 2015 Best Resort in Africa จาก World Travel Awards

อารูชา คอฟฟี่ ลอดจ์, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น
• รางวัล Top 25 Hotels in Africa: Readers’ Choice Awards 
 จาก Conde Nast Traveler US 
จอยส์ แคมป์ ชาบา, เคลิ แอนด์ พีค็อก
• รางวัล Luxury Safari Camp of the Year 2015 
 จาก Luxury Travel Guide
ตอร์ติลิส แคมป์ แอมโบเชลิ, เคลิ แอนด์ พีค็อก
• รางวัล Hall of Fame 2015 จาก Trip Advisor
เอลซา คอปปี เมรุ, เคลิ แอนด์ พีค็อก
• รางวัล Best 20 Safari Lodges in Africa 
 จาก Andrew Harper’s Reader’s Choice Awards
พัทยา แมริออท
• รางวัลชนะเลิศ Excellence for Hotel / Resort Spa Health 
 Tourism จาก Thailand Tourism Awards
เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต
• รางวัล Top 25 Resorts in Asia: Readers’ Choice Awards 
 จาก Conde Nast Traveler
• รางวัล Smart Travel Asia Reader’s Awards (HK) 
 Best in Travel Poll, Smart Travel Asia
โฟร์ซีซั่นส์ เชียงใหม่
• รางวัล 2015 Top 25 Resorts in Asia: Readers’ Choice
 Awards จาก Conde Nast Traveler
• รางวัล 2015 World’s Top 100 Hotels จาก Travel + Leisure
• รางวลั 2015 Readers’ Choice จาก Conde Nast Traveler China
โฟร์ซีซั่นส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองค�า
• รางวัล 2015 Top 25 Resorts in Asia: Readers’ Choice 
 Awards จาก Conde Nast Traveler China
• รางวัล 34 Best Hotels in Asia 2015 จาก Business Insider
• รางวัล Top 25 Resorts in Asia: Readers’ Choice Awards 
 จาก Conde Nast Traveler US
โฟร์ซีซั่นส์ เกาะสมุย
• รางวัล Top 25 Hotels: Thailand จาก TripAdvisor
• รางวลั 2015 Readers’ Choice จาก Conde Nast Traveler China
เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ
• รางวัล Best in Travel 2015: Best Asian Hotels 
 จาก Smart Travel Asia
• รางวัล 2015 Best Men’s Spa of the Year: Elemis Spa 
 จาก AsiaSpa Awards

รางวัล ปี  2558
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บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• รางวัล Excellence in Practice จาก Association for Talent  
 Development
ไมเนอร์ ดี เค แอล
• รางวัล 2015 The Peter Williams Award for Best Use of 
 HR Technology จาก The Australian Human Resources 
 Institute
เบอร์เกอร์ คิง
• รางวัล Best Operation Excellence and Best Restaurant 
 Excellence in Asia Pacific 2015 จาก Burger King Asia Pacific 
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
• รางวลัสดุยอดนายจ้างดเีด่นแห่งประเทศไทยประจ�าปี 2558  
 จาก Aon Hewitt
• รางวัล Generation Y จาก Aon Hewitt 
สเวนเซ่นส์
• รางวลัสดุยอดนายจ้างดเีด่นแห่งประเทศไทยประจ�าปี 2558  
 จาก Aon Hewitt
ซิซซ์เลอร์ 
• รางวลัสดุยอดนายจ้างดเีด่นแห่งประเทศไทยประจ�าปี 2558  
 จาก Aon Hewitt

แดรี่ ควีน
• รางวัล 20th Anniversary Long Service Award 
 จาก International Dairy Queen
• รางวัล Golden Crown Sales Achievement Award 
 จาก International Dairy Queen
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ากัด และ บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ากัด
• ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดกิาร
 และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
 อุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย 
 จากกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• รางวัล อย. Quality Award จากส�านักงานคณะกรรมการ
 อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
• 3Rs Awards รางวลัการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์กากของเสยี 
 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ากัด
• รางวัลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน 
 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
 ระดับจังหวัด ประจ�าปี 2558 จากกรมสวัสดกิาร
 และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
 และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2558 ระดับประเทศ 
 จากกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) 
 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
• รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
 อุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม
เอสปรี
• รางวัล Best V.M. Implementation of the Year 2015 
 จาก Esprit Asia Holdings
เรดเอิร์ธ 
• รางวัล Best Beauty 2015: Best Cleanser for Men 
 จากนติยสาร Marie Claire ประเทศไทย



คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท  
บาย อนันตรา
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
ซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมกีารเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน เพื่อก�ากับดูแลงบการเงิน 
และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
อย่างเพยีงพอ และทนัเวลา เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติหรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกต ิซึง่ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัท 
และบรษิัทย่อยแสดงฐานะการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสดถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 คุณเคนเนธ ลี ไวท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ถึงแก่กรรมลง  
ทางคณะกรรมการของบรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) และคณะกรรมการตรวจสอบ ขอแสดงความไว้อาลัยอย่างยิ่ง 
ต่อการสูญเสียของครอบครัวคุณเคนเนธ ลี ไวท์ มา ณ ที่นี้ เพื่อเป็นการทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ  
ได้แต่งตัง้คณุหญงิชฎา วฒันศริธิรรม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณุสวุภา เจรญิยิง่ เข้าเป็นสมาชกิใหม่ของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและกรรมการอสิระ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน โดยมปีระธาน
เจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง ผู้อ�านวยการกลุ่มบริษัทฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง เป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการ 
และผู้ประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัให้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการสอบทานข้อมลูต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กบัรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต พร้อมกนันี ้คณะกรรมการตรวจสอบพยายาม
ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
ให้การแนะน�าในเรื่องการบรหิารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในที่ดตี่อผู้บรหิาร รวมทั้งได้พูดคุยถงึกจิกรรมอื่นๆ ของบรษิัทที่เกี่ยวข้อง
กับกฎระเบยีบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอสิระกบัฝ่ายบรหิารและผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตของบรษิทัเพือ่ทบทวน
และประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน  
และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ทบทวนและรบัรองข้อมลูรายงานทางการเงนิส�าหรบัทกุๆ สิน้ไตรมาส
ของปี รวมถึงท�าการประเมินผลและน�าเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการท�าให้มั่นใจ 
ได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในต่างๆ จะได้รบัการแก้ไขและป้องกนัอย่างมปีระสทิธภิาพและภายในเวลาทีเ่หมาะสม นอกจากนี้  
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตนิโยบายการท�ารายการและการรายงานรายการที่อาจมคีวามขัดแย้ง 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและข้อบกพร่องใน
การควบคุมภายในของบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชี การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทั้งภายใน
และภายนอกของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างเป็นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในได้ถูกน�าเสนอแก่ผู้บริหารของธุรกิจนั้นๆ  
เพื่อก�าหนดแผนงานและการด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยได้มีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ  
อย่างสม�่าเสมอ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทยังท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวกและเป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่งและการปฏบิตัติาม ของทัง้กลุม่บรษิทัผ่านทางกระบวนการการตรวจสอบภายใน การตดิตาม
ผลภายหลงัจากการตรวจสอบภายใน และการประเมนิการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษา
แก่ธุรกิจในเรื่องการควบคุมภายในที่ส�าคัญและการบริหารความเสี่ยงส�าหรับการด�าเนินโครงการต่างๆ ซึ่งรวมทั้งการให้ค�าแนะน�าใน 
การป้องกนัการทจุรติให้กบัหน่วยงานในบรษิทั และยงัท�างานอย่างใกล้ชดิร่วมกบัฝ่ายทรพัยากรบคุคลเพือ่สนบัสนนุให้เกดิการปฏบิตัติาม
ข้อก�าหนดและหลักการประพฤตปิฏบิัตขิองบรษิัทและยังช่วยส่งเสรมิการก�ากับดูแลกจิการที่ดขีองกลุ่มบรษิัทในภาพรวม
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิัตหิน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. อนุมัตงิบการเงนิรายไตรมาส สอบทานงบการเงนิประจ�าปี ท�าการประเมนิและให้ค�าแนะน�ากับคณะกรรมการบรษิัท

 2. ทบทวนผลการด�าเนนิงานในโครงการใหม่ๆ โดยให้ความส�าคัญกับบรษิัทลูกในต่างประเทศ
 3. พิจารณาการปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ และน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนุมัติ
 4. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในของทั้งกลุ่มบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการแก้ไข

ปรับปรุง
 5. รับทราบความคบืหน้าของแผนการบรหิารความเสี่ยงและกจิกรรมการด�าเนนิการลดความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกจิ
 6. ขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายใน รวมถงึเพิ่มการก�ากับดูแลธุรกจิใหม่ทั้งในและต่างประเทศ 
 7. ตดิตามและก�ากับดูแลการบรหิารความเสี่ยงของธุรกจิรับจ้างบรหิารโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ
 8. พิจารณาโครงสร้างภาษีในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพิจารณาการวางแผนภาษีอากรของ 

ทั้งกลุ่มบรษิัท
 9. พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการท�าประกันภัยต่อความเสี่ยงของทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทในประเทศไทย 

และต่างประเทศ
 10. สอบทานการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเข้าสู ่กระบวนการรับรองจาก 

คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ โดยบรษิทัได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิของแนวร่วมฯ 
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

 11. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีประเด็นส�าคัญจะมีการหารือกัน 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. รายงานทางการเงนิในปี 2558 มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถอืได้
 2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้

อย่างมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ
 3. บรษิัทได้ปฏบิัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบรษิัท ได้ปฏบิัตหิน้าที่อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
 5. ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต ซึ่งได้แก่ บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากัด ได้ปฏบิัตหิน้าที่อย่างเหมาะสม
 6. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด 

ของบรษิัท
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 7. ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงนิของ
กลุม่บรษิทั ซึง่ได้รบัการรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต รวมทัง้พจิารณาผลของการตรวจสอบภายในและการด�าเนนิการแก้ไข
ปรับปรุงของทั้งกลุ่มบรษิัท

รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมดีังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/

จ�านวนครั้งที่ประชุม

1. นายเคนเนธ ล ีไวท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4

2. คุณหญงิชฎา วัฒนศริธิรรม กรรมการตรวจสอบ 4/4

3. นายพาท ีสารสนิ กรรมการตรวจสอบ 3/4

 8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิัตหิน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็น 
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส�าหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบญัชขีึน้อยูก่บัการอนมุตัขิอง
ผู้ถอืหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีที่จะมขีึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรมคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย และของเฉพาะของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทุนเฉพาะบริษัท  
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชทีี่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  
ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบ
วธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของ
กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชทีี่จัดท�าขึ้นโดยผู้บรหิาร รวมทั้งการประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชทีี่ข้าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



082 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็นความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะบรษิัทของบรษิัท 
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และผลการด�าเนนิงานรวมและผลการด�าเนนิงานเฉพาะบรษิทั และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะบรษิัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดยีวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

อโนทัย ลีกิจวัฒนะอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รายงานของผู ้สอบบ ัญช ีร ับอน ุญาต



083รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

สินทรัพย์สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 4,002,801,115 5,372,355,612 448,866,262 447,310,672
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 4,960,243,693 3,325,658,378 1,143,639,608 903,127,601
สนิค้าคงเหลอื 9 2,413,682,875 1,941,635,715 6,787,642 6,914,727
ที่ดนิและโครงการพัฒนาอสังหารมิทรัพย์เพื่อขาย 10 7,286,110,754 946,193,538 - -
สนิทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 11 1,185,435,516 1,420,523,934 85,003,049 122,541,598

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 19,848,273,953 13,006,367,177 1,684,296,561 1,479,894,598

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาระยะยาว 8 4,931,211,271 3,607,153,423 - -
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 12 1,113,284,999 1,202,415,524 20,245,238 217,265
เงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 13 - - 5,733,492,298 5,812,719,758
เงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 13 5,417,529,960 5,519,035,440 2,736,116,097 2,395,106,833
เงนิลงทุนในส่วนได้เสยีในกจิการร่วมค้า 13 2,726,644,615 1,301,182,990 24,284,460 24,284,460
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 12 904,803,475 100,026,543 100,000,000 100,000,000
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 14 5,152,960,421 3,430,057,022 34,221,547,173 29,122,936,682

ที่ดนิและโครงการระหว่างการพัฒนา 15 - 1,118,950,542 - -
อสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 16 629,181,430 314,533,065 - -
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 17 33,867,217,930 24,989,850,201 247,012,217 315,667,636

สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 18 16,541,493,722 11,454,382,807 28,843,657 4,078,175

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 19 1,964,434,866 1,936,123,150 1,868,884 2,491,902
สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 32 581,674,015 434,926,513 - -
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 20 2,058,735,651 5,864,142,458 47,702,238 24,147,748

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 75,889,172,355 61,272,779,678 43,161,112,262 37,801,650,459

รวมสินทรัพย์ 95,737,446,308 74,279,146,855 44,845,408,823 39,281,545,057

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทในหน้า 98 ถงึ 261 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



084 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสั้น
 จากสถาบันการเงนิ 21 2,587,773,533 2,333,211,208 1,330,000,000 -
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 22 7,752,557,631 5,589,021,177 410,564,593 380,275,014
เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 14 18,795,000 - 1,542,893,032 1,991,660,154
หนี้สนิภายใต้สัญญาเช่าการเงนิที่ถงึก�าหนดช�าระ
 ภายในหนึ่งปี 21 8,239,474 10,470,088 - -
เงนิกู้ยมืระยะยาวส่วนที่ถงึก�าหนดช�าระ
 ภายในหนึ่งปี 21 1,504,786,523 1,276,730,547 - -
หุ้นกู้ส่วนที่ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 21 - 3,000,000,000 - 3,000,000,000
รายได้รอตัดบัญชทีี่ถงึก�าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 85,055,325 76,190,132 912,523 -
ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 338,129,322 251,828,770 8,088,063 -
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 23 1,284,520,575 1,035,466,991 69,896,864 100,440,982

รวมหนี้สินหมุนเวียน 13,579,857,383 13,572,918,913 3,362,355,075 5,472,376,150

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 21 22,270,053 22,182,908 - -

เงนิกู้ยมืระยะยาว 21 19,550,400,837 13,639,041,210 3,182,762,000 4,550,000,000

หุ้นกู้ 21 21,800,000,000 13,800,000,000 21,800,000,000 13,800,000,000
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน 24 258,023,797 240,495,351 15,531,774 17,866,953
หนี้สนิภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 32 2,854,570,191 2,089,033,975 202,908,846 196,175,448

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 25 1,756,931,887 891,011,112 443,337,148 113,592,293

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 46,242,196,765 30,681,764,556 25,644,539,768 18,677,634,694

รวมหนี้สิน 59,822,054,148 44,254,683,469 29,006,894,843 24,150,010,844

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทในหน้า 98 ถงึ 261 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



085รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น 26
 ทุนจดทะเบยีน
  หุ้นสามัญจ�านวน 4,641,789,065 หุ้น 
   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
   (พ.ศ. 2557 : 4,201,634,495 หุ้น 
   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 4,641,789,065 4,201,634,495 4,641,789,065 4,201,634,495

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

  หุ้นสามัญจ�านวน 4,402,311,612 หุ้น 

   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
   (พ.ศ. 2557 : 4,001,556,662 หุ้น 
   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 26 4,402,311,612 4,001,556,662 4,402,311,612 4,001,556,662

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น
 หุ้นสามัญ 26 7,354,672,554 7,333,139,701 7,329,020,178 7,307,487,325

ใบส�าคัญแสดงสทิธซิื้อหุ้นสามัญที่ออก
 โดยบรษิัทย่อยที่หมดอายุแล้ว 104,788,723 104,788,723 - -

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ทุนส�ารองตามกฎหมาย 28 464,178,907 420,169,113 464,178,907 420,169,113
 ยังไม่ได้จัดสรร 22,140,776,139 16,545,330,801 4,230,276,304 3,989,622,934
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 29 (1,664,204,923) (348,273,393) (587,273,021) (587,301,821)

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิัทใหญ่ 32,802,523,012 28,056,711,607 15,838,513,980 15,131,534,213
ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคุม 3,112,869,148 1,967,751,779 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,915,392,160 30,024,463,386 15,838,513,980 15,131,534,213

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 95,737,446,308 74,279,146,855 44,845,408,823 39,281,545,057

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทในหน้า 98 ถงึ 261 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



086 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน

งบก�าไรขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

รายได้ 14

รายได้จากการประกอบกจิการโรงแรม
 และบรกิารที่เกี่ยวข้อง 16,371,612,142 13,182,366,622 532,393,527 473,646,178

รายได้จากการขายอสังหารมิทรัพย์ 3,687,354,534 2,750,490,282 - -
รายได้จากการให้เช่าอสังหารมิทรัพย์ 380,021,866 407,719,154 - -
รายได้จากกจิการบันเทงิ 134,892,795 146,538,971 133,791,780 141,894,813
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 16,667,070,297 15,285,245,811 - -
รายได้จากการจัดจ�าหน่ายและการผลติสนิค้า 3,420,558,256 3,601,443,959 - -
รายได้จากการบรหิารจัดการ 983,845,896 1,265,178,840 277,194,746 234,703,308
รายได้จากการให้สทิธแิฟรนชายส์ 786,869,703 588,964,162 - -
เงนิปันผลรับ 11,667,755 14,370,673 1,464,234,009 1,544,512,477
ดอกเบี้ยรับ 442,866,527 323,018,473 1,394,318,842 1,145,240,406
รายได้อื่น 30 4,008,759,776 1,398,731,050 153,864,007 71,345,991

รวมรายได้ 46,895,519,547 38,964,067,997 3,955,796,911 3,611,343,173

ค่าใช้จ่าย 14

ต้นทุนโดยตรงของกจิการโรงแรม
 และบรกิารที่เกี่ยวข้อง 8,825,122,057 7,202,166,711 270,047,693 215,396,274

ต้นทุนขายอสังหารมิทรัพย์ 10 1,216,028,418 761,998,151 - -

ต้นทุนโดยตรงของการให้เช่าอสังหารมิทรัพย์ 186,800,156 209,232,998 - -
ต้นทุนโดยตรงของกจิการบันเทงิ 46,879,535 57,308,493 83,714,664 89,993,161
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 5,488,249,510 4,926,695,968 - -

ต้นทุนขายการจัดจ�าหน่ายและการผลติสนิค้า 2,066,388,634 2,163,585,859 - -

ค่าใช้จ่ายในการขาย 14,306,922,215 13,427,038,837 515,656,781 483,407,759
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 7,166,530,071 4,995,288,735 434,780,532 372,169,501

รวมค่าใช้จ่าย 39,302,920,596 33,743,315,752 1,304,199,670 1,160,966,695

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทในหน้า 98 ถงึ 261 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



087รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน

งบก�าไรขาดทุน (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทในหน้า 98 ถงึ 261 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 7,592,598,951 5,220,752,245 2,651,597,241 2,450,376,478

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม

 และส่วนได้เสยีในกจิการร่วมค้า 13 1,253,508,924 823,000,054 - -

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 31 8,846,107,875 6,043,752,299 2,651,597,241 2,450,376,478
ต้นทุนทางการเงนิ (1,300,940,797) (1,145,173,001) (927,932,495) (763,346,018)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 7,545,167,078 4,898,579,298 1,723,664,746 1,687,030,460
ภาษเีงนิได้ 32 (410,788,424) (396,950,055) (38,291,965) (32,029,711)

ก�าไรส�าหรับปี 7,134,378,654 4,501,629,243 1,685,372,781 1,655,000,749

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ 7,040,164,749 4,401,785,695 1,685,372,781 1,655,000,749
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคุม 94,213,905 99,843,548 - -

7,134,378,654 4,501,629,243 1,685,372,781 1,655,000,749

ก�าไรต่อหุ้น 33

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.5992 1.0000 0.3829 0.3760

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด 1.5992 1.0000 0.3829 0.3760
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

ก�าไรส�าหรับปี 7,134,378,654 4,501,629,243 1,685,372,781 1,655,000,749

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในงบก�าไรขาดทุนภายหลัง

ผล (ขาดทุน) ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงนิลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย (377,286,485) 406,218,027 28,800 13,475

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในงบก�าไรขาดทุนภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ (715,565,929) (485,696,357) - -

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,092,852,414) (79,478,330) 28,800 13,475

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 6,041,526,240 4,422,150,913 1,685,401,581 1,655,014,224

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ 5,944,760,830 4,384,985,727 1,685,401,581 1,655,014,224
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคุม 96,765,410 37,165,186 - -

6,041,526,240   4,422,150,913 1,685,401,581 1,655,014,224

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทในหน้า 98 ถงึ 261 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน 091รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน 091รายงานประจ�าปี  2558
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093รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน

งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทในหน้า 98 ถงึ 261 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเง ิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษเีงนิได้ 7,545,167,078 4,898,579,298 1,723,664,746 1,687,030,460

รายการปรับปรุง 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 16 - 19 3,094,777,738 2,859,632,838 86,335,788 91,030,435
ตัดจ�าหน่ายสนิทรัพย์อื่น 17,325,913 15,888,786 15,691,959 14,137,662
ตัดจ�าหน่ายต้นทุนการกู้ยมื 21 12,179,327 11,525,859 - -
ก�าไรจากการซื้อธุรกจิในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุตธิรรม 35 (756,185,318) - - -
ก�าไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุตธิรรม
 จากการเปลี่ยนสถานะของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 13 (1,792,887,591) - - -
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 31 35,835,814 40,236,562 (32,455) (4,583)
กลับรายการค่าเผื่อสนิค้าเสื่อมสภาพ 9 (5,410,401) (16,799,598) - -
ก�าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ - (187,263,325) - -
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า (35,779,035) (40,988,425) - -
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม
 และส่วนได้เสยีในกจิการร่วมค้า 13 (1,352,172,337) (823,000,054) - -
ดอกเบี้ยจ่าย 1,300,940,797 1,145,173,001 927,932,495 763,346,018
ดอกเบี้ยรับ (442,866,527) (323,018,473) (1,394,318,842) (1,145,240,406)
เงนิปันผลรับ (11,667,755) (14,370,673) (1,464,234,009) (1,544,512,477)

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงนิกู้ยมืจากผู้ถอืหุ้น (47,701,004) (90,397,160) - -

ขาดทุน (ก�าไร) ที่ยังไม่เกดิขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 323,501,834 (34,063,677) 204,159,639 5,805
ก�าไรจากการปรบัปรงุมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุระยะสัน้ 30 - (24,666,481) - (24,666,481)
ก�าไรจากการปรบัปรงุมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุระยะยาว - (86,631,773) - -

ก�าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 13 (30,000,000) - (38,820,401) -

ก�าไรจากบรษิัทย่อยเลกิกจิการ 13 - - (56,631,903) -
การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 13 - - 3,430,000 -
ขาดทุน (ก�าไร) จากการขาย การด้อยค่าและตัดจ�าหน่าย
 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และอสังหารมิทรัพย์
 เพื่อการลงทุน 162,923,766 (26,767,143) 327,682 122,135

ขาดทุน (ก�าไร) จากการขาย การด้อยค่าและตัดจ�าหน่าย

 สนิทรัพย์ไม่มตีัวตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 47,195,464 (27,730,075) - -
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน 24 4,270,041 47,747,247 (1,668,979) 2,492,863



094 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (1,024,645,927) (63,813,436) (240,479,552) (461,869,225)

สนิค้าคงเหลอื (302,383,788) (267,550,042) 127,085 (913,361)

ที่ดนิและโครงการพัฒนาอสังหารมิทรัพย์เพื่อขาย (2,617,566,039) 628,318,255 - -
สนิทรัพย์หมุนเวยีนอื่น (35,513,691) (25,054,011) 36,371,241 (27,410,888)
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (1,501,163,852) (1,248,301,049) (39,246,448) -
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,197,812,847 436,274,383 65,952,210 (34,778,010)
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 101,643,484 127,537,568 (29,631,596) 80,119,308
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 274,312,154 (368,757,756) (333,772) (1,140,389)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 4,161,942,992 6,541,740,646 (201,405,112) (602,251,134)
จ่ายดอกเบี้ย (1,254,166,513) (1,109,375,584) (962,882,695) (696,528,382)
ภาษเีงนิได้จ่าย (524,687,340) (647,369,434) (23,438,441) (4,280,909)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,383,089,139 4,784,995,628 (1,187,726,248) (1,303,060,425)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทในหน้า 98 ถงึ 261 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



095รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทในหน้า 98 ถงึ 261 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายจากเงนิให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 14 (1,433,778,539) (2,450,462,428) (4,945,834,876) (7,308,213,416)

เงนิสดรับจากเงนิให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 14 23,904,969 6,089,354 - -

เงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทอื่นลดลง 49,194,796 3,921,782 - -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อบรษิัทย่อย 
 (สุทธจิากเงนิสดที่ได้มา) (3,257,999,815) (136,494,202) - -
เงนิสดรับจากการขายบรษิัทย่อย 13 - - 132,429,363 -
เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทุนระยะสั้น - 2,624,666,481 - 2,624,666,481
เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 13 87,814,375 - 87,814,375 -
เงนิสดรับจากการขายสนิทรัพย์ที่มไีว้เพื่อขาย 116,179,167 - - -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนเพิ่มในบรษิัทย่อย - - - (598,725)
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนเพิ่มในบรษิัทร่วม (438,828,785) (721,528,096) (390,003,238) (244,910,953)
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนเพิ่มในกจิการร่วมค้า (283,806,898) (431,027,447) - -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนระยะสั้น - (2,600,000,000) - (2,600,000,000)
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนทั่วไป 12 (804,776,932) - - -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 12 (228,077,394) (4,780,614) (20,000,000) -
เงนิสดจ่ายให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย
 เพื่อซื้อเงนิลงทุนเพิ่มในบรษิัทย่อย - (28,888,982) - -
เงนิสดจ่ายล่วงหน้าส�าหรับการลงทุน 20 - (3,963,877,514) - -

ดอกเบี้ยรับ 349,428,723 314,151,410 1,394,318,842 1,145,240,406

เงนิปันผลรบั 421,009,977 326,246,240 1,464,234,009 1,544,512,477
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิและโครงการระหว่างการพฒันา (795,113,262) (918,226,673) - -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 16 (363,555,623) (280,053,342) - -

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (6,202,655,638) (4,286,260,028) (14,912,354) (32,376,485)

เงนิสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 และอสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 49,268,230 141,954,544 31,308 30,000
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน
 และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (446,610,215) (426,920,267) (26,846,659) (411,285)
เงนิสดรับจากการจ�าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 2,705,220 60,183,070 - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (13,155,697,644) (12,771,306,712) (2,318,769,230) (4,872,061,500)



096 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 14 18,795,000 - (448,767,122) 164,408,323

เงนิสดรับจากเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิระยะสั้น 21 3,580,111,057 4,243,008,475 1,330,000,000 -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิระยะสั้น 21 (1,971,846,400) (499,332,860) - -
เงนิสดจ่ายหนี้สนิภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ (16,455,313) (25,672,769) - -
เงนิสดรับจากเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิระยะยาว 21 11,105,787,018 8,113,165,338 4,910,240,000 4,550,000,000
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิระยะยาว 21 (7,550,488,138) (2,871,154,475) (6,305,000,000) -
เงนิสดรับจากการออกหุ้นกู้ 21 8,000,000,000 4,500,000,000 8,000,000,000 4,500,000,000
เงนิสดจ่ายเพื่อช�าระคนืหุ้นกู้ 21 (3,000,000,000) (2,060,000,000) (3,000,000,000) (2,060,000,000)
เงนิสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่ม 26 22,086,460 1,478,015 22,086,460 1,478,015
เงนิสดรับจากการเพิ่มทุนในบรษิัทย่อย
 จากผู้ถอืหุ้นอื่น 116,694,842 35,997,636 - -
เงนิปันผลจ่ายให้ผู้ถอืหุ้น 34 (1,000,508,270) (1,400,505,768) (1,000,508,270) (1,400,505,768)
เงนิปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคุม (10,463,670) (10,462,431) - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,293,712,586 10,026,521,161 3,508,051,068 5,755,380,570

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทในหน้า 98 ถงึ 261 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



097รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง)
 เพิ่มขึ้นสุทธิ (1,478,895,919) 2,040,210,077 1,555,590 (419,741,355)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 5,364,382,805 3,361,397,842 447,310,672 867,052,027

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 93,239,116 (37,225,115) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 3,978,726,002 5,364,382,804 448,866,262 447,310,672

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 7 3,991,877,967 5,085,242,612 448,866,262 197,310,672
เงนิฝากประจ�า (อายุไม่เกนิ 3 เดอืน) 7 10,923,148 287,113,000 - 250,000,000
เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคาร 21 (24,075,113) (7,972,808) - -

3,978,726,002 5,364,382,804 448,866,262 447,310,672

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงนิสดที่มสีาระส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2557

บาท

ซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และที่ดนิและโครงการระหว่าง

 การพัฒนา โดยยังไม่ช�าระเงนิ 228,910,845 511,448,244 - 744,495
เจ้าหนี้จากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 315,830,074 - - -

การออกหุ้นปันผล 400,201,343 - 400,201,343 -
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ - 26,763,579 - -

ซื้อเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยโดยหักล้างกับเงนิกู้ 467,149,738 - - -

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทในหน้า 98 ถงึ 261 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



098 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558



099รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



100 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



101รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



102 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



103รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



104 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



105รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



106 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



107รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



108 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



109รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



110 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



111รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



112 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



113รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



114 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



115รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



116 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



117รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



118 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



119รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



120 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



121รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



122 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



123รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน

 

 

 

 

 

 



124 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



125รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



126 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



127รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



128 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



129รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



130 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



131รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



132 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



133รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



134 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน 135รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



134 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน 135รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



136 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



137รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



138 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



139รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน
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2 

12 เงนิลงทุนทั� วไป (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขายในกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
ราคาตามบญัชีต้นปี - 139,889,335 - - 

การเปลี�ยนแปลงสถานะเงินลงทนุในบริษัท
ร่วม - (158,290,536) - - 

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงิน
ลงทนุ - 19,279,521 - - 

การแปลงคา่งบการเงิน - (878,320) - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - - - - 

 

ค) เงนิลงทุนที�ถือจนครบกําหนด 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
ราคาตามบญัชีต้นปี 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

ลงทนุเพิ�ม - - - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

 

เงินลงทนุที�ถือจนครบกําหนด ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ 2558 เป็นเงินลงทนุในหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ซึ�งมีอตัราดอกเบี �ยร้อยละ 
4.38 และมีกําหนดไถ่ถอนภายในปี พ.ศ. 2565 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที�ถือจนครบกําหนดของบริษัทและกลุ่มบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี � 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
มลูคา่ยตุธิรรม 103,272,572 101,860,121 

 

มลูค่ายุติธรรมคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้อตัราตลาดที�กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย ณ วนัที�ในงบ
แสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทคํานวณมลูคา่ยตุธิรรมถือเป็นการวดัเป็นมลูค่าระดบัที� 2 
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3 

12 เงนิลงทุนทั� วไป (ตอ่) 
 

ง) เงนิลงทุนทั� วไป 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 26,543 26,543 - - 

ลงทนุเพิ�ม 804,776,932 - - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 804,803,475 26,543 - - 

 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทได้มีการลงทนุในบริษัทที�จดัตั �งขึ �นใหม่โดยการซื �อหุ้น 30 ล้าน
หุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สญัญาผู้ ถือหุ้นอยู่ระหวา่งการพิจารณากลุ่มบริษัทจงึได้จดัเงินลงทนุนี �ไว้ในเงิน
ลงทนุทั�วไป 

 
เงินลงทนุทั�วไป ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 
  งบการเงนิรวม 
   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   บาท บาท 
เงินลงทนุทั�วไป - ราคาทนุ   806,953,825 2,176,893 

หกั คา่เผื�อการด้อยคา่   (2,150,350) (2,150,350) 

เงินลงทนุทั�วไป - สทุธิ   804,803,475 26,543 
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4 

 

13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทย่อย - - 5,733,492,298 5,812,719,758 

บริษัทร่วม 5,417,529,960 5,519,035,440 2,736,116,097 2,395,106,833 

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 2,726,644,615 1,301,182,990 24,284,460 24,284,460 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม     
   และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 8,144,174,575 6,820,218,430 8,493,892,855 8,232,111,051 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
วนัที� 1 มกราคม 5,812,719,758 5,812,121,033 

ลงทนุเพิ�ม  - 598,725 

ขายเงินลงทนุ (75,797,460) - 

การด้อยคา่ (3,430,000) - 

วนัที� 31 ธนัวาคม 5,733,492,298 5,812,719,758 
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13  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยทั �งหมดที�รวมอยู่ในงบการเงินรวมเป็นเงินลงทนุในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั �งขึ �น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557      
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากดั โรงแรมและศนูย์การค้า ประเทศไทย 81.24 81.24 
บริษัท หวัหิน รีซอร์ท จํากดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 45.30(1) 45.30(1) 
บริษัท รอยลั การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั เสร็จสิ �นการชําระบญัชี ประเทศไทย - 100 
บริษัท สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปา จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากดั (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.22 99.22 
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท หวัหิน วลิเลจ จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บ้านโบราณเชียงราย จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ วลิเลจ จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โคโค ปาล์ม โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท   
จํากดั 

โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท โกโก้ รีครีเอชั�น จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ  บีช คลบั โอนเนอร์ จํากดั โรงแรมและให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) (“MFG”) 

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศไทย 99.73 99.73 

บริษัท รอยลัการ์เด้น พลาซ่า จํากดั ศนูย์การค้า ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

(“MST”) 
ธุรกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

บริษัท สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ จํากดั ขายอสงัหาริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก้ เรสซเิด็นซ์ จํากดั ขายอสงัหาริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากดั บริหารโรงแรม ประเทศไทย 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

(1) สดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุ้นทางตรงในบริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จํากดั อีกร้อยละ 25.84 เป็น
การถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย 

(2) สดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 51 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย 

(3) สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุ้ นทางอ้อมผ่าน
บริษัทย่อย 

(4) สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากดั เทา่กบัร้อยละ 49 แตบ่ริษัทมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 66.67  
ในระหวา่งปี บริษัทได้รับรู้การด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากดั จํานวน 3.43 ล้านบาท 

 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยที�รวมในการจดัทํางบการเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี � 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตั �งขึ �น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บริษัทย่อยของ MFG     
บริษัท สเวนเซน่ส์ (ไทย) จํากดั ขายอาหารและ

เครื�องดื�ม 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากดั ผลิตและขายเนย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ แดรี� จํากดั ผลิตและขาย

ไอศครีม 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร์ ดีควิ จํากดั ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เคเทอริ�ง แอสโซซเิอตส์ จํากดั ให้บริการด้านอาหาร ประเทศไทย 51 51 
 และอื�น ๆ ที�

เกี�ยวข้อง 
   

บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศไทย 95 95 

International Franchise Holding 
(Labuan) Limited 

เจ้าของลิขสิทธิ� ประเทศมาเลเซีย 100 100 

บริษัท เอส.แอล.อาร์.ที จํากดั ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศไทย 100 100 

Primacy Investment Limited ลงทนุในบริษัทอื�น ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส 

100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดั งข น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บริษัทย่อยของ VGC Food Group Pty. Ltd.    
Veneziano Coffee Roasters Holdings ลงทนุในบริัทอน ประเทศออสเตรเลยี 49  
   Pty. Ltd.     
Groove Train Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบริัทอน ประเทศออสเตรเลยี 49  
Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบริัทอน ประเทศออสเตรเลยี 49  
VGC Management Pty. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศออสเตรเลยี 49  
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. 
 

ขายอาหารและ 
เรองดม 

ประเทศออสเตรเลยี 
 

49 
 

 
 

Groove Train System Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศออสเตรเลยี 49  
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทนุในสินทรัพย์ ประเทศออสเตรเลยี 49  
Groove Train Properties Pty. Ltd. 
 

ลงทนุใน 
อสงัหาริมทรัพย์ 

ประเทศออสเตรเลยี 
 

49 
 

 
 

Coffee Hit System Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศออสเตรเลยี 49  
Coffee Hit Properties Pty. Ltd. ลงทนุใน 

อสงัหาริมทรัพย์ 
ประเทศออสเตรเลยี 49 

 
 
 

Black Bag Roasters Pty Ltd. 
 

ขายอาหารและ 
เรองดม 

ประเทศออสเตรเลยี 
 

49 
 

 
 

    

บริษัทย่อยของ MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.    
Oaks Hotels & Resorts Limited 
   (OAKS) 

บริหารด้านทีพกั 
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลยี 
 

100 
 

100 
 

     

บริษัทย่อยของบริษัท เอม สปา อินเอร เนันแนล จากัด    
MSpa Ventures Limited  
 

ธรุกิจสปา หมูเ่กาะบริตชิ
เวอร์จิน 

100 100 

Minor Hotel Management (Shanghai) 
   Limited 

ธรุกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดั งข น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บริษัทย่อยของ AVC Vacation Club Limited    
Anantara Vacation Club (HK) Limited บริการด้าน ประเทศฮ่องกง 100 100 
 การตลาด    
AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. ขายและบริการ ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
 ด้านการตลาด    

   
บริษัทย่อยของ AVC Club Developer Limited    
PT MHG Indonesia Limited 
 

ขายและบริการ 
ด้านการตลาด 

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

 
 

 
 

PT MHG Bali Limited 
 
 

โรงแรมและ 
พฒันา 

อสงัหาริมทรัพย์ 

ประเทศ 
อินโดนีเซีย 

 

 
 
 

 
 
 

 
 กลุ่มบริษัทให้เงินก้ ยืมแก่กรรมการทั งสองคนของ PT MHG Indonesia Limited และ PT MHG Bali Limited โดยกรรมการ

ทั งสองคนด้ใช้หุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์คํ าประกันเงินก้ ยืมดงักล่าวและให้สิทธิในการซื อหุ้นแก่กลุ่มบริษัท ทํา
ให้กลุ่มบริษัทมอํีานาจควบคมุในบริษัทดงักล่าว ดงันั น บริษัทดงักล่าวจึงถือรวมเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท 

 
บริษัทย่อยของ Jada Resort and Spa (Private) Limited    
Paradise Island Resorts (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา 80.1 80.1 
Kalutara Luxury Hotel & Resort (Private) 
   Limited 

โรงแรม ประเทศศรีลงักา 80.1 80.1 

    
บริษัทย่อยของ Paradise Island Resorts (Private) Limited    
Avani Ambalangoda (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา 80.1  
   
บริษัทย่อยของ Anantara Vacation Club (HK) Limited    
Sanya Anantara Consulting Limited บริการให้

คําปรึกษา 
ประเทศ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) 
  จัดตั �งขึ �น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บริษัทย่อยของ Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.    

BBZ Design International Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

NYS Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

PS07 Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

TES07 Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

XWS Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Shokudo Concepts Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Shokudo Heeren Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

TEC Malaysia Sdn. Bhd. ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศมาเลเซีย 100 100 

TE International (China) Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Element Spice Cafe Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั �งขึ �น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd. (ตอ่)   
Oaks Hotels & Resorts (Rivermaque) 

Pty. Ltd. 
บริหารด้านที�พกั

อาศยั 
ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks (M on Palmer) Management Pty. 
Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) 
Pty. Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) 
Pty. Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. 
Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd. บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

   

บริษัทย่อยของ Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd.     
Queensland Nominee Management 

Pty. Ltd. 
บริหารด้านที�พกั

อาศยั 
ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

   

บริษัทย่อยของ Emerald Holdings Investments Pty. Ltd.    

Emerald Management Pty. Ltd. บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

   

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd.   

Mackay (Carlyle) Management Pty. 

Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

   

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd.    

Brisbane (Milton) Management Pty. 

Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั �งขึ �น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd.  

Mackay (Carlyle) Lessee Pty. Ltd.  บริหารด้านที� ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

 พกัอาศยั    

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd.    

Brisbane (Radius) Management Pty. Ltd. บริหารด้านที� ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

 พกัอาศยั  

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty. Ltd.   

Mackay (Rivermarque) Management Pty.  บริหารด้านที� ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

   Ltd. พกัอาศยั    

   

บริษัทย่อยของ Oaks (M on Palmer) Management Pty. Ltd.   

Oaks Hotels & Resorts (M on Palmer  บริหารด้านที� ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

   Apartments) Pty. Ltd. พกัอาศยั    

   

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd.    

Middlemount (Prince Place) Management  บริหารด้านที� ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

   Pty. Ltd. พกัอาศยั  

   

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd.  

Moranbah Management Pty. Ltd. บริหารด้านที�  80 80 

 พกัอาศยั    

    

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd.    

Mews Management Pty. Ltd. บริหารด้านที� ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

 พกัอาศยั    
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) 
  จัดตั �งขึ �น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd.    

Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Pacific Blue Management Pty. Ltd. บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Regis Towers Management Pty. Ltd. บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. 

Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

   

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd.   

183 on Kent Management Pty. Ltd. บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

187 Kent Pty. Ltd. บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) 

Pty. Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 

   

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd.  

361 Kent Pty. Ltd. บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd.   

Hunter Valley (CL) Management Pty. 

Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd. บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) 
  จัดตั �งขึ �น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บริษัทย่อยของ Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd.   

Hunter Valley (CL) Memberships 

Pty. Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

    

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd.   

Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd. บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Cable Beach Management Pty. Ltd. บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 80 

Oaks Hotels & Resorts (Shafto) Pty. 

Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) 

Pty. Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts Operator 

(VIC) Pty. Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting 

Pty. Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts Leasing 

(VIC) Pty. Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

    

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Shafto) Pty. Ltd.   

Oaks Hotel & Resorts Asset 

Holdings Pty. Ltd. 

บริหารด้านที�พกั
อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) 
  จัดตั �งขึ �น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise (ตอ่)    
Shanghai Riverside & Courtyard 

Zhenbai Catering Co., Ltd. 
ขายอาหารและ

เครื�องดื�ม 
ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
69.18 49 

Beijing Yanggaang Catering 
Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 49 

Jinan Riverside & Courtyard 
Catering Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 49 

Tianjin Riverside & Courtyard 
Catering Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 49 

Suzhon Riverside & Courtyard 
Catering Management Co., Ltd.    

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 49 

Nanjing Riverside & Courtyard 
Catering Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 49 

Shenyang Riverside & Courtyard 
Catering Management Co., Ltd.    

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 49 

Wuhan Riverside & Courtyard 
Catering Management Co., Ltd.  

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 49 

Nantong Riverside & Courtyard 
Catering Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 49 

Yangzhou Riverside & Courtyard 
Catering Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 49 

Beijing Honghuochai Catering 
Co.,Ltd.   

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 49 

Hangzhou Riverside & Courtyard 
Catering Management Co., Ltd    

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 - 

Dalian Riverside & Courtyard 
Catering Management Co., Ltd.    

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 - 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของเงินลงทนุในบริษัทย่อยสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 

 

กองทุนรวมไทยโปรเจค็ท์ พร็อพเพอร์ตี � ฟันด์ 

 

เมื�อวนัที� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที�ประชมุของผู้ ถือหน่วยลงทนุครั �งที� 3/2015 ของกองทนุรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อมเพอร์
ตี � ฟันด์ (“กองทนุ”) ได้มีมติอนมุัติรายงานการปิดกองทนุ และในวนัเดียวกนักองทนุได้คืนเงินให้บริษัท และผู้ ถือกองทุน
อื�นเป็นจํานวน 74.8 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาทตามลําดบั เมื�อวนัที� 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 การปิดกองทนุได้เสร็จสิ �น
ลง กองทนุได้คืนสินทรัพย์ที�เหลือหลงัการปิดกองทนุให้แก่บริษัทในรูปเงินสดเป็นจํานวน 34 ล้านบาท 
 

บริษัทได้บนัทกึการตดัจําหน่ายเงินลงทนุในกองทนุที�ราคาทนุจํานวน 74.8 ล้านบาทและรับรู้กําไรจากการตดัจําหน่ายใน
งบกําไรขาดทนุจํานวน 34 ล้านบาท 
 

บริษัท รอยัล การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 การชําระบญัชีของบริษัท รอยลั การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดัได้เสร็จสิ �นลง บริษัทตดัจําหน่าย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยนี �ที�ราคาทุนจํานวน 1 ล้านบาท และรับรู้กําไรจากการตดัจําหน่ายเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
จํานวนเงิน 22.5 ล้านบาท 
 

Pojuca S.A. 

 

รายละเอียดการซื �อกิจการได้เปิดเผยในหมายเหต ุ35 

 

SUN Group 

 

รายละเอียดการลงทนุในบริษัทดงัตอ่ไปนี �ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหต ุ35 

Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited 

Sun International (Botswana) (Proprietary) Limited 

 

MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558  MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้จด
ทะเบียนเพิ�มทุนจํานวน 5,934,638 หุ้น โดยมีมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจํานวนเงิน 5.9 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา่ 207 ล้านบาท สดัส่วนการลงทนุยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตามเดมิ 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

Over Success Enterprise Pte. Ltd. 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทเพิ�มการลงทนุใน Over Success Enterprise Pte. Ltd. จาก
ร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 69 โดยการแปลงสภาพเงินกู้ ที�แสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื�นจํานวน 90 ล้านหยวน หรือ
เทียบเทา่ 467 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,018 หุ้น 

 

MHG Australia Investments Pty. Ltd. 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแหง่หนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ลงทนุในหุ้นสามัญของ MHG Australia Investments Pty. 

Ltd. ซึ�งเป็นบริษัทจัดตั �งใหม่ จํานวน 100 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญออสเตรเลียคิดเป็นจํานวนเงิน 100 
เหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเทา่ 2,560 บาท คดิเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 100 

 

Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. Ltd. 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแหง่หนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ลงทนุในหุ้นสามญัของ Oaks Hotels and Resorts (NT) 

Pty. Ltd. ซึ�งเป็นบริษัทจดัตั �งใหม่ จํานวน 100 หุ้น โดยมีมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญออสเตรเลียคดิเป็นจํานวนเงิน 
100 เหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเทา่ 2,608 บาท คดิเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 100 

 

MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. 

ซึ�งเป็นบริษัทจัดตั �งใหม่ จํานวน 12,901,011 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นจํานวนเงิน 12.9 
ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเทา่ 119 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 60 

 

MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. 

ซึ�งเป็นบริษัทจดัตั �งใหม่ จํานวน 6,000,470 หุ้น โดยมีมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นจํานวนเงิน 6.0 ล้านริง
กิตมาเลเซีย หรือเทียบเทา่ 56 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 60 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

Vietnam Hotel Projekt B.V. 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558  บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ลงทนุเพิ�มในหุ้นสามญัของ Vietnam Hotel Projekt B.V. 

จํานวน 358,838 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจํานวนเงิน 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือเทียบเทา่ 11 ล้านบาท สดัส่วนการลงทนุยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตามเดมิ 

 

Cable Beach Management Pty. Ltd. 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ลงทนุเพิ�มในหุ้นสามญัของ  Cable Beach Management 

Pty. Ltd. จํานวน 20 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ  40,100 เหรียญออสเตรเลีย คิดเป็นจํานวนเงิน 0.8 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย หรือเทียบเทา่ 21 ล้านบาท สดัส่วนการลงทนุเพิ�มขึ �นจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับบริษัทย่อย 

 

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรายที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมที�มี
สาระสําคญัตอ่กลุ่มบริษัท ตวัเลขที�เปิดเผยแตล่ะบริษัทย่อย เป็นตวัเลขก่อนตดัรายการระหวา่งกนั 

 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

Sun International 

(Botswana) 

(Proprietary) 

Limited 

Over Success 

Enterprise Pte. 

Ltd. 

Oaks Hotel & 

Resorts Limited รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ส่วนที�หมุนเวียน     

สินทรัพย์ 359,193 267,014 1,663,900 2,290,107 

หนี �สิน (38,092) (338,347) (3,626,880) (4,003,319) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ 321,101 (71,333) (1,962,980) (1,713,212) 

     

ส่วนที�ไม่หมุนเวียน     

สินทรัพย์ 2,059,288 1,519,975 10,558,502 14,137,765 

หนี �สิน (447,858) (81,801) (3,817,648) (4,347,307) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สุทธิ 1,611,430 1,438,174 6,740,854 9,790,458 

     

สินทรัพย์สุทธิ 1,932,531 1,366,841 4,777,874 8,077,246 

     

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุม 695,711 421,261 386,800 1,503,772 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

Sun 

International 

(Botswana) 

(Proprietary) 

Limited 

Over Success 

Enterprise Pte. 

Ltd. 

Oaks Hotel & 

Resorts Limited รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายได้ 511,597 2,284,239 5,385,033 8,180,869 

กําไรหลงัภาษีจากการดําเนินงาน     

   ตอ่เนื�อง 85,089 177,881 344,374 607,344 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น - - 5,341 5,341 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 85,089 177,881 349,715 612,685 

     

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส่วนที�เป็น
ของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจ
ควบคมุ 30,632 38,668 30,198 99,498 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 

 สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

Sun 

International 

(Botswana) 

(Proprietary) 

Limited 

Over Success 

Enterprise Pte. 

Ltd. 

Oaks Hotel & 

Resorts Limited รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
เงินสดสทุธิได้มา       

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 96,196 128,228 638,960 863,384 

เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรม
ลงทนุ (12,037) (135,258) (794,081) (941,376) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรม     

   จดัหาเงิน - 17,944 47,081 65,025 

เงินสดและรายการเทียบเท่า 

   เงินสด เพิ�มขึ �น (ลดลง) สทุธิ 84,159 10,914 (108,040) (12,967) 

     

 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัที� 1 มกราคม 5,519,035,440 4,302,599,637 2,395,106,833 2,150,195,880 

ลงทนุเพิ�ม 656,124,871 721,528,096 390,003,238 244,910,953 

ขายเงินลงทนุ (57,814,375) - (48,993,974) - 

เปลี�ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย (1,063,677,719) - - - 

เปลี�ยนแปลงสถานะจากหลกัทรัพย์เผื�อขาย - 158,290,536 - - 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 757,318,201 636,542,906 - - 

เงินปันผลรับ (393,456,458) (299,925,735) - - 

วนัที� 31 ธนัวาคม 5,417,529,960 5,519,035,440 2,736,116,097 2,395,106,833 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

 งบการเงนิรวม 
   สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
   ของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ)  

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั �งขึ �นในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.  

Espresso Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย - 50 

 อสงัหาริมทรัพย์    
The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ� ประเทศออสเตรเลีย - 50 

The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนชายส์ ประเทศออสเตรเลีย - 50 

   Company Pty. Ltd.     

The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย - 50 

 อสงัหาริมทรัพย์    

The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย - 50 

 อสงัหาริมทรัพย์    

The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย - 50 

 อสงัหาริมทรัพย์    

The Coffee Club Properties (NSW) ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย - 50 

   Pty. Ltd. อสงัหาริมทรัพย์    

The Coffee Club Pty Ltd. (as 

trustee for The Coffee Club Unit 

Trust) 

เจ้าของลิขสิทธิ� ประเทศออสเตรเลีย - 50 

The Coffee Club (International) Pty. 

Ltd. 

เจ้าของลิขสิทธิ� ประเทศออสเตรเลีย - 50 

The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ� ประเทศออสเตรเลีย - 50 

The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ� ประเทศออสเตรเลีย - 50 

The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ� ประเทศออสเตรเลีย - 50 

First Avenue Company Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 

 เครื�องดื�ม    
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอื�น ประเทศออสเตรเลีย - 50 

Minor DKL Construction Pty. Ltd. บริการจดัการ ประเทศออสเตรเลีย - 50 

Minor DKL Management Pty. Ltd. บริการจดัการ ประเทศออสเตรเลีย - 50 

Minor DKL Stores Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 

 เครื�องดื�ม    
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

 งบการเงนิรวม 
   สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
   ของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ)  

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั �งขึ �นในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (ตอ่)    

TCC Operations Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 

 เครื�องดื�ม    
TGT Operations Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 

 เครื�องดื�ม    
VGC Food Group Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอื�น ประเทศออสเตรเลีย - 35 

     

บริษัทย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.    

Ribs and Rumps Operating  ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
   Company Pty. Ltd. เครื�องดื�ม    
Ribs and Rumps Properties ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
   Pty. Ltd. เครื�องดื�ม    
Ribs and Rumps International  ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
   Pty. Ltd. เครื�องดื�ม    
Ribs and Rumps System Pty.Ltd.  เจ้าของลิขสิทธิ� ประเทศออสเตรเลีย - 50 

   

บริษัทย่อยของ VGC Food Group Pty. Ltd.  

Veneziano Coffee Roasters 

Holdings Pty. Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอื�น ประเทศออสเตรเลีย - 35 

Groove Train Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอื�น ประเทศออสเตรเลีย - 35 

Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอื�น ประเทศออสเตรเลีย - 35 

VGC Management Pty. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศออสเตรเลีย - 35 

Veneziano Coffee Roasters Pty. 

Ltd. 

ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม 

ประเทศออสเตรเลีย - 35 

Groove Train System Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ� ประเทศออสเตรเลีย - 35 

Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทนุในสินทรัพย์ ประเทศออสเตรเลีย - 35 

Groove Train Properties Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย - 35 

 อสงัหาริมทรัพย์    
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท จํากัด (มหาชน) 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้ลงทนุเพิ�มใน S&P Syrdicate Public Company Limited (“S&P”) จํานวน 14,254,700 หุ้น 
คิดเป็นจํานวนเงิน 390 ล้านบาท และบริษัทได้ขายหุ้นบางส่วนของ S&P เป็นจํานวน 3,125,000 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 
88 ล้านบาท กลุ่มบริษัทและบริษัทได้บนัทกึการขายเงินลงทนุใน S&P ที�ราคาทนุจํานวน 58 ล้านบาท และ 49 ล้านบาท 
ตามลําดบั และรับรู้กําไรจากการขายเงินลงทนุในงบกําไรขาดทนุรวมและเฉพาะบริษัทเป็นจํานวนเงิน 30 ล้านบาท และ 
39 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สดัส่วนการลงทนุใน S&P เพิ�มขึ �นจากร้อยละ 33.2 เป็นร้อยละ 35.5 

 

Sun International of Lesotho (Proprietary) Limited 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท Sun International of Lesotho 

(Proprietary) Limited คิดเป็นจํานวนเงิน 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 217 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการ
ลงทนุร้อยละ 37.5 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์และหนี �สินตามส่วนได้เสียร้อยละ 37.5 ที�ได้มาจากการลงทนุ มีดงันี � 
 พันบาท 

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,632 
ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 43,242 
สินค้าคงเหลือ 4,494 
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,102,387 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 709 
คา่ใช้จ่ายล่วงหน้า 1,562 
หนี �สิน (117,367) 

หนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (209,784) 

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มา 851,875 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (532,082) 

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ 319,793 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

Sun International of Lesotho (Proprietary) Limited (ตอ่) 
 

ราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทุนจํานวน 217 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที�ได้มาตามสัดส่วนของการ
ลงทนุคิดเป็น 320 ล้านบาท ทําให้เกิดส่วนต่างระหว่างมลูคา่ยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี �สินที�ระบุได้เฉพาะส่วนที�เป็น
ของกลุ่มบริษัทสูงกว่าต้นทนุของเงินลงทนุเป็นจํานวน 92 ล้านบาท (สุทธิจากต้นทนุที�เกี�ยวข้องจํานวน 10 ล้านบาท) โดยถือ
เป็นรายได้ในการรับรู้ส่วนแบง่ผลกําไรหรือขาดทนุจากบริษัทร่วมในงวดที�ซื �อเงินลงทนุ 

 

กลุ่มบริษัทแต่งตั �งผู้ประเมินอิสระซึ�งมีคุณสมบตัิของผู้ เชี�ยวชาญในวิชาชีพและมีใบอนญุาตวิชาชีพ เพื�อประเมินมลูค่า
ยตุธิรรมของสินทรัพย์ที�มีตวัตนของบริษัท ณ วนัซื �อกิจการ  
 

Rani Minor Holding Limited 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ลงทนุเพิ�มในหุ้นสามญัที�ออกเพิ�มใน Rani Minor Holding 

Limited คิดเป็นจํานวนเงิน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 49 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทยงัคงมีส่วนได้เสีย
ในบริษัทดงักล่าวในอตัราร้อยละ 25 

 

Cheli & Peacock Group 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ขยายเงื�อนไขเงินกู้ และเงินทุนหมุนเวียนให้กับ Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited เพื�อเข้าลงทุนในบริษัทของกลุ่ม Cheli & Peacock Group คิดเป็นจํานวนเงิน 
9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา่ 291 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 50 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทร่วม 

 

ข้อมลูด้านล่างได้แสดงข้อมลูทางการเงินโดยสรุป ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สําหรับบริษัทร่วมที�มีสาระสําคญักบั
บริษัท ข้อมลูทางการเงินนี �ปฏิบตัติามวิธีส่วนได้เสีย ซึ�งรวมการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัท   
 

S&P เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งประกาศข้อมูลทางการเงินสําหรับปีสิ �นสุดวันที�  31 
ธนัวาคม พ.ศ.2558 ภายหลงักลุ่มบริษัท ดงันั �น ข้อมลูทางการเงินสําหรับปี พ.ศ. 2558 ยงัไม่ได้เปิดเผย เพื�อวตัถุประสงค์
ในการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินด้านล่างนี �เท่านั �น กลุ่มบริษัทใช้ข้อมลูทางการเงินล่าสดุของ S&P ที�
ประกาศกบัสาธารณชน ซึ�งเป็นข้อมลูสําหรับงวดสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2558  
 

อย่างไรก็ตามข้อมูลที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิ �นสุดวันที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นข้อมูลทางการเงิน
สําหรับปี พ.ศ. 2558 ของ S&P ในการปฏิบตัติามวธีิส่วนได้เสีย 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

งบแสดงฐานะทางการเงนิโดยสรุป 

 

ณ วันที� 30 

กันยายน  
พ.ศ. 2558 ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

บริษัท เอส แอนด์ 
พี ซนิดเิคท จาํกัด 

(มหาชน) 
Eutopia Private 

Holding Limited 

Rani Minor 

Holding Limited รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 630,522 84,873 1,584 716,979 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น  698,123 316,651 27,420 1,042,194 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,328,645 401,524 29,004 1,759,173 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,157,211 1,915,653 1,000,105 5,072,969 

สินทรัพย์รวม 3,485,856 2,317,177 1,029,109 6,832,142 

     

หนี �สินหมุนเวียน     

หนี �สินทางการเงินหมนุเวียน     

   (ไม่รวมเจ้าหนี �การค้า) 19,952 173,225 - 193,177 

หนี �สินหมนุเวียนอื�น  
   (รวมเจ้าหนี �การค้า) 946,249 460,890 33,118 1,440,257 

หนี �สินหมุนเวียนรวม 966,201 634,115 33,118 1,633,434 

     

หนี �สินไม่หมุนเวียน     

หนี �สินทางการเงิน 20,511 346,451 - 366,962 

หนี �สินไม่หมนุเวียนอื�น 164,344 - 177,453 341,797 

หนี �สินไม่หมุนเวียนรวม 184,855 346,451 177,453 708,759 

     

หนี �สินรวม 1,151,056 980,566 210,571 2,343,193 

     

สินทรัพย์สุทธิ 2,334,800 1,336,611 818,538 4,489,949 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

งบแสดงฐานะทางการเงนิโดยสรุป (ตอ่) 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  ที�ถือโดยกลุ่ม
บริษัทคํานวณตามราคาที�ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจํานวน 4,870.82 ล้านบาท (พ.ศ. 2557: 
จํานวน 4,396.35 ล้านบาท) และมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท มีจํานวน 2,979.10 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2557: จํานวน 2,565.63 ล้านบาท) ทั �งนี �บริษัทอื�นเป็นบริษัทจํากดัและหุ้นของบริษัทเหล่านี �ไม่มีราคาเสนอซื �อขาย
ในตลาด 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 สําหรับงวดเก้า
เดือน สิ �นสุดวันที� 
30 กันยายน พ.ศ. 

2558 สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 บริษัท เอส แอนด์ 

พี ซนิดเิคท จาํกัด 
(มหาชน) 

Eutopia Private 

Holding Limited 

Rani Minor 

Holding Limited รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

รายได้ 5,521,902 1,685,720 153,990 7,361,612 

     

กําไรหลงัภาษีจากการดําเนินงาน
ตอ่เนื�อง 442,512 250,061 (33,078) 659,495 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 14,968 - - 14,968 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 457,480 250,061 (33,078) 674,463 

     

เงินปันผลได้รับจากบริษัทร่วม 441,367 180,443 - - 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมลูทางการเงินโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 

 

 

สําหรับงวดเก้า
เดือน สิ �นสุดวันที� 
30 กันยายน พ.ศ. 

2558 สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

บริษัท เอส แอนด์ 
พี ซนิดเิคท จาํกัด 

(มหาชน) 
Eutopia Private 

Holding Limited 

Rani Minor 

Holding Limited รวม 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
สรุปข้อมูลทางการเงนิ 

สินทรัพย์สทุธิ ณ วนัที� 1 

มกราคม 2,318,687 1,128,199 765,265 4,212,151 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสําหรับงวด/ปี  442,512 250,061 (33,078) 659,495 

อตัราแลกเปลี�ยน 14,968 138,794 86,351 240,113 

จ่ายเงินปันผล (441,367) (180,443) - (621,810) 

     

สินทรัพย์สทุธิ  2,334,800 1,336,611 818,538 4,489,949 

สดัส่วนในส่วนได้เสียของ     

   กลุ่มบริษัท ร้อยละ 35.5 ร้อยละ 50  ร้อยละ 25  

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม  828,854 668,306 204,635 1,701,795 

กําไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุ     

   ในหลกัทรัพย์เผื�อขาย 2,080,063 - - 2,080,063 

คา่ความนิยม - (43,368) 362,031 318,663 

     

มลูคา่ตามบญัชี 2,908,917 624,938 566,666 4,100,521 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

บริษัทร่วมที�แต่ละรายไม่มีสาระสาคัญ 

 

นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้น กลุ่ มบริษัทยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที�แต่ละรายไม่มี
สาระสําคญัอีกจํานวนหนึ�ง ซึ�งได้บนัทกึเงินลงทนุโดยใช้วธีิส่วนได้เสีย 

 

 พ.ศ. 2558 

 พันบาท 

มลูคา่ตามบญัชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมซึ�งกิจการบนัทกึบญัชีตามวธีิส่วนได้เสียแตล่ะ  

   รายที�ไม่มีสาระสาคญั 1,246,830 

จํานวนรวมของส่วนแบง่ในบริษัทร่วม :  

   กําไรจากการดําเนินงานตอ่เนื�อง 394,393 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 394,393 

 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัที� 1 มกราคม 1,301,182,990 696,099,932 24,284,460 24,284,460 

ลงทนุเพิ�ม 858,792,302 431,027,447 - - 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในกิจการ
ร่วมค้า 594,854,136 186,457,148 - - 
เงินปันผลรับ (15,885,763) (11,949,831) - - 

จดัประเภทไปสินทรัพย์เพื�อรอการขาย  (12,198,142) - - - 

การแปลงคา่งบการเงิน (100,908) (451,706) - - 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2,726,644,615 1,301,182,990 24,284,460 24,284,460 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 

 

Sun International (Zambia) Limited 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ซื �อหุ้ นสามัญในบริษัท  Sun International (Zambia) 

Limited คดิเป็นจํานวนเงิน 17.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 575 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 
50 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์และหนี �สินตามส่วนได้เสียร้อยละ 50 ที�ได้มาจากการลงทนุ มีดงันี � 
 พันบาท 

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,324 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 33,308 

สินค้าคงเหลือ 70,397 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 3,006,254 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 21 

หนี �สิน (133,796) 

หนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (791,489) 

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มา 2,229,019 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (1,114,510) 

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ 1,114,509 

 

ราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทุนจํานวน 575 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที�ได้มาตามสัดส่วนของการ
ลงทนุคดิเป็น 1,114 ล้านบาท ส่วนตา่งระหวา่งมลูค่ายุติธรรมสทุธิของสินทรัพย์และหนี �สินที�ระบุได้เฉพาะส่วนที�เป็นของ
กลุ่มบริษัทสูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุนเป็นจํานวน 451 ล้านบาท (สุทธิจากต้นทุนที�เกี�ยวข้องจํานวน 88 ล้านบาท) โดยถือ
เป็นรายได้ในการรับรู้ส่วนแบง่ผลกําไรหรือขาดทนุจากกิจการร่วมค้าในงวดที�ซื �อเงินลงทนุ 

 

กลุ่มบริษัทแต่งตั �งผู้ประเมินอิสระซึ�งมีคุณสมบตัิของผู้ เชี�ยวชาญในวิชาชีพและมีใบอนญุาตวิชาชีพ เพื�อประเมินมลูค่า
ยตุธิรรมของสินทรัพย์ที�มีตวัตนของบริษัท ณ วนัซื �อกิจการ  
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จาํกัด (ชื�อเดมิ “บริษัท เดอะ ไทย คูซีน จาํกัด”) 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จํากัด  ซึ�งเป็นกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทได้จดทะเบียนเพิ�มทุน
จํานวน 100,000 หุ้นโดยมีมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีสดัส่วนการลงทุน
ลดลงเหลือร้อยละ 40 แตก่ลุ่มบริษัทยงัคงมีการควบคมุร่วมในบริษัทดงักล่าว 

 

บริษัท ภัทรา ฟายน์ ไทยคูซีน จาํกัด 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ซื �อหุ้นสามัญในบริษัท ภัทรา ฟายน์ ไทยคซูีน จํากดั คิด
เป็นจํานวนเงิน 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา่ 81 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 50 

 

Grab Food Ltd. 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ให้เงินกู้ ยืมแก่ Bangkok Living Ltd. (“BLL”) ซึ�งถือหุ้น
ร้อยละ 100 ใน Grab Food Ltd. จํานวน 360,000 ปอนด์ หรือเทียบเทา่ 20 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทยงัคงมีการควบคุม
ร่วมตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญา 

 

PH Resorts (Private) Ltd. 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนเพิ�มในบริษัท  PH Resorts (Private) Ltd. จํานวน 

18,420 หุ้นโดยมีมลูคา่มีตราไว้หุ้นละ 13,600 รูปีศรีลงักา คิดเป็นจํานวนเงิน 250 ล้านรูปีศรีลงักา หรือเทียบเทา่ 65 ล้าน
บาท คดิเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 49.9 

 

PT Wika Realty Minor Development 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ลงทนุในบริษัท PT Wika Realty Minor Development ซึ�ง
เป็นบริษัทจดัตั �งใหม่จํานวน 42,500 หุ้นโดยมีมลูค่ามีตราไว้หุ้นละ 1 รูเปียอินโดนีเซีย คิดเป็นจํานวนเงิน 42.5 ล้านรูเปีย
อินโดนีเซีย หรือเทียบเทา่ 115 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 50 

 

ภาระผูกพันและหนี �สินที�อาจเกิดขึ �นซึ�งเกี�ยวข้องกับการร่วมค้า 

 

กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผกูพนัและหนี �สินที�อาจเกิดขึ �นซึ�งเกี�ยวข้องกบัส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า   
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับกิจการร่วมค้า 
 

ข้อมลูด้านล่างได้แสดงข้อมลูทางการเงินโดยสรุปสําหรับกิจการร่วมค้าที�ในความเหน็ของผู้บริหารมีสาระสําคญักบับริษัท 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมลูทางการเงินนี �ปฏิบตัิตาม วิธีส่วนได้เสีย ซึ�งรวมการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัททั �งหมดเป็นบริษัทจํากดัและ หุ้นของบริษัทเหล่านี �ไม่มีราคาเสนอซื �อขายในตลาด 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

Sun 

International 

(Zambia) 

Limited 

 

PH Resorts 

(Private) Limited 

 

O Plus E 

Holding Private 

Limited รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 96,024 9,778 123,694 229,496 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 

   (ไม่รวมเงินสด) 72,126 123,023 172,578 367,727 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 168,150 132,801 296,272 597,223 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,921,011 1,434,415 3,148,666 8,504,092 

     

สินทรัพย์รวม 4,089,161 1,567,216 3,444,938 9,101,315 

     

หนี �สินหมุนเวียน     

หนี �สินทางการเงินหมนุเวียน     

   (ไม่รวมเจ้าหนี �การค้า) - 14,729 - 14,729 

หนี �สินหมนุเวียนอื�น     

   (รวมเจ้าหนี �การค้า) 117,161 33,910 1,121,625 1,272,696 

หนี �สินหมุนเวียนรวม 117,161 48,639 1,121,625 1,287,425 

     

หนี �สินไม่หมุนเวียน     

หนี �สินอื�น 750,047 589,642 3,091,165 4,430,854 

หนี �สินไม่หมุนเวียนรวม 750,047 589,642 3,091,165 4,430,854 

     

หนี �สินรวม 867,208 638,281 4,212,790 5,718,279 

     

สินทรัพย์สุทธิ 3,221,953 928,935 (767,852) 3,383,036 

 



192 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน

 

53 

13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

Sun International 

(Zambia) Limited 

PH Resorts 

(Private) Limited 

O Plus E 

Holding Private 

Limited รวม 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

รายได้ 569,591 25,649 1,018,630 1,613,870 

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดั
จําหน่าย 50,491 6,473 221,774 278,738 

คา่ใช้จ่ายดอกเบี �ย 3,586 224 171,901 175,711 

กําไรหรือขาดทนุจากการ     

   ดําเนินงานตอ่เนื�อง 110,986 (8,992) (235,729) (133,735) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,876 - - 7,876 

กําไรหลงัภาษีจากการ
ดําเนินงานตอ่เนื�อง 103,110 (8,992) (235,729) (141,611) 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 103,110 (8,992) (235,729) (141,611) 

 

ข้อมูลข้างต้นเป็นจํานวนที�รวมอยู่ในงบการเงินของกิจการร่วมค้า (ซึ�งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า
ดงักล่าว) และปรับปรุงเกี�ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัทและกิจการร่วมค้า 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมลูทางการเงินโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 

 

สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

Sun International 

(Zambia) Limited 

PH Resorts 

(Private) Limited 

O Plus E 

Holding Private 

Limited รวม 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สินทรัพย์สทุธิ ณ วนัที� 1 
มกราคม 2,229,021 844,572 (467,507) 2,606,086 

กําไร(ขาดทนุ)ในระหวา่งปี 103,110 (8,992) (235,729) (141,611) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี�ยน 889,822 93,355 (64,616) 918,561 

สินทรัพย์สทุธิ 3,221,953 928,935 (767,852) 3,383,036 

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ร้อยละ 50 ร้อยละ 49.90 ร้อยละ 50  
มลูคา่ตามบญัชี 1,610,976 463,539 (383,926) 1,690,589 

คา่ความนิยม (451,070) (32,188) 531,377 48,119 

มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 1,159,906 431,351 147,451 1,738,708 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

การร่วมค้าที�แต่ละรายไม่มีสาระสาคัญ 

 

นอกเหนือจากส่วนได้เสียในการร่วมค้าดงักล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทยงัมีส่วนได้เสียในการร่วมค้าที�แต่ละรายไม่มีสาระสําคญัอีก
จํานวนหนึ�ง ซึ�งได้บนัทกึเงินลงทนุโดยใช้วธีิส่วนได้เสีย 

 พ.ศ. 2558 

 พันบาท 

  

มลูคา่ตามบญัชีโดยรวมของส่วนได้เสียในการร่วมค้าซึ�งกิจการบนัทกึบญัชีตามวธีิส่วนได้เสียแตล่ะ 987,936 

   รายที�ที�ไม่มีสาระสาคญั  

จํานวนรวมของส่วนแบง่ในการร่วมค้า :  

   กําไรจากการดําเนินงานตอ่เนื�อง 131,061 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 131,061 

 

 

14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน  
 

กิจการและบคุคลที�ควบคมุบริษัทหรือถกูควบคมุโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกบับริษัททั �งทางตรงหรือทางอ้อมไม่วา่จะ
โดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกบับริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลําดบั
ถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที�เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ�งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ 
ผู้บริหารสําคญัรวมทั �งกรรมการและพนกังานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที�ใกล้ชิดกบับคุคลเหล่านั �น กิจการและบคุคล
ทั �งหมดถือเป็นบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกบับริษัท 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนัซึ�งอาจมีขึ �นได้ต้องคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 

 

บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ขั �นสดุท้าย 
 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) และบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) (“MINOR”) เป็นบริษัท
ย่อย ดงันั �น บริษัทในเครือของ MFG และ MINOR จงึถือเป็นกิจการที�เกี�ยวข้องกนัของกลุ่มบริษัท 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ตอ่) 
 
รายการค้าที�สําคญักบับริษัทที�เกี�ยวข้องกนัมีดงันี � 
 

14.1 รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม     

บริษัทร่วม 156,631,793 130,212,948 - - 

กิจการร่วมค้า 3,416,239 764,168 - - 

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 2,560 - - - 

รวมรายได้ 160,050,592 130,977,116 - - 

     

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์     

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 295,476,180 - - - 

รวมรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 295,476,180 - - - 

     

รายได้ค่าเช่า     

บริษัทย่อย - - 42,729,150 44,362,037 

กิจการร่วมค้า 3,881,936 1,227,677 - - 

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 69,444 218,105 - - 

รวมรายได้ค่าเช่า 3,951,380 1,445,782 42,729,150 44,362,037 

     

รายได้ค่าบริการจัดการ     

บริษัทย่อย - - 252,423,105 224,905,455 

บริษัทร่วม 244,640,944 455,023,235 3,505,980 2,021,328 

กิจการร่วมค้า 112,259,813 65,360,042 1,215,848 553,964 

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 4,254,317 4,210,020 - - 

รวมรายได้ค่าบริการจดัการ 361,155,074 524,593,297 257,144,933 227,480,747 

 

รายได้ค่าบริการจดัการส่วนใหญ่ เป็นรายได้จากการบริหารจดัการโรงแรม ระบบสารสนเทศและการเงิน 

 



196 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน

 

57 

 

14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

14.1 รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ตอ่) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
เงนิปันผลรับ     

บริษัทย่อย - - 1,314,315,306 1,398,605,969 

บริษัทร่วม 393,456,458 299,925,735 149,918,348 145,906,149 

กิจการร่วมค้า 15,885,763 11,949,831 - - 

รวมเงินปันผลรับ 409,342,221 311,875,566 1,464,233,654 1,544,512,118 

     

ดอกเบี �ยรับ     

บริษัทย่อย - - 1,387,765,427 1,127,878,804 

บริษัทร่วม 39,508,144 18,701,099 - - 

กิจการร่วมค้า 41,875,451 27,931,575 - - 

รวมดอกเบี �ยรับ 81,383,595 46,632,674 1,387,765,427 1,127,878,804 

     

รายได้อื�น     

บริษัทย่อย - - 4,273,476 8,732,332 

บริษทัร่วม 22,436 437,184 - - 

กิจการร่วมค้า 1,579,436 261,556 2,868 - 

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั - 14,019 - - 

รวมรายได้อื�น 1,601,872 712,759 4,276,344 8,732,332 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

14.2 การซื �อสินค้าและบริการ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
ซื �อสินค้า     

บริษัทร่วม 82,554,902 67,669,458 - - 

กิจการร่วมค้า 6,358,766 - - - 

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 113,879,600 130,403,973 - - 

รวมซื �อสินค้า 202,793,268 198,073,431 - - 

     

ค่าเช่า     

บริษัทย่อย - - 79,094,777 77,922,330 

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 21,768,292 18,554,226 - - 

รวมคา่เช่า 21,768,292 18,554,226 79,094,777 77,922,330 

     

ค่าบริการจัดการจ่าย     

บริษัทย่อย - - 59,963,759 59,246,667 

รวมคา่บริการจดัการจ่าย - - 59,963,759 59,246,667 

    

ค่าลิขสิทธิ�ในการใช้เครื�องหมายการค้า     

บริษัทย่อย - - 614,788 598,878 

รวมคา่ลิขสิทธิ�ในการใช้เครื�องหมายการค้า - - 614,788 598,878 

    

ดอกเบี �ยจ่าย     

บริษัทย่อย - - 34,007,032 41,993,835 

รวมดอกเบี �ยจ่าย - - 34,007,032 41,993,835 

    

ค่าใช้จ่ายอื�น      

บริษัทย่อย - - 49,507 33,133 

กิจการร่วมค้า 474,427 104,974 1,058 - 

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 51,247,944 67,738,120 22,877,694 23,254,844 

รวมคา่ใช้จ่ายอื�น 51,722,371 67,843,094 22,928,259 23,287,977 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

14.2 การซื �อสินค้าและบริการ (ตอ่) 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจํานวน 252,287,331 

บาท และ 79,350,107 บาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2557 : 206,965,575 บาท และ 75,262,323 บาท ตามลําดบั) โดยค่าตอบแทน
ดงักล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะสั �น ซึ�งได้แก่เงินเดือน โบนสั และสวสัดกิารอื�น 

 

14.3 ยอดค้างชําระที�เกิดจากการซื �อและขายสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี �กิจการที�เกี�ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย - - 1,048,256,140 792,946,947 

บริษัทร่วม 353,636,108 199,565,163 21,518,631 23,492,955 

กิจการร่วมค้า 95,776,757 161,257,511 21,929 11,901,566 

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 4,617,265 6,332,737 1,261 2,906,776 

รวมลกูหนี �กิจการที�เกี�ยวข้องกนั  454,030,130 367,155,411 1,069,797,961 831,248,244 

     

เจ้าหนี �กิจการที�เกี�ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย  - - 24,350,951 52,950,581 

บริษัทร่วม 14,968,385 11,617,166 - - 

กิจการร่วมค้า 2,065,014 147,387 - - 

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 15,680,354 19,080,142 4,826,589 - 

รวมเจ้าหนี �กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 32,713,753 30,844,695 29,177,540 52,950,581 
 



199รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ตอ่) 

 

14.4 เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน    

บริษัทย่อย  - - 34,221,547,173 29,122,936,682 

บริษัทร่วม 1,067,877,483 931,994,998 - - 

กิจการร่วมค้า 4,085,082,938 2,498,062,024 - - 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที�
เกี�ยวข้องกนั 5,152,960,421 3,430,057,022 34,221,547,173 29,122,936,682 

     

 



200 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ตอ่) 

 

14.4 เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ตอ่) 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
บริษัทย่อย     

วนัที� 1 มกราคม  - - 29,122,936,682 21,807,420,771 

เพิ�มขึ �น  - - 4,945,834,876 7,308,213,416 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ �น - - 152,775,615 7,302,495 

วนัที� 31 ธนัวาคม  - - 34,221,547,173 29,122,936,682 

     

บริษัทร่วม     

วนัที� 1 มกราคม  931,994,998 515,204,701 - - 

เพิ�มขึ �น  54,463,558 414,778,492 - - 

การแปลงคา่งบการเงิน 81,418,927 2,011,805 - - 

วนัที� 31 ธนัวาคม  1,067,877,483 931,994,998 - - 

     

กิจการร่วมค้า     

วนัที� 1 มกราคม  2,498,062,024 466,983,936 - - 

เพิ�มขึ �น 1,379,314,981 2,035,683,936 - - 

จ่ายชําระคืน (23,904,969) (6,089,354) - - 

การแปลงคา่งบการเงิน 231,610,902 1,483,506 - - 

วนัที� 31 ธนัวาคม  4,085,082,938 2,498,062,024 - - 

 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนัเป็นเงินให้กู้ ยืมที�ไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ มี
อตัราดอกเบี �ยตามอตัราตลาดซึ�งอ้างอิงจากอตัราดอกเบี �ยธนาคารพาณิชย์ เงินให้กู้ ยืมดงักล่าวมีกําหนดชําระคืนเมื�อทวง
ถามแตก่ลุ่มบริษัทจะไม่เรียกชําระคืนเงินให้กู้ ยืมดงักล่าวในอีก 12 เดือนข้างหน้า 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ตอ่) 

 

14.5 เงนิกู้ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
เงนิกู้ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน    

บริษัทย่อย - - 1,542,893,032 1,991,660,154 

บริษัทร่วม 18,795,000 - - - 

วนัที� 31 ธนัวาคม 18,795,000 - 1,542,893,032 1,991,660,154 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
บริษัทย่อย     

วนัที� 1 มกราคม  - - 1,991,660,154 1,827,251,831 

เพิ�มขึ �น - - - 164,408,323 

จ่ายชําระคืน - - (448,767,122) - 

วนัที� 31 ธนัวาคม  - - 1,542,893,032 1,991,660,154 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
บริษัทร่วม     

วนัที� 1 มกราคม  - - - - 

เพิ�มขึ �น 18,795,000 - - - 

วนัที� 31 ธนัวาคม  18,795,000 - - - 

 

เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ ยืมที�ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีกําหนดชําระคืนเมื�อทวงถาม และมี
อตัราดอกเบี �ยตามอตัราตลาดซึ�งอ้างอิงจากอตัราดอกเบี �ยธนาคารพาณิชย์ 

 



202 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



203รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



204 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



205รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



206 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน 207รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



206 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน 207รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



208 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน 209รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



208 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน 209รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



210 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน 211รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



210 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน 211รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



212 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



213รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



214 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



215รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



216 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



217รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



218 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



219รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



220 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



221รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



222 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



223รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



224 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



225รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



226 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



227รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



228 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



229รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



230 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



231รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน



232 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน



233รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเง ิน

1 

29 องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตอ่) 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ส่วนตํ�าจากการ ส่วนเกินทุนจากการ  
 รวมกิจการ ตีมูลค่ายุตธิรรมของ  
  ภายใต้การ เงนิลงทุนใน  
 ควบคุมเดียวกัน หลักทรัพย์เผื�อขาย รวม 
 บาท บาท บาท 
    

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557  (587,397,515) 82,219 (587,315,296) 

การตีราคา - 13,475 13,475 

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (587,397,515) 95,694 (587,301,821) 

    

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558  (587,397,515) 95,694 (587,301,821) 

การตีราคา - 28,800 28,800 

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (587,397,515) 124,494 (587,273,021) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



234 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)งบการเง ิน

2 

30 รายได้อื�น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
 

กําไรจากการปรับปรุงมลูคา่ยตุธิรรมจากการเปลี�ยน     

   สถานะของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,664,987,591 - - - 

กําไรจากการซื �อธุรกิจในราคาตํ�ากว่ามลูคา่ยตุธิรรม      
   สทุธิ 473,144,889 - - - 

รายได้ค่าเช่า 456,186,304 171,499,095 39,369,150 41,002,037 

รายได้จากการขายของสมนาคณุ 131,637,497 121,020,166 - - 

รายได้ค่าขนส่ง 122,164,356 116,907,486 - - 

เงินสนบัสนนุ 99,707,523 56,730,383 - - 

รายได้ค่าบริการจดัการ 70,992,469 63,517,943 - - 

ขายวตัถดุบิให้แฟรนชายส์ 47,772,484 28,554,224 - - 

รายได้ค่าซอ่มบํารุง 38,122,194 37,863,362 - - 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม 30,000,000 - 38,820,401 - 

รายได้ภาษีโรงเรือน 18,422,611 14,481,540 - - 

รายได้จากเครื�องหมายการค้า 12,864,912 35,195,689 - - 

รายได้จากเงินชดเชยประกนัภยั 325,899 40,778,814 - - 

กําไรจากการปรับปรุงมลูคา่ยตุธิรรมของ     

   เงินลงทนุระยะยาว - 86,631,773 - - 

กําไรจากการขายเงินลงทนุระยะสั �น - 24,666,481 - 24,666,481 

กําไรจากเลิกกิจการบริษัทย่อย - - 56,631,903 - 

อื�น ๆ 842,431,047 600,884,094 19,042,553 5,677,473 

รวมรายได้อื�น 4,008,759,776 1,398,731,050 153,864,007 71,345,991 

 
ตามที�เปิดเผยในหมายเหตุ 16 เกี�ยวกับการจัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ กลุ่ม
บริษัทได้จดัประเภทรายได้ค่าเช่าสําหรับปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 239 ล้านบาท ซึ�งจากเดิมรายงานไว้เป็น 
“รายได้อื�น” เป็น “รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการที�เกี�ยวข้อง” เพื�อวตัถปุระสงค์ในการเปรียบเทียบ 

 

กําไรจากการซื �อธุรกิจในราคาตํ�ากว่ามลูค่ายุติธรรมสุทธิแสดงถึงผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก
การซื �อกิจการและราคาที�ตกลงซื �อขายธุรกิจใน Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited และ Sun 

International (Botswana) (Proprietary) Limited และ Soho Ewan Darwin Hotel หลงัหกัคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง (หมายเหต ุ35) 
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31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

รายการบางรายการที�รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน สามารถแยกตามลกัษณะได้ดงันี � 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

คา่เสื�อมราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ     

   (หมายเหต ุ16) 48,786,962 70,986,106 - - 

การตดัจําหน่ายของอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ       

   (หมายเหต ุ16)   12,711 - - - 

คา่เสื�อมราคาของที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์      

   (หมายเหต ุ17) 2,649,095,933 2,396,323,475 83,631,593 87,589,597 

การด้อยคา่ (กลบัรายการ) ของที�ดนิ อาคารและ      

              อปุกรณ์ (หมายเหต ุ17) 14,091,369 (3,894,445) (141,785) (1,828,744) 

การตดัจําหน่ายของที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์     

   (หมายเหต ุ17) 73,358,476 26,196,193 500,766 1,980,876 

คา่ตดัจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน  
   (หมายเหต ุ18) 258,181,755 238,366,462 2,081,177 2,817,820 

กลบัรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน     

   (หมายเหต ุ18) (3,446) (31,628,318) - - 

คา่ตดัจําหน่ายของคา่เช่าจ่ายล่วงหน้า  
   (หมายเหต ุ19) 138,713,088 153,956,795 623,018 623,018 

หนี �สงสยัจะสญู (กลบัรายการ) 35,835,814 40,236,562 (32,455) (4,583) 

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 11,346,501,118 9,120,253,578 637,154,709 517,301,774 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์และหนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ได้ดงันี � 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 581,674,015 434,926,513 - - 

หนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (2,854,570,191) (2,089,033,975) (202,908,846) (196,175,448) 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (2,272,896,176) (1,654,107,462) (202,908,846) (196,175,448) 

 

สินทรัพย์และหนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะสามารถแสดงหกัลบกลบกันได้เมื�อสินทรัพย์และหนี �สินภาษีเงินได้ดงักล่าว
เกี�ยวข้องกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนัในงบแสดงฐานะการเงินรวมสินทรัพย์และหนี �สินภาษีเงินได้รอตดับญัชีแสดงยอดรวมของ
สินทรัพย์และหนี �สินสทุธิในแตล่ะบริษัท 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์และหนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมีดงันี � 
 

 งบการเงนิรวม 

  
รายได้ 

(ค่าใช้จ่าย)    
 1 มกราคม ในงบกาํไร การซื �อ ปรับปรุง 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 ขาดทุน ธุรกิจ รายการ พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

การขายสนิค้าฝากขาย 37,896,900 54,020 - - 37,950,920 

สํารองการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 30,386,834 (5,949,394) - - 24,437,440 

ประมาณการหนี �สิน 109,757,125 25,904,234 - - 135,661,359 

คา่เสื�อมราคา 31,649,159 14,464,500 - (979,952) 45,133,707 

รายได้รับลว่งหน้า 17,968,241 108,356 - - 18,076,597 

ผลขาดทนุสะสมยกไป 144,342,684 51,812,588 - - 196,155,272 

การแปลงคา่งบการเงิน 67,620,643 - - 69,997,357 137,618,000 

อื�นๆ 58,528 (281,480) - - (222,952) 

 439,680,114 86,112,824 - 69,017,405 594,810,343 

      

หนี �สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

ลกูหนี �การค้า (56,245,261) 55,638,855 - - (606,406) 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ (984,558,049) 55,166,843 (41,395,676) - (970,786,882) 

รายได้ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (550,823,344) (11,752,530) - - (562,575,874) 

กําไรจากหลกัทรัพย์เผื�อขาย 

    ที�ยงัไมเ่กิดขึ �น (210,780,556) (17,479,160) - - (228,259,716) 

กําไรจากการขายสินทรัพย์      

   ระหวา่งกลุม่บริษัทที�ยงัไมเ่กิดขึ �น (38,733,055) (1,721,899) - - (40,454,954) 

การปรับมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์       

   ณ วนัที�ซื �อกิจการ (369,088,328) 45,600,545 (61,979,751) - (385,467,534) 

การแปลงคา่งบการเงิน 219,514 - - (2,799,222) (2,579,708) 

อื�น ๆ 6,530,546 (64,717,277) - - (58,186,731) 

 (2,203,478,533) 60,735,377 (103,375,427) (2,799,222) (2,248,917,805) 

      

         หนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี- สทุธิ (1,763,798,419) 146,848,201 (103,375,427) 66,218,183 (1,654,107,462) 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์และหนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมีดงันี � (ตอ่) 
 

 

 งบการเงนิรวม 

  
รายได้ 

 (ค่าใช้จ่าย) 
  

 

 1 มกราคม ในงบกําไร การซื �อ ปรับปรุง 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 ขาดทุน ธุรกิจ รายการ พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

การขายสนิค้าฝากขาย 37,950,920 1,025,509 - - 38,976,429 

สํารองการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 24,437,440 (5,677,914) - - 18,759,526 

ประมาณการหนี �สนิ 135,661,359 26,814,551 29,661,956 (132,158) 192,005,708 

คา่เสื�อมราคา 45,133,707 (15,541,500) 14,491,142 9,733,960 53,817,309 

รายได้รับลว่งหน้า 18,076,597 (267,312) - - 17,809,285 

ผลขาดทนุสะสมยกไป 196,155,272 86,507,032 - 321,160 282,983,464 

การแปลงคา่งบการเงิน 137,618,000 - - 18,264,570 155,882,570 

อื�นๆ (222,952) 17,809 7,592,199 - 7,387,056 

 594,810,343 92,878,175 51,745,297 28,187,532 767,621,347 

      

หนี �สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี       

ลกูหนี �การค้า (606,406) (2,301,060) 8,654,880 - 5,747,414 

สทิธิในการบริหารสนิทรัพย์ (970,786,882) 46,150,852 (38,230,350) - (962,866,380) 

รายได้ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (562,575,874) (30,890,702) - - (593,466,576) 

กําไรจากหลกัทรัพย์เผื�อขายที�ยงัไม่เกิดขึ �น (228,259,716) (5,060) - - (228,264,776) 

กําไรจากการขายสนิทรัพย์      

   ระหว่างกลุม่บริษัทที�ยงัไม่เกิดขึ �น (40,454,954) 2,914,952 - - (37,540,002) 

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์   
   ณ วนัที�ซื �อกิจการ (385,467,534) 103,611,775 (789,692,649) - (1,071,548,408) 

การแปลงคา่งบการเงิน (2,579,708) - - - (2,579,708) 

อื�น ๆ (58,186,731) 10,286,581 (102,098,937) - (149,999,087) 

 (2,248,917,805) 129,767,338 (921,367,056) - (3,040,517,523) 

      

         หนี �สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (1,654,107,462) 222,645,513 (869,621,759) 28,187,532 (2,272,896,176) 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 1 มกราคม รายได้(ค่าใช้จ่าย) 31ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 ในงบกําไรขาดทุน พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สํารองการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 2,847,212 (917) 2,846,295 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,289,838 264,413 3,554,251 

ผลขาดทนุสะสมยกไป 40,495,149 (35,715,399) 4,779,750 

อตัราดอกเบี �ยที�แท้จริง - 3,406,556 3,406,556 

 46,632,199 (32,045,347) 14,586,852 

    

หนี �สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

กําไรจากหลกัทรัพย์เผื�อขายที�ยงัไม่เกิดขึ �น (210,777,936) 15,636 (210,762,300) 

หนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (164,145,737) (32,029,711) (196,175,448) 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 1 มกราคม รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 ในงบกําไรขาดทุน พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สํารองการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 2,846,295 (2,160,295) 686,000 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,554,251 (447,896) 3,106,355 

ผลขาดทนุสะสมยกไป 4,779,750 (4,779,750) - 

อตัราดอกเบี �ยที�แท้จริง 3,406,556 679,443 4,085,999 

 14,586,852 (6,708,498) 7,878,354 

    

หนี �สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

กําไรจากหลกัทรัพย์เผื�อขายที�ยงัไม่เกิดขึ �น (210,762,300) (24,900) (210,787,200) 

หนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (196,175,448) (6,733,398) (202,908,846) 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีสําหรับรายการขาดทนุทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจํานวนที�เป็นไปได้ค่อนข้างแน่
วา่จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั �น กลุ่มบริษัทมีรายการขาดทนุทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้ยกไปเพื�อ
หกักลบกบักําไรทางภาษีในอนาคตเป็นจํานวนเงิน 386 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 682 ล้านบาท) ซึ�งไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ ซึ�งจะสิ �นสดุระยะเวลาการหกักลบกนัในปีดงัตอ่ไปนี � 
 

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท 

 

พ.ศ. 2558 4,934,972 54,243,508 

พ.ศ. 2559 35,992,738 328,655,988 

พ.ศ. 2560 21,441,969 156,585,736 

พ.ศ. 2561 56,491,417 45,638,673 

พ.ศ. 2562 130,754,349 96,215,844 

พ.ศ. 2563 136,132,172 - 

385,747,617 681,339,749 

 

ภาษีเงนิได้ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินได้:     

ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบนั 643,179,991 513,612,096 31,526,504 - 

ภาษีเงินได้ของปีก่อนที�รับรู้ในปีปัจจบุนั (9,746,054) 30,186,160 32,063 - 

รวมภาษีเงนิได้ 633,433,937 543,798,256 31,558,567 - 

     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:     

การเปลี�ยนแปลงของรายการที�เกิดจากผลแตกต่าง       
   ชั�วคราว (23,951,519) (111,223,612) (902,884) 29,701,415 

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราวที�ไม่ได้รับรู้ (65,494,250) 5,191,396 7,636,282 2,328,296 

รับรู้ผลขาดทนุงวดก่อน (133,199,744) (40,815,985) - - 

รวมภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (222,645,513) (146,848,201) 6,733,398 32,029,711 

     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 410,788,424 396,950,055 38,291,965 32,029,711 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 
ภาษีเงินได้สําหรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจํานวนเงินที�แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของ
ประเทศที�บริษัทใหญ่ตั �งอยู่ โดยมีรายละเอียดดงันี � 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไรก่อนภาษี 7,545,167,078 4,898,579,298 1,723,664,746 1,687,030,460 

     

ภาษีคํานวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 1,509,033,416 979,715,860 344,732,949 337,406,092 

ผลกระทบ:     

ผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมสุทธิจากภาษี (250,701,785) (164,600,011) - - 

ผลกระทบของอตัราภาษีที�แตกต่าง (681,866,124) (421,198,914) - - 

ภาษีจากรายได้ที�ไม่รับรู้ - - (22,776,638) - 

คา่ใช้จ่ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 25,082,180 6,131,016 1,572,915 1,302,733 

รายได้ที�ไม่ต้องเสียภาษี (1,534,912) (5,139,326) (292,905,606) (309,007,410) 

การปรับปรุงจากงวดก่อน (9,746,054) 30,186,160 32,063 - 

ผลประโยชน์จากการหกัภาษีได้เพิ�มเตมิ - (11,759,372) - - 

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว     

   ที�ไม่ได้รับรู้ (65,494,250) 5,191,396 7,636,282 2,328,296 

การใช้ประโยชน์จากการขาดทนุงวดก่อนที�ไม่ได้   

   รับรู้ (133,199,744) (40,815,985) - - 

ขาดทนุทางภาษีที�ไม่ได้บนัทกึเป็นสินทรัพย์     

   ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 19,215,697 19,239,231 - - 

ภาษีเงินได้ 410,788,424 396,950,055 38,291,965 32,029,711 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 
ภาษีเงินได้ที�(ลด) / เพิ�ม ที�เกี�ยวข้องกบัองค์ประกอบในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�นมีดงันี � 
 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ�ม หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ�ม หลังภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

กําไรจากหลกัทรัพย์เผื�อขาย 

ที�ยงัไม่เกิดขึ �น (377,286,485) - (377,286,485) 406,218,027 - 406,218,027 

การแปลงคา่งบการเงิน (715,565,929) - (715,565,929) (485,696,357) - (485,696,357) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น (1,092,852,414) - (1,092,852,414) (79,478,330) - (79,478,330) 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ�ม หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ�ม หลังภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

กําไรจากหลกัทรัพย์เผื�อขาย 

ที�ยงัไม่เกิดขึ �น 28,800 - 28,800 13,475 - 13,475 

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น 28,800 - 28,800 13,475 - 13,475 

 

33 กําไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐานคํานวณโดยการหารกําไรส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัที�ชําระแล้ว
และออกจําหน่ายอยู่ในระหวา่งปี 

 

ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยได้ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้น
สามญัเทียบเทา่ปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทั �งหมด บริษัทมีใบสําคญัแสดงสิทธิ (หมายเหต ุ27) 
 

ในการคํานวณจํานวนหุ้นสามัญที�เพิ�มขึ �นหากมีการใช้สิทธิ บริษัทคํานวณว่าหากนําเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสําคญั
แสดงสิทธิที�เหลืออยู่ดงักล่าวมาซื �อหุ้นสามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉลี�ยของงวดเพื�อกําหนดจํานวนหุ้นสามญัที�ต้องออกเพิ�ม 
แล้วนําจํานวนหุ้นสามญัส่วนเพิ�มดงักล่าวมารวมกบัหุ้นสามญัที�มีอยู่ ทั �งนี �ไม่มีการปรับปรุงใด ๆ ในงบกําไรขาดทนุ 
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33 กําไรต่อหุ้น (ตอ่) 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทไม่ได้รวมใบสําคญัแสดงสิทธิในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด 

เนื�องจากราคาในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัสงูกวา่ราคาตลาดของหุ้นสามญั 

 

 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 หุ้น หุ้น 
   

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัที�ใช้คํานวณกําไรตอ่หุ้น - สทุธิ* 4,402,165,649 4,401,708,394 

   

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด   

ใบสําคญัแสดงสิทธิซื �อหุ้นสามญั - - 

หุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลด - - 

   

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัที�ใช้ในการคํานวณกําไรตอ่หุ้นปรับลด 4,402,165,649 4,401,708,394 

 

* จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ได้รวมหุ้นปันผลในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น
ใหม่ ซึ�งได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมสามัญประจําปีของผู้ ถือหุ้น เมื�อวนัที� 3 เมษายน พ.ศ. 2558 นอกจากนี �กําไรต่อหุ้นและ
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั สําหรับปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้แสดงปรับใหม่อนัเป็นผลมาจากการจ่าย
หุ้นปันผลดงักล่าวข้างต้น (หมายเหต ุ34) เพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 เรื�องกําไรตอ่หุ้น 

 

 งบการเงนิรวม 
 สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 
   

กําไรที�เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั 7,040,164,749 4,401,785,695 

   

กําไรตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน 1.5992 1.0000 

   

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 1.5992 1.0000 
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33 กําไรต่อหุ้น (ตอ่) 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 
   

กําไรที�เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั 1,685,372,781 1,655,000,749 

   

กําไรตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน 0.3829 0.3760 

   

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 0.3829 0.3760 

 

34 เงนิปันผล 
 

ที�ประชุมสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื�อวนัที� 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.25 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิและผู้ ถือหุ้นที�ถือหลกัทรัพย์ที�สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจํานวนรวมไม่เกิน 1,050  
ล้านบาท และหุ้นปันผลในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคา 1 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 1,471 ล้านบาท 
เงินสดปันผลจํานวนทั �งสิ �น 1,001 ล้านบาท และหุ้นปันผลจํานวน 400 ล้านหุ้น ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 
2558 

 

ที�ประชุมสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื�อวนัที� 2 เมษายน พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.35 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมและผู้ ถือหุ้นที�ถือหลกัทรัพย์ที�สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจํานวนรวมไม่เกิน 4,002 ล้าน
หุ้น รวมเป็นเงินสดปันผลจ่ายไม่เกิน 1,401 ล้านบาท เงินปันผลจํานวนเงินทั �งสิ �น 1,401 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื�อ
วนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2557 
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35 การซื �อกิจการ 

 

Pojuca S.A. 

 

เมื�อวนัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัท Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท
ได้เข้าซื �อกิจการ ของ Pojuca S.A. ในสดัส่วนร้อยละ 100 โดยมีมลูค่าเงินลงทนุทั �งสิ �น 40.2 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 1,490 ล้าน
บาท  

 

รายละเอียดการลงทนุแสดงได้ดงันี � 
  พันบาท 
   

ราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทนุ  1,489,778 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ  638,131 

ราคาซื �อสงูกวา่มลูค่าตามบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน)   851,647 

 

ราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทนุจํานวน 8 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 316 ล้านบาท จะจ่ายในอนาคตเมื�อบรรลุเงื�อนไขที�กําหนดใน
สญัญา 

 

มลูคา่ตามบญัชีตามส่วนได้เสียร้อยละ 100 ของสินทรัพย์และหนี �สินที�ได้มาจากการลงทนุ มีดงันี � 
  พันบาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  174,974 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น  140,451 

สินค้าคงเหลือ  17,148 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์   874,403 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  14,168 

ที�ดนิและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อขาย  67,472 

ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า  57,999 

คา่ใช้จ่ายล่วงหน้า  21,268 

สินทรัพย์อื�น  75,564 

หนี �สิน  (805,316) 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มา  638,131 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ  - 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ  638,131 
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35 การซื �อกิจการ (ตอ่) 

 

สินทรัพย์ของ Tivoli ในประเทศโปรตเุกส 

 

เมื�อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2558 Minor Continental Portugal, S.A. บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทได้ทําการซื �อสินทรัพย์
ดําเนินงานจากกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ�งเป็นจํานวนเงิน  156.30 ล้านยูโร ซึ�งรายการนี �ถือเป็นรายการจากการรวม
ธุรกิจ 

 

มลูคา่ตามบญัชีตามส่วนได้เสียร้อยละ 100 ของสินทรัพย์ได้มาจากการลงทนุ มีดงันี � 
 

  พันบาท 
   

ที�ดนิและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อขาย  4,467,514 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์   1,630,767 

  6,098,281 

 

สินทรัพย์สทุธิที�ได้มาจากการซื �อกิจการข้างต้น เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัที�ซื �อกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่ม
บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มา   และสรุปราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทนุกบัผู้ขาย โดยจะ
ปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหนี �สินให้เป็นมลูคา่ยตุธิรรม  และราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทนุเมื�อการขั �นตอนเหล่านี �เสร็จสิ �น
ผลตา่งระหว่างต้นทนุการได้มาของสินทรัพย์กบัมลูคา่ยตุธิรรม   จะนําไปปรับปรุงกบัค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื �อธุรกิจใน
ราคาตํ�ากวา่มลูค่ายตุธิรรม 

 

กลุ่ม SUN และ Soho Elan Darwin 

 

เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษัท MHG International Holding (Mauritius) Limited ซึ�งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่ม
บริษัท ได้เข้าซื �อกิจการของ Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited และ Sun International (Botswana) 

(Proprietary) Limited 

 

เมื�อวนัที� 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษัท MHG Australia Investments Pty. Ltd. และ Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. 

Ltd. ได้เข้าซื �อที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ และสิทธิในการบริหารสินทรัพย์ของ Soho Elan Darwin Hotel  
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35 การซื �อกิจการ (ตอ่) 
 

กลุ่ม SUN และ Soho Elan Darwin (ตอ่) 

 

รายละเอียดการลงทนุ มีดงัตอ่ไปนี � 
 

 

Sands Hotels 
Holdings 

 (Namibia) 
(Proprietary) 

 Limited 

Sun 
 International 

(Botswana) 
(Proprietary) 

 Limited 

 

Soho Elan 
Darwin Hotel 

    

ราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทนุ 

 
15.3 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
19.7 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
54.9 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย 
สดัส่วนของการลงทนุ ร้อยละ 80 ร้อยละ 64 ร้อยละ 100 

ประเภทของเงินลงทนุ บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย 

 

รายละเอียดการลงทนุ มีดงัตอ่ไปนี � 
 

 พันบาท 

 

Sands Hotels 
Holdings 

(Namibia) 
(Proprietary) 

Limited 

Sun 
International 
(Botswana) 

(Proprietary) 
Limited 

Soho Elan 
Darwin Hotel 

 
 

รวม 
     
ราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทนุ 494,596 639,490 1,400,873 2,534,959 

มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิ     

   ที�ได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ 631,334 1,182,362 1,477,448 3,291,144 

กําไรจากการซื �อในราคาตํ�ากวา่มลูคา่ยตุธิรรม (136,738) (542,872) (76,575) (756,185) 

ต้นทนุที�เกี�ยวข้อง 45,578 181,282 56,181 283,041 

กําไรจากการซื �อในราคาตํ�ากวา่มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิ (91,160) (361,590) (20,394) (473,144) 
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35 การซื �อกิจการ (ตอ่) 
 

กลุ่ม SUN และ Soho Elan Darwin (ตอ่) 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์และหนี �สินที�ได้มาจากการซื �อกิจการมีดงันี � 
 

 พันบาท 

 

Sands Hotels 
Holdings 

(Namibia) 
(Proprietary) 

Limited 

Sun International 
(Botswana) 

(Proprietary) 
Limited 

 
Soho Elan 

Darwin Hotel 
    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,807 249,939 - 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 13,302 10,767 - 

สินค้าคงเหลือ 5,504 6,923 - 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น - 6,140 - 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,199,250 2,056,683 1,437,446 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ - - 127,435 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - 375 - 

คา่ใช้จ่ายล่วงหน้า 3,119 7,990 - 

หนี �สิน (144,993) (65,888) - 

หนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (318,822) (425,488) (87,433) 

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มา 789,167 1,847,441 1,477,448 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (157,833) (665,079) - 

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มาตามสัดส่วน    

   ของการลงทนุ 631,334 1,182,362 1,477,448 

 

กลุ่มบริษัทแต่งตั �งผู้ประเมินอิสระซึ�งมีคุณสมบตัิของผู้ เชี�ยวชาญในวิชาชีพและมีใบอนญุาตวิชาชีพ เพื�อประเมินมลูค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที�มีตวัตนของบริษัท ณ วนัซื �อกิจการ  
 

มลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที�ได้มาจะถูกปรับปรุงกบักําไรจากการซื �อธุรกิจในราคาตํ�ากว่ามลูค่ายุติธรรมภายในระยะเวลา 
12 เดือน นบัจากวนัที�ซื �อกิจการ 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทอยู่ในขั �นตอนการทําเอกสารทางกฎหมายกบั Sands Hotels Holdings (Namibia) 

(Proprietary) Limited ให้เสร็จสมบรูณ์ 
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35 การซื �อกิจการ (ตอ่) 
 

Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 

 

เมื�อวนัที� 30 ตลุาคม พ.ศ. 2558 บริษัท Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้
เข้าซื �อกิจการ ของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. จํานวน 45 ล้านแหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 1,121 ล้านบาท คิด
เป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 20 ทําให้สดัส่วนเงินลงทนุเพิ�มขึ �นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 ซึ�งพิจารณาเป็นการซื �อกิจการ
สําหรับงบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์สุทธิที�ได้มาจากการซื �อกิจการข้างต้น เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัที�ซื �อกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่ม
บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที�ได้มาและสรุปราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทุนกับผู้ ขาย โดยจะ
ปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหนี �สินให้เป็นมูลค่ายุติธรรมและราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทุนเมื�อการขั �นตอนเหล่านี �เสร็จสิ �น 
ผลต่างระหว่างต้นทนุการได้มาของสินทรัพย์กับมูลค่ายุติธรรมจะนําไปปรับปรุงกบัค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื �อธุรกิจใน
ราคาตํ�ากวา่มลูคา่ยตุธิรรม 

 
รายละเอียดการลงทนุแสดงได้ดงันี � 
 

  พันบาท 
   

ราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทนุ  1,120,901 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ ณ วนัที� 30 ตลุาคม พ.ศ. 2558  1,067,621 

กําไรจากการปรับปรุงมลูคา่ยตุธิรรมจากการปลี�ยนสถานะของเงินลงทนุในบริษัทร่วม  1,792,887 

รวม  3,981,409 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ  394,661 

ราคาซื �อสงูกวา่มลูค่าตามบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน)   3,586,748 
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35 การซื �อกิจการ (ตอ่) 
 

Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (ตอ่) 

   

           มลูคา่ตามบญัชีตามส่วนได้เสียร้อยละ 70 ของสินทรัพย์และหนี �สินที�ได้มาจากการลงทนุ มีดงันี � 
 

  พันบาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  86,261 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น  133,960 

สินค้าคงเหลือ  156,312 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์   426,685 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  540,829 

คา่ใช้จ่ายล่วงหน้า  15,872 

สินทรัพย์อื�น  133,345 

หนี �สิน  (929,463) 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มา  563,801 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ  169,140 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิของสินทรัพย์สทุธิที�ได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ  394,661 

 
 
36 เครื�องมือทางการเงนิ 

 

นโยบายการบริหารความเสี�ยงทางด้านการเงนิ 
 

นโยบายการบริหารความเสี�ยงทางด้านการเงินถูกกําหนดให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัท ในการบริหารความเสี�ยง
ทางด้านสภาพคล่อง ความเสี�ยงของอตัราดอกเบี �ย ความเสี�ยงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และความเสี�ยงทางด้าน
ความน่าเชื�อถือทางการเงินของบริษัท โดยมีนโยบายหลกัเป็นไปเพื�อการบริหารและการป้องกนัความเสี�ยงทางการเงิน มิได้มีไว้
เพื�อการเก็งกําไร 

 

ความเสี�ยงทางด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษัทบริหารจดัการความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง โดยรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดให้เพียงพอเพื�อสนบัสนนุ
เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท จดัหาแหล่งเงินทนุระยะยาว และมีการกระจายแหล่งได้มาของเงินทนุไว้ล่วงหน้า 
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36 เครื�องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ความเสี�ยงทางด้านอัตราดอกเบี �ย 
 

ความเสี�ยงทางด้านอตัราดอกเบี �ยเกิดขึ �นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี �ยในตลาด ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทบริหารความเสี�ยงนั �นๆ อย่างเป็นไปตามนโยบาย เพื�อลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอัตราดอกเบี �ย
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพตลาด กลุ่มบริษัทบริหารหนี �สินโดยการกู้ ยืมแบบที�มีอัตราดอกเบี �ยคงที� สัญญา
แลกเปลี�ยนดอกเบี �ยทางการเงินเป็นหนึ�งในเครื�องมือตราสารอนพุันธ์ทางการเงินที�กลุ่มบริษัทใช้เพื�อบริหารความผันผวนของ
อตัราดอกเบี �ย โดยสามารถเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ยจากอตัราลอยตวัเป็นอตัราคงที�ได้ 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ยดงันี � 
 

ก) สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ยสําหรับเงินกู้ ยืมสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจํานวน 5.0 ล้านเหรียญ จากอตัราดอกเบี �ย
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี �ยคงที� สญัญาดงักล่าวจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2559  

 

ข) สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ยสําหรับเงินกู้ ยืมสกลุดอลลาร์ออสเตรเลียจํานวน 16.5 ล้านเหรียญ จากอตัราดอกเบี �ย
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี �ยคงที� สญัญาดงักล่าวจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2559  

 

ค) สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ยสําหรับหุ้นกู้สกลุเงินบาทจํานวน 2,700 ล้านบาท จากอตัราดอกเบี �ยคงที�เป็นอตัรา
ดอกเบี �ยลอยตวั สญัญาดงักล่าวจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2565 

 

ง) สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ยสําหรับหุ้นกู้สกลุเงินบาทจํานวน 4,000 ล้านบาท จากอตัราดอกเบี �ยคงที�เป็นอตัรา
ดอกเบี �ยลอยตวั สญัญาดงักล่าวจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2568 
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36 เครื�องมือทางการเงนิ (ตอ่) 
 
ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 
 

กลุ่มบริษัทมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ที�สําคญัอันเกี�ยวเนื�องจากการซื �อหรือขายสินค้าและบริการ 
การกู้ ยืมหรือให้กู้ ยืมเงินที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทใช้
ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื�อบริหารความเสี�ยงที�เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน คือ สญัญาแลกเปลี�ยนสกุลเงิน 
และสญัญาซื �อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า ดงันี � 
 

สัญญาแลกเปลี�ยนสกุลเงนิและอัตราดอกเบี �ย (Cross currency swap contracts)  
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีสญัญาแลกเปลี�ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี �ย (Cross currency swap) คือ หุ้นกู้
สกุลเงินบาท จํานวน 1,500 ล้านบาท ที�อตัราดอกเบี �ยคงที�แปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจํานวน 48.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีสญัญาแลกเปลี�ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี �ย (Cross currency swap) คือ หุ้นกู้
สกลุเงินบาท จํานวน 4,000 ล้านบาท ที�อตัราดอกเบี �ยคงที�ที�แปลงเป็นสกลุเงินยโูร จํานวน 106.10 ล้านเหรียญยโูร  
 

ณ วันที� 31 ธันวคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี�ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี �ย (Cross currency swap) คือ เงินกู้ ยืม
จํานวน 61.73 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ที�อตัราดอกเบี �ยลอยตวัแปลงเป็นสกลุเงินไทยบาท จํานวน 2,000 ล้านบาท  
 

สัญญาซื �อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

สัญญาซื �อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื�อป้องกันความเสี�ยงจากการซื �อสินค้าที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที� 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีสญัญาซื �อขายเงินตราตา่งประเทศคงเหลือ ซึ�งครบกําหนดไม่เกิน 6 เดือน ดงันี �  
 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 
   

3,455,259 เหรียญสหรัฐฯ (36.21 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 125,110,089 1,988,761 

   (พ.ศ. 2557 : 60,311 เหรียญสหรัฐฯ (32.975 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐฯ))   

เหรียญยโูร - ไม่มี - 9,977,090 

   (พ.ศ. 2557 : 242,215 เหรียญยโูร (41.14 - 41.245 บาทตอ่ 1 เหรียญยโูร))   
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37 ภาระผูกพัน 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีภาระผกูพนัดงัตอ่ไปนี � 
 

เฉพาะบริษัท 

 

- บริษัทได้ทําสัญญาสิทธิในการใช้เครื�องหมายการค้ากับบริษัทแห่งหนึ�งในต่างประเทศ โดยบริษัทผูกพันที�จะต้องจ่าย
คา่ธรรมเนียมการใช้เครื�องหมายการค้าและการจดัการด้านการตลาดระหวา่งประเทศเป็นอตัราร้อยละของรายได้ค่าห้องพกั
ทั �งหมดตามที�ระบไุว้ในสญัญา สญัญานี �สิ �นสดุในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 

 

- บริษัทได้ทําสญัญาเช่าที�ดนิเพื�อใช้เป็นที�ตั �งอาคารโรงแรมของบริษัทมีกําหนดเวลาเช่า 30 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2561 โดยบริษัท
ผกูพนัที�จะจ่ายคา่เช่าตามอตัราร้อยละของรายได้รวมซึ�งจะปรับเพิ�มขึ �นในแตล่ะปีจนถงึอตัราร้อยละคงที�ของรายได้รวมต่อปี
ตามที�กําหนดในสญัญาหรือตามอัตราค่าเช่าขั �นตํ�าตามที�กําหนดในสญัญาแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2558 บริษัทมีภาระผูกพนัตามอตัราค่าเช่าขั �นตํ�าตามที�กําหนดในสญัญาที�จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นจํานวนเงินประมาณ 

15 ล้านบาท 
 

- บริษัทได้ทําสญัญาเช่าพื �นที�และสัญญาบริการกับบริษัทย่อยแห่งหนึ�งเพื�อเปิดภัตตาคาร ซึ�งบริษัทมีภาระผูกพันที�จะต้อง
จ่ายค่าเช่า ตามสัญญาเช่าพื �นที�และสัญญาบริการเป็นจํานวนเงินประมาณ 5.4 ล้านบาท นอกจากนี � บริษัทยังผูกพันที�
จะต้องชําระคา่ธรรมเนียมในการใช้พื �นที�เพื�อจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มให้กบับริษัทย่อยแห่งนี �ในอตัราร้อยละของรายได้
คา่อาหารและเครื�องดื�มที�บริษัทขายได้ตามที�ระบใุนสญัญาโดยสญัญาตา่ง ๆ เหล่านี �จะสิ �นสดุภายในปี พ.ศ. 2559 

 

- บริษัทได้ทําสัญญาการใช้สิทธิในเครื�องหมายการค้ากับบริษัทย่อยแห่งหนึ�ง ในการนี � บริษัทผูกพันที�จะจ่ายค่าธรรมเนียม
การใช้สิทธิในเครื�องหมายการค้าเป็นอตัราร้อยละของรายได้ตามที�ระบุในสญัญา สญัญานี �มีกําหนดระยะเวลา 10 ปี โดย
จะสิ �นสดุในปี พ.ศ. 2560 

 

- บริษัทได้ทําสญัญาการบริหารงานโรงแรมกบับริษัทย่อยแห่งหนึ�ง โดยบริษัทคู่สญัญารับเป็นผู้บริหารงานโรงแรมของบริษัท 
ในการนี �บริษัทผูกพันที�จะจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารงานเป็นอัตราร้อยละของรายได้ตามที�ระบุในสัญญา สัญญานี �มี
กําหนดระยะเวลา10 ปี โดยจะสิ �นสดุในปี พ.ศ. 2559 

 

- บริษัทได้ทําสัญญาบริการความช่วยเหลือทางเทคนิคและใช้เครื�องหมายการค้าและชื�อทางการค้า จํานวนสองสัญญากับ
บริษัทแหง่หนึ�งในตา่งประเทศ โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซึ�งคํานวณเป็นอตัราร้อยละของยอดขายตามที�ระบุไว้ในสญัญา 
โดยสญัญาแรกมีผลตั �งแตก่มุภาพนัธ์ พ.ศ. 2537 โดยทั �งสองสญัญาจะมีผลจนกวา่บริษัทใดบริษัทหนึ�งจะยกเลิกสญัญา  
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37 ภาระผูกพัน (ตอ่) 
 

ส่วนของบริษัทย่อย 

 

สัญญาบริหารและบริการ 
 
- บริษัทย่อยแหง่หนึ�งได้ทําสญัญาบริหารโรงแรมกบับริษัทแหง่หนึ�งในตา่งประเทศ โดยบริษัทคูส่ญัญารับเป็นผู้บริหารงานโรงแรมของ 

บริษัทย่อย ตามสญัญานี �บริษัทย่อยผูกพันที�จะจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรมในอตัราระยะเวลา และวิธีการคํานวณตามที�
ระบใุนสญัญา สญัญานี �มีกําหนดระยะเวลา 20 ปี สิ �นสดุในปี พ.ศ. 2564 ซึ�งสญัญาจะสามารถตอ่อายไุด้อีก 10 ปี 

 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้ทําสัญญาบริการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานโรงแรมกบับริษัทสามแห่ง โดยบริษัทย่อยจะ
ได้รับบริการและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�ระบุไว้ในสญัญา รวมทั �งผูกพนัที�จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ ในอัตราระยะเวลาและวิธีการคํานวณดงัที�กล่าวไว้ในแต่ละสัญญาซึ�งสัญญาทั �งหมดมีผลใช้บงัคบัตั �งแต่เดือนกันยายน 
พ.ศ.2549 และสิ �นสดุเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2567 

 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้ทําสัญญาบริการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานโรงแรมกบับริษัทสามแห่ง โดยบริษัทย่ อยจะ
ได้รับบริการและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�ระบุไว้ในสญัญา รวมทั �งผูกพนัที�จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ ในอตัรา ระยะเวลาและวธีิการคํานวณดงัที�กล่าวไว้ในแตล่ะสญัญา ซึ�งสญัญาทั �งหมดมีผลใช้บงัคบัตั �งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2549 และสิ �นสดุเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 และเมื�อสญัญาหมดอายแุล้วจะตอ่อายไุด้อีก 20 ปี 

 
- บริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้ทําสัญญาบริการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแห่ง โดยบริษัทย่อยจะ

ได้รับบริการและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบตัติามเงื�อนไขตา่ง ๆ ที�ระบไุว้ในสญัญา รวมทั �งผูกพนัที�จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ในอตัราระยะเวลาและวิธีการคํานวณดงัที�กล่าวไว้ในแต่ละสัญญา ซึ�งสัญญาทั �งหมดมีผลใช้บังคบัตั �งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 
พ.ศ.2550 และสิ �นสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2570 และเมื�อสญัญาหมดอายุแล้วจะต่ออายุได้อีก 2 ครั �ง ครั �งละ 20 ปี และ 
10 ปี ตามลําดบั 

 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้ทําสัญญาค่าที�ปรึกษา ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานโรงแรมกบับริษัทในต่างประเทศสองแห่ง โดย
บริษัทย่อยจะได้รับบริการด้านการดําเนินงานและการตลาดของโรงแรม และได้ใช้สิทธิในเครื�องหมายการค้า ความรู้ทาง
เทคนิคและสิทธิอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง บริษัทย่อยผูกพนัที�จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ในอตัรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดงัที�
กล่าวในแต่ละสญัญา ซึ�งสัญญาทั �งหมดมีผลใช้บงัคบัตั �งแต่เดือนเมษายน พ .ศ. 2554 และสิ �นสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2574 
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37 ภาระผูกพัน (ตอ่) 

 

ส่วนของบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
สัญญาบริหารและบริการ (ตอ่) 

 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้ทําสัญญาอนุญาตให้ทําการตลาดสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื�อการอยู่อาศัย  ที�เกี�ยวข้องกับการ
ดําเนินงานกบับริษัทในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยจะได้รับบริการด้านการดําเนินงานและการตลาดของบริษัท และได้ใช้
สิทธิในเครื�องหมายการค้า ความรู้ทางเทคนิคและสิทธิอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง บริษัทย่อยผูกพนัที�จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตาม
อตัราที�ระบุสัญญา ซึ�งสัญญาทั �งหมดมีผลใช้บงัคบัตั �งแต่เดือนมิถุนายน พ .ศ. 2550 และสิ �นสุดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2580 

 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้ทําสัญญาบริการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการให้คําป รึกษา ติดตั �ง ซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศกบับริษัทแห่งหนึ�ง โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการ
บริการในอตัรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดงัที�กล่าวไว้ในสญัญา โดยมีกําหนดระยะเวลา 10 ปี ซึ�งมีผลใช้บงัคบัตั �งแต่
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550 

 

สัญญาเช่า 
 

- บริษัทย่อยสามแห่งได้ทําสญัญาเช่าที�ดินมีกําหนดเวลาเช่าระหว่าง 30 ถึง 42 ปี ตั �งแต่วนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 วนัที� 
25 มกราคม พ.ศ. 2532 และวนัที� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ตามลําดบั โดยบริษัทย่อยผูกพนัที�จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอตัรา
ร้อยละคงที�ของรายได้รวมซึ�งจะปรับเพิ�มขึ �นในแต่ละปีจนถึงอตัราร้อยละคงที�ของรายได้รวมต่อปีตามที�กําหนดในสญัญา
หรือตามอตัราค่าเช่าขั �นตํ�าตามที�กําหนดในสญัญาแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า  ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมี
ภาระผูกพนัตามอัตราค่าเช่าที�ดินขั �นตํ�าที�ระบุไว้ในสญัญาเช่าที�จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นจํานวนเงินประมาณ 81 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2557 : 92 ล้านบาท) 

 

 ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้มีการต่อสญัญาเช่าที�ดินฉบบัเดิมไปอีก 30 ปี ตั �งแต่วนัที� 25 มกราคม พ.ศ. 2562 
โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัที�จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราร้อยละคงที�ของรายได้รวมซึ�งจะปรับเพิ�มขึ �นในแต่ละปีจนถึงอัตรา
ร้อยละคงที�ของรายได้รวมตอ่ปีตามที�กําหนดในสญัญาหรือตามอตัราค่าเช่าขั �นตํ�าตามที�กําหนดในสญัญาแล้วแต่อย่างใดจะสูง
กวา่ ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามอตัราค่าเช่าที�ดินขั �นตํ�าและค่าตอบแทนพิเศษที�ระบุไว้ใน
สญัญาเช่าที�จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นจํานวนเงินประมาณ 1,132 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 1,132 ล้านบาท) 

 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้ทําสญัญาเช่าช่วงที�ดินที�เกาะ Kihavah Huravlhu เป็นเวลา 23 ปี โดยเริ�มตั �งแต่วนัที� 23 ตุลาคม 
พ.ศ.2550 เพื�อก่อสร้างโรงแรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีภาระผกูพนัที�จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตาม
อัตราที�กําหนดไว้ในสัญญาเช่า จํานวนเงินประมาณ 36.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2557 : 33.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 
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37 ภาระผูกพัน (ตอ่) 

 

ส่วนของบริษัทย่อย (ตอ่) 

   
สัญญาเช่า (ต่อ) 

 
- บริษัทย่อยแหง่หนึ�งได้ทําสญัญาเพื�อเช่าที�ดนิซึ�งเป็นที�ตั �งโรงแรมของบริษัท ตามสญัญาเช่านี � บริษัทย่อยได้โอนกรรมสิทธิใน

อาคารโรงแรมและส่วนปรับปรุงให้แก่ผู้ ให้เช่า บริษัทย่อยผูกพนัที�จะชําระค่าเช่าตามอตัราที�กําหนดในสญัญาเช่า สญัญาเช่า
มีกําหนดเวลา 30 ปี สิ �นสุดในปี พ.ศ. 2586 ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามอตัราค่าเช่าขั �นตํ�า
ตามที�กําหนดในสญัญาที�จะต้องจ่ายในอนาคตดงันี � 

 

ปี  ล้านบาท 
   

ภายใน 1 ปี  91 
ระหวา่ง 2 - 5 ปี  366 
เกิน 5 ปี  2,056 
  2,513 

 
-  บริษัทย่อยแหง่หนึ�งได้ทําสญัญารับทําการปลกูสร้างและเช่าที�ดนิกบัอาคารที�ปลูกสร้างแล้วกบัสํานักงานพระคลงัข้างที�เมื�อ

วนัที� 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามสญัญานี �สํานกังานพระคลงัข้างที�ตกลงให้บริษัทย่อยทําการปลูกสร้างและบริษัทย่อยตก
ลงรับทําการปลกูสร้างอาคารชดุพกัอาศยัและโรงแรมบนที�ดนิของสํานกังานพระคลงัข้างที� โดยอาคารที�จะปลูกสร้างต้องขอ
อนุญาตปลูกสร้างในนามสํานักงานพระคลงัข้างที�และสํานักงานพระคลงัข้างที�เป็นเจ้าของกรรมสิทธิอาคารและสิ�งปลูก
สร้างอื�นๆบนที�ดินด้วย และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั �งหมดจนการปลูกสร้างอาคารโครงการดงักล่าวแล้วเสร็จ ซึ�ง
การปลูกสร้างอาคารมีกําหนดระยะเวลา 4 ปี นบัตั �งแต่วนัที�ได้รับอนญุาตจากสํานกังานกรุงเทพมหานครให้ปลูกสร้างได้ 
และเมื�อการปลกูสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว สํานกังานพระคลงัข้างที�ตกลงให้บริษัทย่อยเช่าที�ดินและอาคารที�บริษัทย่อย
ทําการปลกูสร้างโรงแรม และการพาณิชย์ที�เกี�ยวข้องมีกําหนดเวลาเช่า 30 ปี นบัตั �งแต่วนัที� 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  
ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าที�ดินและอาคารกบัสํานกังานพระคลงัข้างที�เป็น
รายเดือนตามอัตราที�ตกลงกัน คิดเป็นจํานวนเงิน 477 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้บนัทึกส่วนหนึ�งของค่าเช่าดงักล่าวเป็น
ต้นทนุโครงการค้างจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินแล้วจํานวน 271 ล้านบาท 
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37 ภาระผูกพัน (ตอ่) 

 

ส่วนของบริษัทย่อย (ตอ่) 

   
สัญญาเช่า (ต่อ) 
 
- บริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้ทําสญัญาเช่าที�ดิน ซึ�งเป็นที�ตั �งของสถานที�พกัผ่อนโดยแบ่งเวลา โดยบริษัทย่อยผูกพนัที�จะต้องจ่าย

ชําระค่าเช่าตามอตัราที�กําหนดในสญัญาเช่า สญัญาเช่ามีกําหนดเวลา 30 ปี สิ �นสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2582 ณ วนัที� 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าที�ดินตามอตัราที�ตกลงกนัเป็นจํานวนเงิน 126 ล้านบาท 
โดยบริษัทย่อยได้บนัทึกส่วนหนึ�งของค่าเช่าดงักล่าวเป็นต้นทุนโครงการค้างจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินแล้วจํานวน 46 

ล้านบาท 
 

- ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัเกี�ยวกับสญัญาเช่าพื �นที�ภัตตาคาร รวมถึง
สญัญาเช่าและสญัญาบริการ สําหรับที�ทําการสํานกังาน ร้านค้า ยานพาหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํานกังาน โดย
มีระยะเวลาตั �งแต ่1 ปี ถงึ 30 ปี ซึ�งจะต้องจ่ายดงัตอ่ไปนี � 

 

                    พ.ศ. 2558                   พ.ศ. 2557 

 
 

ล้านบาท 
         ล้านเหรียญ  

ออสเตรเลีย 
 

ล้านบาท 
         ล้านเหรียญ 

ออสเตรเลีย 
 

ภายใน 1 ปี 1,125 23 1,064 24 

ระหวา่ง 2 ปี - 5 ปี 1,022 52 1,236 56 

หลงัจาก 5 ปี 27 8 85 3 

รวม 2,174 83 2,385 83 

 

นอกจากนี �ยงัมีคา่เช่าพื �นที�ซึ�งกลุ่มบริษัทต้องจ่ายเป็นอตัราร้อยละของยอดขายหรือยอดขายสทุธิตามที�ระบไุว้ในสญัญา 
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37 ภาระผูกพัน (ตอ่) 
 

ส่วนของบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

สัญญาการใช้เครื�องหมายการค้า แฟรนชายส์และค่าสิทธิ 
 

- บริษัทย่อยสี�แห่งได้ทําสัญญาลิขสิทธิ�เพื�อให้ได้สิทธิในการดําเนินงานร้านอาหารต่างๆ โดยบริษัทย่อยเหล่านั �นจะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนโดยคิดจากร้อยละของยอดขาย และปฏิบตัิตามเงื�อนไขและข้อตกลงตามที�ระบุไว้ในสัญญาค่าลิขสิทธิ�จ่ายได้
รวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขาย 

 

- ในระหว่างปี พ.ศ. 2552  ถึง พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแปดแห่งซึ�งประกอบธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตสินค้าได้ทําสญัญาจดั
จําหน่ายสินค้า สัญญาแฟรนชายส์ การใช้เครื�องหมายการค้าและรับบริการทางด้านเทคนิคทางการตลาดกับบริษัทใน
ตา่งประเทศ ซึ�งสญัญาดงักล่าวมีอายุระหว่าง 2 - 10 ปี และสามารถต่ออายุไปได้อีก หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกโดยฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ�ง ทั �งนี �บริษัทย่อยต้องปฎิบตัติามเงื�อนไขที�ระบใุนสญัญา 

 

-  บริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้ทําสญัญาสิทธิสําหรับการดําเนินกิจการโรงภาพยนตร์กับบริษัทแห่งหนึ�งในต่างประเทศโดยบริษัท
ย่อยผกูพนัที�จะจ่ายคา่ธรรมเนียมตามจํานวนเงินที�ระบุไว้ในสญัญา สญัญาดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลา  1 ปี โดยจะสิ �นสุด
ในปี พ.ศ. 2551 ซึ�งสญัญานี �จะสามารถตอ่อายสุญัญาได้อีกครั �งละ 1 ปี 

 

- บริษัทย่อยแหง่หนึ�งได้ทําสญัญาสิทธิในการดําเนินงานโครงการอาคารชุดพกัอาศยักบับริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ�งเพื�อให้
ได้สิทธิในการใช้เครื�องหมายการค้า และชื�อการค้าในการขายโครงการของบริษัทย่อยดงักล่าว โดยบริษัทย่อยแห่งนั �น
จะต้องจ่ายคา่ตอบแทนโดยคดิจากร้อยละของยอดขาย และปฎิบตัติามเงื�อนไขและข้อตกลงตามที�ระบใุนสญัญา  
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38      หนังสือคํ �าประกัน 
 

หนงัสือคํ �าประกนัเพื�อการดําเนินธุรกิจปกต ิมีดงันี � 
 

 วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ล้าน ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้าน ล้านอาหรับ ล้าน ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ 

 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย หยวน เอมิเรตส ์ บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 

         

หนงัสือคํ �าประกนัที�ธนาคารออก    

   ให้บคุคลภายนอก 989.5 8.46 53.11 49.0 

 

15.0 56.1 3.1 20.7 

หนงัสือคํ �าประกนัที�กลุม่บริษัทออก  
   ให้แก่สถาบนัการเงินเพื�อคํ �าประกนั   
   สนิเชื�อของกลุม่บริษัท   6,408.1 463.0 144.5 125.0 

 

 

- 4,594.5 463.0 144.5 

 

 วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ล้าน ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้าน ล้าน ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ 

 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย หยวน บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 

        

หนงัสือคํ �าประกนัที�ธนาคารออก   

   ให้บคุคลภายนอก 726.2 7.6 33.1 78.0 85.1 0.6 - 

หนงัสือคํ �าประกนัที�กลุม่บริษัทออก   

   ให้แก่สถาบนัการเงินเพื�อคํ �าประกนั 

   สนิเชื�อของกลุม่บริษัท   6,408.1 292.3 104.5 125.0 4,594.5 292.3 104.5 

 

39 กองทุนสํารองเลี �ยงชีพ 
 

กลุ่มบริษัทและพนกังานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั �งกองทนุสํารองเลี �ยงชีพขึ �นตามพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเลี �ยงชีพ  พ.ศ. 
2530 ซึ�งประกอบด้วยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7.5 และบริษัทจ่ายสมทบให้ในอตัรา
ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทนุสํารองเลี �ยงชีพนี �บริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั ธนาคาร 
กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จํากดั 
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40 เหตุการณ์ภายหลังวันที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้เข้าซื �อสินทรัพย์และหุ้นของโรงแรมหลายแห่งในประเทศโปรตเุกส เป็น
จํานวนเงิน 78.2 ล้านยโูร หรือเทียบเทา่ 3,000 ล้านบาท 
 

ณ วนัที� 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแหง่หนึ�งได้มีการเข้าซื �อส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ ซึ�งเป็นสดัส่วนที�เหลืออยู่ร้อยละ 
20 ในสินทรัพย์กลุ่มหนึ�ง ราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทนุเป็นจํานวนเทา่กบัเงินที�บริษัทย่อยให้กู้ ยืมและเงินสดจ่าย 
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คำ อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ เนินงาน

ภาพรวมธุรกิจ

ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 4 และ ปี 2558 

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) รำยงำนผลก�ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ร้อยละ 111 ในไตรมำส 4 ปี 2558 และร้อยละ 60  
ในปี 2558 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ในปี 2558 บรษิัทมกีำรบันทกึผลก�ำไรพเิศษ ซึ่งแสดงให้เห็นถงึควำมสำมำรถของบรษิัท 
ในกำรเข้ำซื้อและควบรวมกจิกำร และควำมส�ำเร็จในกำรเพิ่มมูลค่ำของกำรลงทุนที่ผ่ำนมำ โดยมรีำยกำรส�ำคัญ ดังนี้ (1) ผลก�ำไรจำก
กำรซื้อธุรกจิในรำคำต�่ำกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมสุทธขิองกลุ่มโรงแรม Sun International จ�ำนวน 650 ล้ำนบำท (2) ผลก�ำไรจำกกำรซื้อธุรกจิ
ในรำคำต�ำ่กว่ำมลูค่ำยตุธิรรมสทุธขิองโรงแรมโอ๊คส์ อแีลน ดำร์วนิ จ�ำนวน 20 ล้ำนบำท และ (3) ผลก�ำไรจำกกำรปรบัปรงุมลูค่ำยตุธิรรม
จำกกำรเปลี่ยนสถำนะของเงนิลงทุนใน บรษิัท ไมเนอร์ ด ีเค แอล ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (Minor DKL) ซึ่งด�ำเนนิธุรกจิร้ำนอำหำรในประเทศ 
ออสเตรเลีย จ�ำนวน 1,665 ล้ำนบำท หำกไม่นับรวมผลก�ำไรพิเศษในปี 2558 ดังกล่ำว และผลก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนสถำนะของ 
เงนิลงทนุใน Serendib Hotels PLC จ�ำนวน 69 ล้ำนบำท (หลงัหกัภำษ)ี ในไตรมำส 2 ปี 2557 ก�ำไรสทุธจิำกกำรด�ำเนนิงำนเตบิโตในอตัรำ 
ร้อยละ 11 ในไตรมำส 4 ปี 2558 และร้อยละ 9 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกำรเติบโตของก�ำไรสุทธ ิ
เป็นผลมำจำกกลยทุธ์กำรขยำยและกระจำยธรุกจิในเครอื และกำรมเีครอืข่ำยแบรนด์ทีแ่ขง็แกร่ง ซึง่ช่วยสร้ำงรำยได้และผลก�ำไรทีม่ัน่คง 
ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยต่ำงๆ ทัง้กำรชะลอตวัทำงเศรษฐกจิ ภำวะค่ำเงนิผนัผวน และควำมไม่มัน่คงทำงกำรเมอืงในบำงประเทศทีบ่รษิทั
ด�ำเนินกิจกำรอยู่ และเพื่อเป็นกำรตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติที่จะเสนอกำรจ่ำยเงินปันผล ในอัตรำหุ้นละ 
0.35 บำท ต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่ออนุมัตใินวันที่ 1 เมษำยน 2559 ต่อไป

ในไตรมำส 4 ปี 2558 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ) มีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ 
ร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หำกรวมกำรกลับค่ำผลก�ำไรจำกกำรซื้อธุรกิจในรำคำต�่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของ 
โรงแรมโอ๊คส์ อแีลน ดำร์วนิ จ�ำนวน 49 ล้ำนบำท ในไตรมำส 4 ปี 2558 หลังจำกมกีำรประเมนิต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเตมิ ธุรกจิโรงแรม
และอื่นๆ มีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกผลกำรด�ำเนินงำน 
ที่โดดเด่นของโรงแรมในประเทศไทย รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกโรงแรมใหม่ที่บริษัทได้เข้ำซื้อกิจกำร และกำรขำยวิลล่ำในโครงกำร เดอะ  
เรสซิเดนซ์ บำย อนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต เช่นเดียวกัน ธุรกิจรำ้นอำหำรมีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ร้อยละ 65 ในไตรมำส 4 ปี 2558  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หำกไม่นับรวมผลก�ำไรจำกกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมจำกกำรเปลี่ยนสถำนะของเงินลงทุนใน  
Minor DKL ซึ่งบรษิัทได้ปรับมูลค่ำของเงนิลงทุนใน Minor DKL ในสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งเป็นกำรลงทุนตั้งแต่ปี 2551 ให้เป็นไปตำมรำคำ
ตลำด ธุรกจิร้ำนอำหำรมอีัตรำกำรเตบิโตของรำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนร้อยละ 25 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน จำกผลกำรด�ำเนนิงำน 
ที่มั่นคงของธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทย กำรรับรู้รำยได้สองเดือนของ Minor DKL ในประเทศออสเตรเลีย ในงบกำรเงินรวมของ
บริษัทตั้งแต่บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นจำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 และกำรขยำยสำขำอย่ำงมีวินัย โดยเฉพำะในประเทศไทย
และจนี อย่ำงไรก็ตำม รำยได้จำกธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลติมรีำยได้ลดลงในอัตรำร้อยละ 9 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน  
จำกกำรชะลอตัวของกำรบรโิภคภำยในประเทศ

หำกไม่นับรวมรำยกำรพิเศษ รำยได้จำกธุรกิจร้ำนอำหำรมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 39 ของรำยได้รวมในไตรมำส 4 ปี 2558 ธุรกิจ
โรงแรมและอื่นๆ มสีัดส่วนรำยได้คดิเป็นร้อยละ 54 ขณะที่ธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลติมสีัดส่วนรำยได้คดิเป็นร้อยละ 7
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รายได้จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ตามงบการเงิน

ร้ำนอำหำร 6,909 4,194 65%

โรงแรมและอื่นๆ 7,060 5,397 31%

จัดจ�ำหน่ำยและผลติ 915 1,003 -9%

รายได้รวม 14,884 10,595 40%

จากผลการด�าเนินงาน

ร้ำนอำหำร 5,244 4,194 25%

โรงแรมและอื่นๆ 7,109 5,397 32%

จัดจ�ำหน่ำยและผลติ 915 1,003 -9%

รายได้รวม 13,268 10,595 25%

ส�ำหรับปี 2558 บริษัทมีรำยได้รวมเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีก่อน จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นของธุรกิจโรงแรม 
และอืน่ๆ และธรุกจิร้ำนอำหำร หำกไม่นบัรวมผลก�ำไรพเิศษ รำยได้รวมจำกกำรด�ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ในอตัรำร้อยละ 15 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน

ส�ำหรับสัดส่วนรำยได้ในปี 2558 หำกไม่นับรวมผลก�ำไรพิเศษ ธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วนรำยได้ 
คดิเป็นร้อยละ 41 และร้อยละ 51 ของรำยได้รวมจำกกำรด�ำเนนิงำนตำมล�ำดบั ขณะทีธ่รุกจิจดัจ�ำหน่ำยและรบัจ้ำงผลติมสีดัส่วนรำยได้ 
คดิเป็นร้อยละ 8

รายได้จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ตามงบการเงิน

ร้ำนอำหำร 20,339 16,754 21%

โรงแรมและอื่นๆ 24,304 19,330 26%

จัดจ�ำหน่ำยและผลติ 3,505 3,703 -5%

รายได้รวม 48,149 39,787 21%

จากผลการด�าเนินงาน

ร้ำนอำหำร 18,674 16,754 11%

โรงแรมและอื่นๆ 23,634 19,243 23%

จัดจ�ำหน่ำยและผลติ 3,505 3,703 -5%

รายได้รวม 45,814 39,700 15%

คำ อธ ิบายและการว ิ เคราะห ์ฐานะการเง ินและผลการดำ เน ินงาน
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ในไตรมำส 4 ปี 2558 บรษิัทมกี�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย ภำษแีละค่ำเสื่อม (EBITDA) 4,797 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 73  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หำกไม่นับรวมผลก�ำไรพิเศษ บริษัทมี EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 15  
ในไตรมำส 4 ปี 2558 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน จำกธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ และธุรกจิร้ำนอำหำร โดยธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ  
มี EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น เนื่องมำจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นของโรงแรมในประเทศไทย และรำยได้ที่เพิ่มขึ้น 
อย่ำงมนีัยส�ำคัญจำกธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์ ส�ำหรับธุรกจิร้ำนอำหำร ม ีEBITDA จำกผลกำรด�ำเนนิงำนที่ดขีึ้น โดยมสีำเหตุหลักมำจำก 
ผลกำรด�ำเนนิงำนทีม่ัน่คงของธรุกจิร้ำนอำหำรในประเทศไทย ประกอบกบักำรเพิม่สดัส่วนกำรถอืหุน้ใน Minor DKL ในประเทศออสเตรเลยี  
อย่ำงไรก็ตำม ธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลติ ม ีEBITDA ลดลงร้อยละ 32 ในไตรมำส 4 ปี 2558 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน 
จำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิในประเทศไทย ซึง่มผีลกระทบต่อกำรใช้จ่ำยสนิค้ำฟุม่เฟือย หำกไม่นบัรวมผลก�ำไรพเิศษ บรษิทัมอีตัรำกำร
ท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนลดลงเป็นร้อยละ 24 ในไตรมำส 4 ปี 2558 จำกร้อยละ 26 ในไตรมำส 4 ปี 2557 โดยมสีำเหตุหลัก 
มำจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ลดลงของของโครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ อนันตรำ เวเคชั่น คลับ ผลกำรด�ำเนินงำน 
ที่อ่อนตัวของธุรกจิศูนย์กำรค้ำและบันเทงิ และควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ลดลงของธุรกจิร้ำนอำหำรในประเทศสงิคโปร์

ในไตรมำส 4 ปี 2558 ธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วน EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำน คิดเป็นร้อยละ 27  
และร้อยละ 70 ของ EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนรวม ตำมล�ำดับ ขณะที่ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตมีสัดส่วน EBITDA  
จำกกำรด�ำเนนิงำนคดิเป็นร้อยละ 3 

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ตามงบการเงิน

ร้ำนอำหำร 2,528 762 232%

โรงแรมและอื่นๆ 2,169 1,865 16%

จัดจ�ำหน่ำยและผลติ 100 146 -32%

รวม 4,797 2,773 73%

EBITDA Margin 32% 26%

จากผลการด�าเนินงาน

ร้ำนอำหำร 863 762 13%

โรงแรมและอื่นๆ 2,218 1,865 19%

จัดจ�ำหน่ำยและผลติ 100 146 -32%

รวม 3,181 2,773 15%

EBITDA Margin 24% 26%
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ในปี 2558 บริษัทมี EBITDA จ�ำนวน 11,908 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 35 จำกปีก่อน หำกไม่นับรวมผลก�ำไรพิเศษ  
บรษิัทม ีEBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 9 เมื่อเทยีบกับปีก่อน จำกทั้งธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ และธุรกจิร้ำนอำหำร  
ในขณะที่อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 21 ในปี 2558 จำกร้อยละ 22 ในปี 2557

ในปี 2558 ธุรกิจร้ำนอำหำรมีสัดส่วน EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนคิดเป็นร้อยละ 33 ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วน 
EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนคดิเป็นร้อยละ 64 ของ EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนรวม และธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลติอกีร้อยละ 3 

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ตามงบการเงิน

ร้ำนอำหำร 4,792 2,817 70%

โรงแรมและอื่นๆ 6,816 5,647 21%

จัดจ�ำหน่ำยและผลติ 300 384 -22%

รวม 11,908 8,849 35%

EBITDA Margin 25% 22%

จากผลการด�าเนินงาน

ร้ำนอำหำร 3,127 2,817 11%

โรงแรมและอื่นๆ 6,146 5,561 11%

จัดจ�ำหน่ำยและผลติ 300 384 -22%

รวม 9,573 8,762 9%

EBITDA Margin 21% 22%

ในไตรมำส 4 ปี 2558 บริษัทมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 3,419 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 111 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน ในขณะที่อัตรำกำรท�ำก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 23 ในไตรมำส 4 ปี 2558 จำกร้อยละ 15 ในไตรมำส 4 ปี 2557  
หำกไม่นับรวมผลก�ำไรพิเศษ ก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนเติบโตในอัตรำร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นอัตรำ 
ที่ใกล้เคยีงกับกำรเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในขณะที่อัตรำกำรท�ำก�ำไรสุทธจิำกกำรด�ำเนนิงำนลดลงเล็กน้อย เป็นร้อยละ 14 ในไตรมำส 4 ปี 
2558 จำกร้อยละ 15 ในไตรมำส 4 ปี 2557

เช่นเดียวกัน ในปี 2558 ก�ำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีก่อน และอัตรำกำรท�ำก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 15 ในปี 2558 จำกร้อยละ 11 ในปี 2557 หำกไม่นับรวมผลก�ำไรพเิศษ ก�ำไรสุทธจิำกกำรด�ำเนนิงำนเตบิโตในอัตรำร้อยละ 9  
เมื่อเทยีบกับปีก่อน ในขณะที่อัตรำกำรท�ำก�ำไรสุทธจิำกกำรด�ำเนนิงำนลดลงเป็นร้อยละ 10 ในปี 2558 จำกร้อยละ 11 ในปี 2557

คำ อธ ิบายและการว ิ เคราะห ์ฐานะการเง ินและผลการดำ เน ินงาน
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ก�าไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ตามงบการเงิน

ก�ำไรสุทธิ 3,419 1,619 111%

อัตราการท�าก�าไรสุทธิ 23% 15%

จากผลการด�าเนินงาน

ก�ำไรสุทธิ 1,803 1,619 11%

อัตราการท�าก�าไรสุทธิ 14% 15%

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ตามงบการเงิน

ก�ำไรสุทธิ 7,040 4,402 60%

อัตราการท�าก�าไรสุทธิ 15% 11%

จากผลการด�าเนินงาน

ก�ำไรสุทธิ 4,705 4,333 9%

อัตราการท�าก�าไรสุทธิ 10% 11%

พัฒนาการที่ส�าคัญในไตรมาส 4 ปี 2558

พัฒนาการ

ร้านอาหาร • เปิดร้ำนอำหำรสทุธจิ�ำนวน 64 สำขำ เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 3 ปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นร้ำนอำหำรในประเทศไทย
• เปิดร้ำนอำหำรจ�ำนวน 13 สำขำ ในท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรภำยในประเทศ 2  

ผ่ำนบรษิัทร่วมทุน ซเีลค เซอร์วสิ พำร์ทเนอร์ ประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 50
• เพิ่มสัดส่วนกำรถอืหุ้นใน Minor DKL จำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 
• ปรับปรุงและเปิดให้บรกิำรสำขำหลักของร้ำนอำหำรไทย เอ็กซ์เพรสในรูปแบบใหม่เพิ่มอกีหนึ่งสำขำ รวมเป็น

ทั้งสิ้น 3 สำขำ 

โรงแรมและอื่นๆ • เปิดให้บริกำรโรงแรมอนันตรำ พีซ เฮเว่น ทำนแกลล์ ในประเทศศรีลังกำ ซึ่งบริษัทร่วมลงทุนในสัดส่วน 
ร้อยละ 50 

• เข้ำบรหิำรห้องชุด โอ๊คส์ มลิตัน ในเมอืงบรสิเบน ประเทศออสเตรเลยี
• เข้ำบรหิำรโรงแรมซุค วำคฟิ บูทคิ โฮเทล โดฮำ บำย อวำน ีในประเทศกำร์ตำ
• เข้ำซื้อโรงแรมทโิวล ีออเรยีนเต้ ซึ่งเป็นโรงแรมทโิวลแีห่งที่ห้ำในประเทศโปรตุเกส
• โอนและบันทกึกำรขำยวลิล่ำ 3 หลังของโครงกำร เดอะ เรสซเิดนซ์ บำย อนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต
• เปิดให้บรกิำรศูนย์กำรค้ำรเิวอร์ไซด์ พลำซ่ำ อย่ำงไม่เป็นทำงกำรในกรุงเทพฯ 

คำ อธ ิบายและการว ิ เคราะห ์ฐานะการเง ินและผลการดำ เน ินงาน
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ผลการด�าเนินงานจ�าแนกรายธุรกิจ

ธุรกิจร้านอาหาร

ณ สิ้นปี 2558 บรษิัทมสีำขำร้ำนอำหำรทั้งสิ้น 1,851 สำขำ แบ่งเป็นสำขำที่บรษิัทลงทุนเอง 957 สำขำ คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 52  
และสำขำแฟรนไชส์ 894 สำขำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 โดยเป็นสำขำในประเทศไทย 1,184 สำขำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64  
และเป็นสำขำในต่ำงประเทศ 667 สำขำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีน อินเดีย  
ภูมิภำคตะวันออกกลำง มัลดีฟส์ อียิปต์ อังกฤษ และประเทศอื่นๆ ในภูมิภำคเอเชีย ในไตรมำส 4 ปี 2558 บริษัทมีร้ำนเปิดใหม่สุทธิ
จ�ำนวน 64 สำขำ 

ร้านอาหารจ�าแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์

จ�านวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y)

บรษิัทลงทุนเอง 957 49 109

- ประเทศไทย 775 43 83

- ต่ำงประเทศ 182 6 26

สำขำแฟรนไชส์ 894 15 34

- ประเทศไทย 409 7 20

- ต่ำงประเทศ 485 8 14

รวมสาขาร้านอาหาร 1,851 64 143

ร้านอาหารจ�าแนกตามแบรนด์

จ�านวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y)

เดอะ พซิซ่ำ คอมปะนี 362 12 40

สเวนเซ่นส์ 319 9 13

ซซิซ์เลอร์ 55 3 2

แดรี่ ควนี 410 12 23

เบอร์เกอร์ คงิ 57 7 15

เดอะ คอฟฟี่ คลับ 428 2 15

รบิส์ แอนด์ รัมส์ 14 1 0

ไทยเอ็กซ์เพรส 91 4 1

รเิวอร์ไซด์ 53 1 9

เบร็ดทอล์ค 24 4 5

อื่นๆ* 38 9 20

รวมสาขาร้านอาหาร 1,851 64 143

* อื่นๆ รวมถงึร้านอาหารในประเทศอังกฤษภายใต้แบรนด์ “แกรบบ์ไทย” และ “ภัทรา” และร้านอาหารในสนามบนิ 
 ซึ่งอยู่ภายใต้บรษิัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 คอื บรษิัท ซเีล็ค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

คำ อธ ิบายและการว ิ เคราะห ์ฐานะการเง ินและผลการดำ เน ินงาน
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ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร

ยอดขำยโดยรวมทุกสำขำ (Total-System-Sales) ซึ่งรวมยอดขำยสำขำแฟรนไชส์ ในไตรมำส 4 ปี 2558 เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 7.8 
จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรขยำยสำขำเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 8 ในช่วง 12 เดอืนที่ผ่ำนมำ ในขณะที่ยอดขำยต่อร้ำนเดมิ 
(Same-Store-Sales) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตรำร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเติบโตของ 
ยอดขำยต่อร้ำนเดิมของธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทย ซึ่งสำมำรถชดเชยกำรชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่องของตลำดธุรกิจร้ำนอำหำร 
ในประเทศสงิคโปร์ และกำรแย่งยอดขำยกันเองระหว่ำงสำขำในประเทศจนี ซึ่งเป็นไปตำมธรรมชำตขิองกำรขยำยสำขำอย่ำงรวดเร็ว 

ในไตรมำส 4 ปี 2558 ธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยมีอัตรำกำรเติบโตของยอดขำยต่อร้ำนเดิม ในอัตรำร้อยละ 2.8  
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมำจำกควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อคง 
ควำมเป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรม ประกอบกับควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมำสนี้เนื่องจำกนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ของรัฐบำล แบรนด์ที่มอีัตรำกำรเตบิโตของยอดขำยต่อร้ำนเดมิอย่ำงโดดเด่น ได้แก่ เดอะ พซิซ่ำ คอมปะน ีและ เบอร์เกอร์ คงิ โดยใน 
ไตรมำส 4 ปี 2558 เดอะ พซิซ่ำ คอมปะน ีมกีำรเตบิโตของยอดขำยต่อร้ำนเดมิที่สูง ในอัตรำร้อยละ 10.0 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของ
ปีก่อน ซึง่แสดงให้เหน็ถงึควำมสำมำรถในกำรคงควำมเป็นผูน้�ำเหนอืคูแ่ข่งขนัของบรษิทั ผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์เมนอูำหำรรปูแบบใหม่ต่ำงๆ  
ซึ่งรวมถึงเมนูใหม่ พิซซ่ำแป้งบำงกรอบ (Crispy Thin Pizza) และ 48 เมนูใหม่สุดพิเศษที่ให้บริกำรในสำขำร้ำนนั่งทำน เช่นเดียวกัน  
ยอดขำยต่อร้ำนเดมิของเบอร์เกอร์ คงิ มกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2558 จำกควำมส�ำเร็จของกลยุทธ์ในกำรขยำยกลุ่มลูกค้ำ 
เป้ำหมำยไปยังตลำดลูกค้ำภำยในประเทศ พร้อมไปกับกำรขยำยสำขำรูปแบบไดรฟ์ทรู กำรเติบโตของยอดขำยต่อร้ำนเดิมดังกล่ำว  
ประกอบกับกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลให้ธุรกจิในประเทศไทยมยีอดขำยโดยรวมทุกสำขำเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 ในไตรมำส 4  
ปี 2558 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน

ธรุกจิร้ำนอำหำรในประเทศจนีมกีำรเพิม่ขึน้ของยอดขำยโดยรวมทกุสำขำในไตรมำส 4 ปี 2558 อย่ำงแขง็แกร่งในอตัรำร้อยละ 25.9 
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรขยำยสำขำของริเวอร์ไซด์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 9 สำขำในปี 2558 หรือร้อยละ 20 จำกปีก่อน ยอดขำยต่อรำ้นเดิม 
ของธุรกจิในประเทศจนีปรับตัวดขีึ้น โดยลดลงร้อยละ 1.2 ในไตรมำส 4 ปี 2558 เมื่อเทยีบกับอัตรำกำรลดลงร้อยละ 4.3 ใน ไตรมำส 3  
ปี 2558 จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นของแบรนด์ริเวอร์ไซด์และควำมส�ำเร็จของกำรออกเมนูใหม่ของแบรนด์ซิซซ์เลอร์ โดยซิซซ์เลอร์ 
มกีำรเตบิโตของยอดขำยต่อร้ำนเดมิทีแ่ขง็แกร่ง ในขณะทีผ่ลกระทบจำกกำรแย่งยอดขำยกนัเองระหว่ำงสำขำของรเิวอร์ไซด์ โดยเฉพำะ
ในเมอืงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ เริ่มน้อยลงในไตรมำสนี้ 

ส�ำหรับธุรกจิร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลยี ยังคงมผีลกำรด�ำเนนิงำนที่มั่นคงอย่ำงต่อเนื่องในไตรมำส 4 ปี 2558 โดยมยีอดขำย
ต่อร้ำนเดิมที่คงที่ และยอดขำยโดยรวมทุกสำขำที่เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำรเติบโตดังกล่ำว 
เป็นผลมำจำกกำรด�ำเนินงำนที่มั่นคงของร้ำนอำหำรที่มีอยู่ ประกอบกับกำรขยำยสำขำใหม่อย่ำงระมัดระวังในไตรมำสนี้ ท่ำมกลำง 
ควำมท้ำทำยของตลำดภำยในประเทศ นอกจำกนี้ กำรเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นใน Minor DKL จำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 ยังช่วย 
เสรมิสร้ำงผลกำรด�ำเนนิงำนของธุรกจิในประเทศออสเตรเลยี เนื่องจำกบรษิัทรับรู้ผลกำรด�ำเนนิงำนของ Minor DKL ในงบกำรเงนิรวม 
ของบริษัทตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ทั้งนี้ ด้วยกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งของบริษัท ประกอบกับกำรขยำย 
ธุรกิจไปยังกำรผลิตเมล็ดกำแฟแบบพิเศษผ่ำน เวเนเซียโน คอฟฟี่ โรสเตอร์ บริษัทเชื่อมั่นว่ำธุรกิจในประเทศออสเตรเลียจะมี 
ผลกำรด�ำเนนิงำนที่มั่งคงและมคีวำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่แข็งแกร่งต่อไปในอนำคต

ในประเทศสิงคโปร์ ตลำดร้ำนอำหำรประเภทนั่งทำนยังคงได้รับควำมกดดันจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจภำยในประเทศ  
และกำรแข่งขันที่รุนแรงของร้ำนอำหำรคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ โดยในปี 2558 ดัชนชีี้วัดอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มในหมวดร้ำนอำหำร
ลดลงเกือบทุกเดือน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยเหตุนี้ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จึงได้ตัดสินใจใช้โอกำสนี้ในกำรหยุดกำรขยำย
สำขำชัว่ครำว และด�ำเนนิโครงกำรปรบัปรงุร้ำนอำหำรในรปูแบบใหม่ ส่งผลให้ธรุกจิร้ำนอำหำรในประเทศสงิคโปร์มยีอดขำยต่อร้ำนเดมิ 
และยอดขำยโดยรวมลดลงในไตรมำสนี ้ทัง้นี ้บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะพลกิฟ้ืนธรุกจิในประเทศสงิค์โปร์ โดยได้ท�ำกำรปรบัปรงุรปูแบบสำขำหลกั 
ของร้ำนไทย เอก็ซ์เพรสเสรจ็สิน้แล้ว 3 สำขำ และมแีผนทีจ่ะปรบัปรงุร้ำนไทยเอก็ซ์เพรสเพิม่อกี 3 - 4 สำขำ ภำยในครึง่ปีแรกของปี 2559 
ทั้งนี้ ร้ำนไทยเอ็กซ์เพรสใหม่ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงด ีโดยมจี�ำนวนลูกค้ำเพิ่มขึ้นภำยในหนึ่งเดอืนหลังจำกที่เปิดร้ำนอกีครั้ง 

แม้ว่ำควำมท้ำทำยทำงเศรษฐกิจของบำงตลำดที่บริษัทด�ำเนินกิจกำรอยู่ ยังคงกดดันผลกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจร้ำนอำหำรใน 
บำงประเทศในปี 2558 แต่กลยทุธ์กำรกระจำยธรุกจิและควำมเป็นผูน้�ำตลำดของบรษิทัได้ช่วยลดผลกระทบดงักล่ำวต่อผลกำรด�ำเนนิงำน
ของบรษิทั ส่งผลให้ในปี 2558 บรษิทัมยีอดขำยต่อร้ำนเดมิอยูใ่นระดบัคงที ่เมือ่เทยีบกบัปี 2557 และด้วยกำรขยำยสำขำในอตัรำร้อยละ 8 
ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ ส่งผลให้ยอดขำยโดยรวมทกุสำขำยงัคงเพิม่ขึน้อย่ำงแขง็แกร่ง ในอตัรำร้อยละ 11.2 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

คำ อธ ิบายและการว ิ เคราะห ์ฐานะการเง ินและผลการดำ เน ินงาน
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ผลการด�าเนินงานธุรกิจร้านอาหาร

หน่วย : ร้อยละ ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

อัตรำเตบิโตของยอดขำยต่อร้ำนเฉลี่ย 
Average Same-Store-Sales Growth

0.3 0.4  (0.2) 0.4

อัตรำเตบิโตของยอดขำยรวมเฉลี่ย 
Average Total-System-Sales Growth

7.8 16.5 11.2 13.1

หมายเหตุ : การเตบิโตของยอดขายค�านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงนิท้องถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการด�าเนินงาน

ในไตรมำส 4 ปี 2558 รำยได้รวมจำกกำรด�ำเนนิงำนของธุรกจิร้ำนอำหำร (ไม่นับรวมผลก�ำไรจำกรำยกำรพเิศษ) เพิ่มขึ้นในอัตรำ 
ร้อยละ 25 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนและรำยรบัจำกกำรให้สทิธแิฟรนไชส์ รำยได้จำกกำรด�ำเนนิ
งำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรขยำยสำขำที่บริษัทลงทุนเองในอัตรำร้อยละ 13 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับกำรรับรู้ผลกำรด�ำเนินงำนสองเดือนของ Minor DKL ในงบกำรเงินรวมของบริษัท เช่นเดียวกัน  
ในไตรมำส 4 ปี 2558 รำยรับจำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นเกือบเท่ำตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกกำรเติบโตของ
ธุรกิจแฟรนไชส์อย่ำงต่อเนื่องและกำรรับรู้รำยรับจำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ของ Minor DKL บริษัทมี EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนของ
ธุรกจิร้ำนอำหำรในไตรมำส 4 ปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึ่งเตบิโตต�่ำกว่ำอัตรำกำรเตบิโตของรำยได้รวม 
จำกกำรด�ำเนินงำน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ลดลงในประเทศสิงคโปร์ จำกกำรลดลงของยอดขำย 
ต่อร้ำนเดมิ ด้วยเหตุนี้ อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนจงึลดลงจำกร้อยละ 18 ในไตรมำส 4 ปี 2557 เป็นร้อยละ 16  
ในไตรมำส 4 ปี 2558

รำยได้รวมจำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจร้ำนอำหำรปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อน จำกกำรขยำยสำขำที่ลงทุนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง กำรเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์และกำรรับรู้ผลกำรด�ำเนินงำนสองเดือนของ Minor DKL ในงบกำรเงินรวมของบริษัท  
บริษัทมี EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ซึ่งเติบโตในอัตรำเดียวกันกับกำรเติบโตของรำยได้รวม ส่งผลให้ 
อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนคงที่ อยู่ที่ร้อยละ 17 ในปี 2558 เมื่อเทยีบกับปี 2557

ในอนำคต บรษิทัยงัคงด�ำเนนิกลยทุธ์ทำงกำรตลำดเชงิรกุของทกุแบรนด์ในเครอื เพือ่กระตุน้จ�ำนวนลกูค้ำและยอดขำย พร้อมไปกบั
กำรขยำยสำขำร้ำนอำหำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งภำยในกลุ่มประเทศหลักและระหว่ำงกลุ่มประเทศเพื่อกำรเตบิโตของธุรกจิ ด้วยขนำดธุรกจิ
ที่ใหญ่ขึ้นและยอดขำยต่อร้ำนเดมิที่เตบิโตขึ้น จะส่งผลให้บรษิัทมคีวำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่สูงขึ้นต่อไปในอนำคต

ผลการด�าเนินงาน*

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำน** 4,934 4,037 22%

รำยรับจำกกำรให้แฟรนไชส์ 310 157 98%

รวมรายได้ 5,244 4,194 25%

EBITDA 863 762 13%

EBITDA Margin 16% 18%

คำ อธ ิบายและการว ิ เคราะห ์ฐานะการเง ินและผลการดำ เน ินงาน
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หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำน** 17,887 16,165 11%

รำยรับจำกกำรให้แฟรนไชส์ 787 589 34%

รวมรายได้ 18,674 16,754 11%

EBITDA 3,127 2,817 11%

EBITDA Margin 17% 17%

* ตัวเลขในตารางข้างต้นไม่นับรวมผลก�าไรจากรายการพเิศษ : ผลก�าไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุตธิรรมจากการเปลี่ยนสถานะของเงนิลงทุน
 ใน Minor DKL จ�านวน 1,665 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558
** รวมส่วนแบ่งก�าไรและรายได้อื่น

 
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจโรงแรม

ณ สิ้นปี 2558 บรษิัทมโีรงแรมที่ลงทุนเองจ�ำนวน 59 แห่ง และมโีรงแรมและเซอร์วสิสวทีที่รับจ้ำงบรหิำรอกี 79 แห่ง ใน 22 ประเทศ 
มจี�ำนวนห้องพักทั้งสิ้น 17,714 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่บรษิัทลงทุนเอง 7,572 ห้อง และรับจ้ำงบรหิำร 10,142 ห้อง ทั้งในรูปแบบกำรรับจ้ำง
บริหำรโรงแรมและกำรรับจ้ำงบริหำรห้องชุด (Management Letting Rights) โดยโอ๊คส์ โดยเป็นห้องพักในประเทศไทย 3,728 ห้อง  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 และเป็นห้องพักในตำ่งประเทศ 13,986 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
มัลดีฟส์ จีน อินโดนีเซีย ศรีลังกำ เวียดนำม มำเลเซีย กัมพูชำ แทนซำเนีย เคนยำ โมซัมบิก บอตสวำนำ นำมิเบีย แซมเบีย เลโซโท  
กำตำร์ สหรัฐอำหรับเอมเิรตส์ เซเชลส์ บรำซลิ และโปรตุเกส 

ห้องพักจ�าแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร

จ�านวนห้องพัก ไตรมาส 4 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y)

บรษิัทลงทุนเอง* 7,572 431 2,478

- ประเทศไทย 2,229 0 0

- ต่ำงประเทศ 5,343 431 2,478

รับจ้ำงบรหิำร 10,142 207 515

- ประเทศไทย 1,499 0 0

- ต่ำงประเทศ 8,643 207 515

รวมห้องพัก 17,714 638 2,993

* จ�านวนห้องพักที่บรษิัทลงทุนเองรวมโรงแรมที่บรษิัทร่วมลงทุน

คำ อธ ิบายและการว ิ เคราะห ์ฐานะการเง ินและผลการดำ เน ินงาน
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ห้องพักจ�าแนกตามการลงทุน

จ�านวนห้องพัก ไตรมาส 4 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y)

ลงทุนเอง 5,387 279 2,265

ร่วมทุน 2,185 152 262

รับจ้ำงบรหิำร 3,910 183 457

MLR* 6,232 24 9

รวมห้องพัก 17,714 638 2,993

* การบรหิารห้องชุดภายใต้สทิธ ิManagement Letting Rights ในประเทศออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์

ผลประกอบการตามกลุ่มโรงแรม

ในไตรมำส 4 ปี 2558 รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนื (Revenue per Available Room – RevPar) ของโรงแรมทั้งหมด (System-wide) 
ลดลงเล็กน้อยในอัตรำร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกกลุ่มโรงแรมในต่ำงประเทศ ในไตรมำส 4  
ปี 2558 รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ ่มโรงแรมในประเทศไทยเติบโตขึ้นในอัตรำร้อยละ 9 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน  
จำกผลกำรด�ำเนนิงำนที่โดดเด่นของโรงแรมทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด ส�ำหรับโรงแรมในต่ำงประเทศ มรีำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนื 
ลดลงในอัตรำร้อยละ 6 ในไตรมำส 4 ปี 2558 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำกโรงแรมใหม่ภำยใต้แบรนด์อวำน ีซึ่งบรษิัท
เข้ำซือ้จำก Sun International ซึง่มรีำยได้เฉลีย่ต่อห้องต่อคนืทีต่�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่ของกลุม่โรงแรมของบรษิทั ประกอบกบัรำยได้เฉลีย่ต่อห้อง
ต่อคนืของโอ๊คส์ทีล่ดลง จำกผลกระทบจำกสกลุเงนิเหรยีญออสเตรเลยีทีอ่่อนค่ำลงเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิบำท หำกไม่นบัรวมโรงแรมใหม่
และโอ๊คส์ บรษิัทมรีำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนืของโรงแรมเดมิ (Organic) ในต่ำงประเทศเตบิโตขึ้นในอัตรำร้อยละ 3 โดยส่วนใหญ่มำจำก
ผลกำรด�ำเนนิงำนที่โดดเด่นของโรงแรมในประเทศจนี กัมพูชำ อนิโดนเีซยี และสหรัฐอำหรับเอมเิรตส์ เช่นเดยีวกัน บรษิัทมรีำยได้เฉลี่ย
ต่อห้องต่อคนืของโรงแรมเดมิทั้งหมด (Organic) ไม่นับรวมโอ๊คส์และโรงแรมใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ในไตรมำส 4 ปี 2558 เมื่อเทยีบกับ
ช่วงเดยีวกันของปีก่อน

ในไตรมำส 4 ปี 2558 กลุ่มโรงแรมทั้งหมด (System-wide) ที่บริษัทเป็นเจำ้ของเอง ซึ่งมีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 45 ของ 
รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนของธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ มรีำยได้เฉลีย่ต่อห้องต่อคนืลดลงเลก็น้อยในอตัรำร้อยละ 2 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั 
ของปีก่อน โดยรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเองในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด เติบโตขึ้นในอัตรำร้อยละ 3  
และ 9 ตำมล�ำดับ ในไตรมำส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกกำรปรับตัวที่ดีขึ้นของโรงแรมในทุกภูมิภำคของ
ประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเองในต่ำงประเทศลดลงในอัตรำมำกกว่ำ 
ร้อยละ 30 โดยมสีำเหตุมำจำกโรงแรมใหม่ หำกไม่รวมโรงแรมใหม่ กลุ่มโรงแรมเดมิ (Organic) ที่บรษิัทเป็นเจ้ำของเองในต่ำงประเทศ  
มรีำยได้เฉลีย่ต่อห้องต่อคนืคงที ่เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ถงึแม้จะมคีวำมท้ำทำยในตลำดหลกับำงแห่งของบรษิทั โดยเฉพำะ
เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมอืงในประเทศมัลดฟีส์ ทั้งนี้ กลุ่มโรงแรมเดมิ (Organic) ที่บรษิัทเป็นเจ้ำของเอง มรีำยได้เฉลี่ยต่อห้อง
ต่อคนืเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 6 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน

โอ๊คส์ ซึ่งมสีัดส่วนรำยได้คดิเป็นร้อยละ 22 ของรำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมำส 4 ปี 2558 ยังคง 
มีผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งและมั่นคงในสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ยที่สูงในอัตรำร้อยละ 78 ในขณะที่ 
ค่ำห้องเฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rates – ADR) เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 179 เหรียญ
ออสเตรเลีย เป็นผลให้มีรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนสูงขึ้นในอัตรำร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ด้วยผลกระทบจำก
กำรแปลงค่ำอัตรำแลกเปลี่ยน รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนืในสกุลเงนิบำทของโอ๊คส์ลดลงร้อยละ 3 ในไตรมำส 4 ปี 2558 เมื่อเทยีบกับ
ช่วงเดยีวกันของปีก่อน

รำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม มีสัดส่วนร้อยละ 4 ของรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมำส 4  
ปี 2558 โดยกลุม่โรงแรมทีบ่รษิทัรบัจ้ำงบรหิำรทัง้หมด (System-wide) มรีำยได้เฉลีย่ต่อห้องต่อคนืเพิม่ขึน้ในอตัรำร้อยละ 9 ในไตรมำส 4 
ปี 2558 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตมุำจำกผลกำรด�ำเนนิงำนทีโ่ดดเด่นของโรงแรมในประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์  
จนี และอนิโดนเีซยีเป็นหลัก 
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ในปี 2558 รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมทั้งหมด (System-wide) ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน หำกไม่นับรวม 
กลุ่มโรงแรมโอ๊คส์ที่ได้รับผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และโรงแรมใหม่ที่มีค่ำเฉลี่ยรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนที่ต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของ 
กลุ่มโรมแรมเดิมของบริษัท รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิม (Organic) เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 10 จำกผลกำรด�ำเนินงำน
ที่โด่ดเด่นของโรงแรมในประเทศไทย โดยเฉพำะโรงแรมในกรุงเทพฯ ประกอบกับกำรเติบโตของโรงแรมในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ 
ในประเทศจนี กัมพูชำ และสหรัฐอำหรับเอมเิรตส์

ผลการด�าเนินงานธุรกิจโรงแรมจ�าแนกตามการลงทุน

(System-wide) อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)

ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

ลงทุนเอง 67 67 67 59

ร่วมทุน 46 62 49 57

รับจ้ำงบรหิำร 63 63 63 55

MLR* 78 77 76 76

เฉลี่ย 69 70 68 66

ค่าเฉลี่ยของ MINT Thailand 72 68 72 58

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย** 62 64 62 56

(System-wide) ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)

ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

ลงทุนเอง 7,055 7,227 6,583 7,028

ร่วมทุน 10,636 14,101 9,902 16,299

รับจ้ำงบรหิำร 7,809 7,141 7,038 6,748

MLR* 4,610 4,848 4,271 4,795

เฉลี่ย 6,306 6,266 5,830 6,110

ค่าเฉลี่ยของ MINT Thailand 5,179 5,044 4,832 4,973

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย** 2,192 2,119 2,065 1,981

(System-wide) รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คืน)

ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

ลงทุนเอง 4,753 4,859 4,393 4,168

ร่วมทุน 4,894 8,707 4,864 9,218

รับจ้ำงบรหิำร 4,938 4,517 4,400 3,737

MLR* 3,603 3,715 3,258 3,643

เฉลี่ย 4,335 4,409 3,964 4,024

ค่าเฉลี่ยของ MINT Thailand 3,729 3,425 3,487 2,865

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย** 1,354 1,361 1,274 1,101

* การบรหิารห้องชุดภายใต้สทิธ ิManagement Letting Rights ในประเทศออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์
** ข้อมูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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ผลการด�าเนินงานของธุรกิจโรงแรม

ด้วยกลยุทธ์ในกำรกระจำยธุรกิจของบริษัท กำรเข้ำซื้อกิจกำรเชิงรุก และกำรฟื้นตัวของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ส่งผลให้รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมเติบโตในอัตรำร้อยละ 35 ในไตรมำส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน แม้ว่ำจะประสบภำวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและค่ำเงินผันผวน กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเองยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศไทย โดยเฉพำะโรงแรมในต่ำงจังหวัด ประกอบกับ 
รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำซื้อโรงแรมใหม่ๆ 

แม้ว่ำในไตรมำส 4 ปี 2558 รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมรับจ้ำงบริหำรจัดกำรจะเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน รำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรจัดกำรลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลัก 
มำจำกรำยได้ที่เป็นจ�ำนวนคงที่มสีัดส่วนที่สูงในไตรมำส 4 ปี 2557 

เช่นเดยีวกัน ในปี 2558 รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ เตบิโตขึ้นในอัตรำร้อยละ 26 จำกปีก่อน เนื่องมำจำก
ผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นของโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเอง และรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำซื้อโรงแรมที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ โรงแรมที่บริษัท
เป็นเจ้ำของเองในประเทศไทยมีกำรฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง โดยเฉพำะในกรุงเทพฯ ส�ำหรับสำมไตรมำสแรกของปี และในต่ำงจังหวัดตลอด
ทั้งปี ส่วนรำยได้จำกกำรรับจ้ำงบรหิำร ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทยีบกับปีก่อน กลับมำสู่ระดับปกต ิเนื่องจำกในไตรมำส 1 ปี 2557 โรงแรม
ภำยใต้สัญญำรับจ้ำงบริหำรในประเทศมัลดีฟส์มีผลกำรด�ำเนินงำนที่โดดเด่นอย่ำงมำก จำกกำรเข้ำพักของแขกระดับ VIP ในขณะที่
ปี 2558 ถือเป็นปีที่ท้ำทำยส�ำหรับกำรท่องเที่ยวในประเทศมัลดีฟส์ ท่ำมกลำงควำมตึงเครียดทำงกำรเมือง และจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 
ชำวรัสเซยีที่ลดลงตลอดทั้งปี

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

หนึ่งในธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิโรงแรม คอื ธุรกจิศูนย์กำรค้ำและบันเทงิ บรษิัทด�ำเนนิธุรกจิศูนย์กำรค้ำ ซึ่งรวมถงึศูนย์กำรค้ำ 
3 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์กำรค้ำรอยัล กำร์เด้น พลำซ่ำ พัทยำ (2) ศูนย์กำรค้ำ Turtle Village ภูเก็ต และ (3) ศูนย์กำรค้ำรเิวอร์ไซด์ พลำซ่ำ 
กรงุเทพฯ (เดมิชือ่ รอยลั กำร์เด้น พลำซ่ำ กรงุเทพฯ) โดยศนูย์กำรค้ำในกรงุเทพฯ ได้ปิดเพือ่ปรบัปรงุ และก่อสร้ำงโรงแรมและศนูย์ประชมุ
แฟลคชพิของแบรนด์อวำน ีในกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดอืนเมษำยน ปี 2556 และได้เปิดให้บรกิำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำรอกีครั้งในเดอืนธันวำคม 
ปี 2558 ที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ บรษิัทยังด�ำเนนิธุรกจิบันเทงิในเมอืงพัทยำ ซึ่งแบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม คอื (1) พพิธิภัณฑ์ Ripley’s Believe It or 
Not! (2) โรงภำพยนตร์ 4 มติ ิ(3) โกดังผสีงิ (4) มหัศจรรย์เขำวงกต (5) พพิธิภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวริ์ค (6) Scream in 
the Dark (7) Ripley’s Sky Rider และ (8) Ripley’s The Vault ในไตรมำส 4 ปี 2558 รำยได้จำกกำรด�ำเนนิธุรกจิศูนย์กำรค้ำและบันเทงิ 
ลดลงในอัตรำร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 122 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุบำงส่วนมำจำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 
ชำวรสัเซยีทีเ่ข้ำมำในประเทศไทยลดลง ส่งผลกระทบโดยเฉพำะต่อผลกำรด�ำเนนิงำนของรอยลั กำร์เด้น พทัยำ เช่นเดยีวกนั รำยได้จำก
กำรด�ำเนนิธุรกจิศูนย์กำรค้ำและบันเทงิลดลงร้อยละ 7 ในปี 2558 เมื่อเทยีบกับปีก่อน อยู่ที่ 532 ล้ำนบำท 

อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ส�ำคัญของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ
บรษิัท คอื ธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์ ซึ่งรวมถงึกำรพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยเพื่อขำยและโครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ ส�ำหรับธุรกจิ
กำรพฒันำโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยัเพือ่ขำย บรษิทัจะพฒันำโครงกำรควบคูไ่ปกบักำรด�ำเนนิกจิกำรโรงแรมในพืน้ทีเ่ดยีวกนั บรษิทัได้พฒันำ
โครงกำรแห่งแรกบนเกำะสมยุ ชือ่โครงกำร ด ิเอสเตท สมยุ ตัง้อยูต่ดิกบัโรงแรมโฟร์ซซีัน่ส์ สมยุ โดยโครงกำรดงักล่ำวมบ้ีำนพกัตำกอำกำศ
จ�ำนวน 14 หลัง นอกจำกนี้ บรษิัทมโีครงกำรที่สอง คอื โครงกำรเซ็นต์ รจีสิ เรสซเิดนซ์ ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมเินยีมระดับบนจ�ำนวน  
53 ยูนิต ในอำคำรเดียวกับโรงแรมเซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ขำยบ้ำนพักตำกอำกำศในโครงกำร ดิ เอสเตท สมุย 
ไปแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 11 หลัง และได้ปิดกำรขำยคอนโดมิเนียมของโครงกำรเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ ทั้งหมดแล้ว โครงกำรล่ำสุด คือ  
เดอะ เรสซิเดนซ์ บำย อนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต ซึ่งมีบ้ำนพักตำกอำกำศจ�ำนวน 15 หลัง ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมอนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต  
โดยตั้งแต่เปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 บรษิัทได้ขำยบ้ำนพักตำกอำกำศไปแล้วจ�ำนวน 3 หลัง ในไตรมำส 4 ปี 2558 นอกจำกนี้  
บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโครงกำรอนันตรำ เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ซึ่งเป็นโครงกำรที่บริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ร่วมกับ 
บรษิัท ยู ซติี้ จ�ำกัด (มหำชน) (เดมิชื่อ บรษิัท แนเชอรัล พำร์ค จ�ำกัด (มหำชน)) และคำดว่ำจะเสร็จสมบูรณ์และขำยได้ทั้งหมดในปี 2559 
นอกจำกนี้ บรษิัทยังมกีำรพจิำรณำโครงกำรที่อยู่อำศัยใหม่ๆ ต่อไป เพื่อให้มโีครงกำรที่อยู่อำศัยเพื่อขำยอย่ำงต่อเนื่อง 
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อกีส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์ คอืโครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ ภำยใต้แบรนด์ของบรษิัท ชื่อ อนันตรำ เวเคชั่น คลับ  
โดย ณ สิ้นปี 2558 อนันตรำ เวเคชั่น คลับมหี้องพักของโครงกำรเพื่อรองรับกำรขำยสทิธใินกำรเข้ำพักอำศัยทั้งหมดจ�ำนวน 137 ยูนติ 
ที่สมุย ภูเก็ต และกรุงเทพฯ ในประเทศไทย เมืองควีนส์ทำวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บำหลีในประเทศอินโดนีเซีย และเมืองซำนย่ำ 
ในประเทศจีน ทั้งนี้ อนันตรำ เวเคชั่น คลับมีจ�ำนวนสมำชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 6,928 คน  
ณ สิ้นปี 2558 ส่งผลให้มีกำรเติบโตของยอดขำยอย่ำงมั่นคงในอัตรำร้อยละ 7 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตรำกำรเพิ่มขึ้น 
ของยอดขำยต�่ำกว่ำกำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนสมำชิก เนื่องจำกอนันตรำ เวเคชั่น คลับได้ออกแพคเกจใหม่ซึ่งมีกำรปรับโครงสร้ำงรำคำ 
ในปี 2558 โดยโครงสร้ำงรำคำใหม่จะส่งผลให้อนันตรำ เวเคชั่น คลับสำมำรถขยำยฐำนสมำชิกและยอดขำยได้อย่ำงรวดเร็ว  
พร้อมไปกับกำรรับเงนิสดที่เร็วขึ้นและลดหนี้เสยีลง

รำยได้จำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงโดดเด่นในอัตรำร้อยละ 49 ในไตรมำส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน และร้อยละ 30 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพักตำกอำกำศของ
โครงกำร เดอะ เรสซิเดนซ์ บำย อนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต จ�ำนวน 3 หลัง และจำกผลกำรด�ำเนินที่แข็งแกร่งอยำ่งต่อเนื่องของโครงกำร 
อนันตรำ เวเคชั่น คลับ ในปี 2558

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ

ในไตรมำส 4 ปี 2558 รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 19 ใน ไตรมำส 4 ปี 2558 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึ่งต�่ำกว่ำ
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ ส่งผลให้อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำน ลดลงจำกร้อยละ 35 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 31  
ในปี 2558 กำรลดลงดังกล่ำวมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรบริหำรโรงแรม ซึ่งมีอัตรำกำรท�ำไรที่สูง  
กำรรวมผลประกอบกำรของโรงแรมใหม่ที่เพิ่งซื้อเข้ำมำ ซึ่งโดยทั่วไปยังคงมีอัตรำกำรท�ำก�ำไรที่ต�่ำกว่ำกลุ่มโรงแรมเดิมของบริษัท  
กำรปรบัโครงสร้ำงรำคำของอนนัตรำ เวเคชัน่ คลบั ซึง่มส่ีวนท�ำให้อตัรำกำรท�ำก�ำไรลดลงในช่วงทีม่กีำรเปลีย่นแปลงนี ้และกำรชะลอตวั
ของกำรท�ำก�ำไรของธุรกจิศูนย์กำรค้ำและบันเทงิ 

ในปี 2558 รำยได้รวมจำกกำรด�ำเนนิงำนของธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ เพิม่ขึน้ในอตัรำร้อยละ 23 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน จำกผลกำรด�ำเนนิ
งำนที่ดีขึ้นของธุรกิจโรงแรมและรำยได้จำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นในอัตรำที่น้อยกว่ำ โดยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 11 เมื่อเทยีบกับปีก่อน ส่งผลให้อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำน ลดลงเป็นร้อยละ 26 ในปี 2558 จำกร้อยละ 29 
ในปี 2557 โดยมสีำเหตุเช่นเดยีวกับใน ไตรมำส 4 ปี 2558

ด้วยกำรฟื้นตัวอย่ำงรวดเร็วของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2558 ซึ่งต่อเนื่องมำจนถึงเดือนมกรำคม 2559  
ประกอบกับกำรกระจำยธุรกจิของบรษิัทไปยังตลำดต่ำงๆ ซึ่งล้วนมศีักยภำพในกำรเตบิโตในระยะยำว บรษิัทมั่นใจในแนวโน้มของธุรกจิ
โรงแรมในปี 2559 ด้วยผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นของกลุ่มโรงแรมทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ บริษัทจะยังคงขยำยธุรกิจโรงแรม
และอื่นๆ อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนโรงแรมที่เป็นเจ้ำของเอง โรงแรมที่รับจ้ำงบรหิำร แผนขยำยธุรกจิและกำรเข้ำซื้อโรงแรม

โครงสร้างรายได้*

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ธุรกจิโรงแรม** 5,177 3,845 35%

ธุรกจิรับจ้ำงบรหิำรโรงแรม 271 386 -30%

ธุรกจิศูนย์กำรค้ำและบันเทงิ 122 136 -10%

ธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์ 1,538 1,030 49%

รวมรายได้ 7,109 5,397 32%

EBITDA 2,218 1,865 19%

EBITDA Margin 31% 35%
  

คำ อธ ิบายและการว ิ เคราะห ์ฐานะการเง ินและผลการดำ เน ินงาน



275รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ธุรกจิโรงแรม** 17,616 13,932 26%

ธุรกจิรับจ้ำงบรหิำรโรงแรม 984 1,265 -22%

ธุรกจิศูนย์กำรค้ำและบันเทงิ 532 571 -7%

ธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์ 4,502 3,476 30%

รวมรายได้ 23,634 19,243 23%

EBITDA 6,146 5,561 11%

EBITDA Margin 26% 29%

* ตัวเลขในตารางข้างต้นไม่นับรวมผลก�าไรจากรายการพเิศษ : 
 (1) ผลก�าไรจากการซื้อธุรกจิในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมสุทธขิองกลุ่มโรงแรม Sun International จ�านวน 650 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 
 (2) ผลก�าไรจากการซื้อธุรกจิในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมสุทธขิองโรงแรมโอ๊คส์ อแีลน ดาร์วนิ จ�านวน 70 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2558 
 (3) การกลับค่าผลก�าไรจากการซื้อธุรกจิในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมสุทธขิองโรงแรมโอ๊คส์ อแีลน ดาร์วนิ จ�านวน 49 ล้านบาท 
  ในไตรมาส 4 ปี 2558 เนื่องจากการประเมนิต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเตมิ
 (4) ผลก�าไรจากการเปลี่ยนสถานะของเงนิลงทุนใน Serendib Hotels PLC จ�านวน 69 ล้านบาท (หลังหักภาษ)ี ในไตรมาส 2 ปี 2557
** รวมส่วนแบ่งก�าไรและรายได้อื่น

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า

ณ สิ้นปี 2558 บรษิัทมรี้ำนค้ำและจุดจ�ำหน่ำยจ�ำนวน 307 แห่ง เพิ่มขึ้น 10 แห่งจำก 297 แห่ง ณ สิ้นปี 2557 โดยจำกจ�ำนวนร้ำนค้ำ
และจุดจ�ำหน่ำยทั้งหมด 307 แห่ง ร้อยละ 88 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภำยใต้แบรนด์เอสปร ีบอสสนิี่ แก็ป บำนำน่ำ รพีับบลคิ ชำร์ล แอนด์ 
คธี และเพโดร ร้อยละ 5 เป็นของแบรนด์เรดเอริ์ธ และอกีร้อยละ 7 เป็นของแบรนด์สวลิลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคลิส์ 

จ�านวนสาขาและจุดจ�าหน่ายของธุรกิจจัดจ�าหน่าย

จ�านวนสาขา/จุดจ�าหน่าย ไตรมาส 4 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y)

กลุ่มสนิค้ำแฟชั่น 269 22 12

กลุ่มเครื่องส�ำอำง 16 -2 -6

อื่นๆ 22 3 4

รวม 307 23 10

ในไตรมำส 4 ปี 2558 รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตลดลงในอัตรำร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
จำกกำรลดลงของทั้งธุรกิจจัดจ�ำหนำ่ยและธุรกิจรับจ้ำงผลิต เนื่องจำกกำรชะลอตัวของกำรบริโภคภำยในประเทศ EBITDA ของธุรกิจ
จัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลติในไตรมำส 4 ปี 2558 ลดลงร้อยละ 32 และอัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA ลดลงจำกร้อยละ 15 ในไตรมำส 4 
ปี 2557 เป็นร้อยละ 11 ในไตรมำส 4 ปี 2558 เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ลดลง 

ในปี 2558 รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ EBITDA ลดลงมำกกว่ำ ในอัตรำร้อยละ 22  
จำกปีก่อน ทัง้นี ้ทัง้รำยได้และควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยและรบัจ้ำงผลติได้รบัผลกระทบจำกภำวะทำงเศรษฐกจิ 
ในประเทศ ซึง่ส่งผลต่อกำรชะลอตวัของกำรใช้จ่ำยสนิค้ำฟุม่เฟือยและกำรเพิม่ขึน้ของหนีภ้ำคครวัเรอืนในต่ำงจงัหวดั นอกจำกนี ้เหตกุำรณ์
ระเบดิในกรุงเทพฯ ยังส่งผลกระทบต่อยอดขำยของร้ำนค้ำที่มลีูกค้ำมำกของธุรกจิสนิค้ำแฟชั่นที่ตั้งอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีง ดังนั้น อัตรำ
กำรท�ำก�ำไร EBITDA ลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 10 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 9 ในปี 2558

คำ อธ ิบายและการว ิ เคราะห ์ฐานะการเง ินและผลการดำ เน ินงาน



276 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

รายได้ของธุรกิจจัดจ�าหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2558 ไตรมาส 4 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ธุรกจิจัดจ�ำหน่ำย 662 730 -9%

ธุรกจิรับจ้ำงผลติ 249 269 -7%

รวมรายได้* 911 999 -9%

EBITDA 100 146 -32%

EBITDA Margin 11% 15%

ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ธุรกจิจัดจ�ำหน่ำย 2,462 2,592 -5%

ธุรกจิรับจ้ำงผลติ 1,044 1,107 -6%

รวมรายได้* 3,507 3,699 -5%

EBITDA 300 384 -22%

EBITDA Margin 9% 10%

* รวมส่วนแบ่งก�าไรและรายได้อื่น

งบดุลและกระแสเงินสด

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 95,737 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 21,458 ล้ำนบำท จำก 74,279 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2557  
โดยมสีำเหตุหลักมำจำก 
 1. กำรเพิ่มขึ้นของที่ดนิและโครงกำรพัฒนำอสังหำรมิทรัพย์เพื่อขำยจ�ำนวน 6,340 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรลงทุนซื้อกจิกำร

ธุรกิจโรงแรมทิโวลีในประเทศโปรตุเกส และกำรเพิ่มขึ้นของวิลล่ำสร้ำงเสร็จพร้อมขำยของโครงกำร เดอะ เรสซิเดนซ์ บำย  
อนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต

 2. กำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำระยะยำว จ�ำนวน 1,324 ล้ำนบำท จำกยอดขำยที่เพิ่มขึ้นของโครงกำรอนันตรำ เวเคชั่น คลับ 
 3. กำรเพิ่มขึ้นของเงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน จ�ำนวน 1,723 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เพื่อขยำยธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ 

ในประเทศโมซัมบกิ และจังหวัดเชยีงใหม่ 
 4. กำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ จ�ำนวน 1,324 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นกำรรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัทร่วม

และกจิกำรร่วมค้ำที่มอียู่เดมิ ประกอบกับกำรลงทุนในโรงแรมของ Sun International ในประเทศแซมเบยีและเลโซโท
 5. กำรเพิ่มขึ้นของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวน 8,877 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรรวมงบกำรเงินของโรงแรมของ Sun  

International ในประเทศบอตสวำนำและนำมเิบยี โรงแรมทโิวลใีนประเทศบรำซลิ โรงแรมโอ๊คส์ อแีลน ดำร์วนิ และ Minor DKL 
ในประเทศออสเตรเลยี และกำรขยำยธุรกจิโรงแรมและธุรกจิร้ำนอำหำรตำมปกติ

บริษัทมีหนี้สินรวม 59,822 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 15,567 ล้ำนบำท จำก 44,255 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2557  
โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้สทุธขิองหนีส้นิส่วนทีม่ภีำระดอกเบีย้จ�ำนวน 11,392 ล้ำน จำกกำรออกหุน้กู ้อำย ุ5 ปี จ�ำนวน 4,000 
ล้ำนบำท และหุ้นกู้อำยุ 10 ปี จ�ำนวน 4,000 ล้ำนบำท ประกอบกับกำรเพิ่มขึ้นของเงนิกู้ยมืระยะยำว เพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกจิโรงแรม 
และอืน่ๆ ในทวปีแอฟรกิำ นอกจำกนี ้เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ๆ เพิม่ขึน้จ�ำนวน 2,164 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนือ่งจำกกำรพฒันำโครงกำร
เดอะ เรสซเิดนซ์ บำย อนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต กำรรวมงบกำรเงนิของ Minor DKL ในประเทศออสเตรเลยี ในงบกำรเงนิรวมของบรษิัท  
และกำรเพิ่มขึ้นตำมกำรเตบิโตของธุรกจิโรงแรมและร้ำนอำหำร
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ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิัทมจี�ำนวน 35,915 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้น 5,891 ล้ำนบำท จำก 30,024 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2557 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกก�ำไรสุทธใินปี 2558 จ�ำนวน 7,040 ล้ำนบำท สุทธดิ้วยเงนิปันผลจ่ำยจ�ำนวน 1,411 ล้ำนบำท และผลขำดทุน
จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิตำมอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศจ�ำนวน 718 ล้ำนบำท เนือ่งจำกเงนิบำททีแ่ขง็เมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิ
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี

ส�ำหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 2,383 ล้ำนบำท ลดลง 2,402 ล้ำนบำท  
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยจ�ำนวน 2,618 ลำ้นบำท 
จำกกำรเพิ่มขึ้นของวลิล่ำสร้ำงเสร็จพร้อมขำยของโครงกำร เดอะ เรสซเิดนซ์ บำย อนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมกำรลงทุนจ�ำนวน 13,156 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำก (1) เงินสดจ่ำยสุทธิส�ำหรับ 
กำรลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และกจิกำรร่วมค้ำของธุรกจิโรงแรมและร้ำนอำหำรจ�ำนวน 4,926 ล้ำนบำท (2) กำรลงทุนตำมปกติ
ของธรุกจิโรงแรม ร้ำนอำหำร และอืน่ๆ จ�ำนวน 7,361 ล้ำนบำท และ (3) เงนิสดจ่ำยเพือ่เป็นเงนิกูย้มืระยะยำวแก่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องจ�ำนวน 
1,434 ล้ำนบำท ส�ำหรับกำรขยำยธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ ในประเทศโมซัมบกิ และจังหวัดเชยีงใหม่

บรษิัทมเีงนิสดรับสุทธจิำกกจิกรรมจัดหำเงนิจ�ำนวน 9,294 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยกำรเงนิสดรับสุทธจิำกกำรออกหุ้นกู้ อำยุ 5 ปี  
และ 10 ปี รวมจ�ำนวน 8,000 ล้ำนบำท และกำรกู้ยมืเงนิระยะสั้นและระยะยำว จ�ำนวน 14,686 ล้ำนบำท สุทธดิ้วยกำรจ่ำยช�ำระคนื 
เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิจ�ำนวน 9,522 ล้ำนบำท กำรจ่ำยช�ำระคนืหุน้กูจ้�ำนวน 3,000 ล้ำนบำท และเงนิปันผลจ่ำยจ�ำนวน 1,011 ล้ำนบำท 

ทั้งนี้ กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน กำรลงทุน และกำรจัดหำเงิน พร้อมทั้งเงินสดคงเหลือต้นงวดของบริษัท และผลก�ำไร 
จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินตำมอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศจ�ำนวน 93 ล้ำนบำท ส่งผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ 
เงนิสดสุทธขิองบรษิัทเพิ่มขึ้น 1,386 ล้ำนบำท ในปี 2558

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

บริษัทมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นลดลงเป็นร้อยละ 58.0 ในปี 2558 จำกร้อยละ 58.6 ในปี 2557 อันมีสำเหตุหลักมำจำกธุรกิจพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์ ซึง่เป็นไปตำมลกัษณะของธรุกจิทีม่อีตัรำก�ำไรขัน้ต้นทีต่�ำ่กว่ำ และควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรทีล่ดลงของธรุกจิอำหำร
ในประเทศสงิคโปร์ อย่ำงไรกด็ ีอตัรำก�ำไรสทุธเิพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 14.6 ในปี 2558 จำกร้อยละ 11.1 ในปี 2557 หำกไม่นบัรวมก�ำไรพเิศษ 
อัตรำก�ำไรสุทธจิำกผลกำรด�ำเนนิงำนลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 10.3 ในปี 2558 จำกร้อยละ 10.9 ในปี 2557 ซึ่งเป็นไปตำมกำรลดลง
ของอัตรำก�ำไรขั้นต้น

อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.4 ในปี 2558 จำกร้อยละ 15.5 ในปี 2557 จำกกำรเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธ ิอัตรำ
ผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์เพิ่มขึ้นจำกเหตุผลเดยีวกัน เป็นร้อยละ 8.3 ใน 2558 จำกร้อยละ 6.6 ในปี 2557

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยของบรษิัทปรับตัวสูงขึ้นจำก 59 วัน ในปี 2557 เป็น 68 วัน ในปี 2558 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของยอดลูกหนี้ 
จำกกำรขำยแบบผ่อนช�ำระของโครงกำรอนันตรำ เวเคชั่น คลับ อัตรำส่วนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้กำรค้ำลดลงจำก 
ร้อยละ 5.1 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 3.7 ในปี 2558 เนือ่งจำกกำรจดัเกบ็เงนิจำกลกูหนีก้ำรค้ำทีม่ปีระสทิธภิำพของทกุกลุม่ธรุกจิ สนิค้ำคงเหลอื
ของบรษิทัส่วนใหญ่ประกอบด้วย วตัถดุบิ สนิค้ำระหว่ำงผลติ และสนิค้ำส�ำเรจ็รปูของธรุกจิร้ำนอำหำรและธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยและรบัจ้ำงผลติ  
ขณะที่ธุรกิจโรงแรมมีสินค้ำคงเหลือค่อนข้ำงน้อยเนื่องจำกลักษณะของธุรกิจ โดยอำยุเฉลี่ยของสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้นจำก 51 วัน 
ในปี 2557 เป็น 53 วัน ในปี 2558 เนื่องจำกกำรชะลอตัวของธุรกจิจัดจ�ำหน่ำย อำยุเฉลี่ยของเจ้ำหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 48 วัน 
ในปี 2557 เป็น 49 วันในปี 2558

อตัรำส่วนสนิทรพัย์หมนุเวยีนต่อหนีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้เป็น 1.5 เท่ำ ณ สิน้ปี 2558 จำก 1.0 เท่ำ ณ สิน้ปี 2557 เนือ่งจำกกำรเพิม่ขึน้ 
ของสนิทรพัย์หมนุเวยีน จำกกำรเพิม่ขึน้ของทีด่นิและโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่ขำย จำกกำรเข้ำซือ้กลุม่โรงแรมทโิวลใีนประเทศ
โปรตเุกส และกำรเพิม่ขึน้ของวลิล่ำสร้ำงเสรจ็พร้อมขำยของโครงกำร เดอะ เรสซเิดนซ์ บำย อนนัตรำ ลำยนั ภเูกต็ ประกอบกบักำรลดลง 
ของหุ้นกู้ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีเมื่อได้ช�ำระคืนหุ้นกู้ซึ่งครบก�ำหนดช�ำระในเดือนพฤษภำคม ปี 2558 อัตรำส่วนของหนี้สิน
ส่วนทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำก 1.1 เท่ำ ณ สิน้ปี 2557 เป็น 1.3 เท่ำ ณ สิน้ปี 2558 จำกกำรออกหุน้กูจ้�ำนวน 8,000 
ล้ำนบำท และจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยำวเพื่อขยำยธุรกิจ ส�ำหรับอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำก  
5.5 เท่ำในปี 2557 เป็น 5.8 เท่ำในปี 2558 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรด�ำเนนิงำนในปี 2558
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อัตราส่วนทางการเงิน

ความสามารถในการท�าก�าไร 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%) 58.0% 58.8%

อัตรำก�ำไรสุทธ ิ(%) 14.6% 11.1%

อัตรำก�ำไรสุทธจิำกกำรด�ำเนนิงำน (%) 10.3% 10.9%

ความมีประสิทธิภาพ 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

อัตรำผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 21.4% 15.5%

อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%) 8.3% 6.6%

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 68 59

อำยุเฉลี่ยของสนิค้ำคงเหลอื (วัน) 53 51

อำยุเฉลี่ยของเจ้ำหนี้กำรค้ำ (วัน) 49 48

ความสามารถในการด�ารงสภาพคล่อง 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

สนิทรัพย์หมุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน (เท่ำ) 1.5 1.0

ภาระหนี้สินต่อทุน 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

อัตรำส่วนหนี้สนิส่วนที่มภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่ำ) 1.3 1.1

อัตรำส่วนหนี้สนิส่วนที่มภีำระดอกเบี้ยสุทธติ่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่ำ) 1.2 1.0

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 5.8 5.5
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แนวโน้มในอนาคต

ยึดมั่นในค�ามั่นสัญญาของบริษัทผ่านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีวินัย

ตลอดหลำยปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรวำงแผนกลยทุธ์ห้ำปีอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่วำงแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยระยะยำว โดยบรษิัทมกีำรบรหิำรจัดกำรตำมแผนกลยุทธ์ห้ำปีอย่ำงเคร่งครัด และผลักดันผลกำรด�ำเนนิงำนผ่ำนกำรประเมนิ
ผลงำนและสร้ำงควำมรับผิดชอบอย่ำงเป็นระบบ บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงมีวินัยและมุ่งสร้ำงผลงำน  
ส่งผลให้บรษิัทสำมำรถสร้ำงผลกำรด�ำเนนิงำนตำมค�ำมั่นสัญญำที่ให้ไว้กับผู้ถอืหุ้น

เมื่อปี 2553 บรษิัทได้ตั้งเป้ำหมำยทำงธุรกจิให้ผลก�ำไรมกีำรเตบิโตในอัตรำเฉลี่ยต่อปี (CAGR) มำกกว่ำร้อยละ 20 ระหว่ำงปี 2553 -  
2558 และมรีำยได้จำกต่ำงประเทศในสดัส่วนมำกกว่ำร้อยละ 40 ภำยในปี 2558 ด้วยกลยทุธ์ทีช่ดัเจนในกำรสร้ำงแบรนด์ทีแ่ขง็แกร่งและ
กำรกระจำยธุรกจิในต่ำงประเทศ ประกอบกับกำรจัดกำรทรัพยำกรให้สอดคล้องและเป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับแผนกลยุทธ์ ส่งผลให้
บรษิัทบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ได้ตั้งไว้ โดยในช่วงปี 2553 - 2558 บรษิัทมอีัตรำกำรเตบิโตเฉลี่ยต่อปีของผลก�ำไรสุทธจิำกกำรด�ำเนนิงำน 
(ไม่นับรวมผลก�ำไรพเิศษ) ร้อยละ 31 และในปี 2558 รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนของธุรกจิต่ำงประเทศมสีัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44 

เมื่อมองต่อไปในอนำคต บริษัทได้ตั้งเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ห้ำปีประจ�ำปี 2558 ในกำรสร้ำงผลก�ำไรสุทธิให้เติบโตเฉลี่ยต่อปี 
ในอัตรำร้อยละ 15 - 20 ในช่วงปี 2558 - 2563 และเพิ่มรำยได้จำกต่ำงประเทศให้มสีัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 50 ภำยในปี 2563 ทั้งนี้  
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย บรษิัทได้วำงกลยุทธ์หลักดังต่อไปนี้ (1) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรสร้ำงก�ำไรของกลุ่มธุรกจิภำยใต้แบรนด์ที่บรษิัท
เป็นเจ้ำของเอง พร้อมกำรเสริมสร้ำงจำกแบรนด์ชั้นน�ำระดับโลก (2) เพิ่มมูลค่ำทรัพย์สินและผลิตภำพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ  
(3) ขยำยธุรกจิในต่ำงประเทศผ่ำนกำรลงทุนและกำรเข้ำซื้อกจิกำรเชงิกลยุทธ์ โดยมรีำยละเอยีดส�ำคัญดังต่อไปนี้

เติบโตเครือข่ายธุรกิจเพื่อสร้างผลก�าไร

กำรมีเครือข่ำยแบรนด์ที่หลำกหลำยของบริษัทเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรเติบโตผลก�ำไรที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งเสริมสร้ำง 
ควำมแข็งแกร่งของแบรนด์ในเครือ ขยำยธุรกิจที่มีอยู่อย่ำงมีวินัย และอำศัยประโยชน์จำกฐำนกำรด�ำเนินงำนและเครือข่ำยกำรขำย 
และกำรตลำดที่แข็งแกร่ง เพื่อก้ำวขึ้นเป็นหนึ่งในบรษิัทที่มคีวำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรสูงสุด 
	 • ส�ำหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทจะยังคงขยำยฐำนธุรกิจของแบรนด์ที่เป็นเจำ้ของเอง โดยจะพัฒนำภำพลักษณ์ของแบรนด์และเพิ่ม

กำรประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale) เครอืข่ำยของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเตบิโตอย่ำงรวดเร็วจะเป็นรำกฐำนที่ดใีห้กับ
บรษิทัในกำรสร้ำงผลกำรด�ำเนนิงำนของธรุกจิโรงแรมทีโ่ดดเด่นให้กบัผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัมเีป้ำหมำยทีจ่ะขยำยโรงแรมให้มำกกว่ำ 
210 แห่ง ในเกอืบ 30 ประเทศ ภำยในปี 2563

	 • ส�ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำร บริษัทจะเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในเครือ เติบโตแบรนด์ที่เป็นเจ้ำของเองผ่ำนรูปแบบ 
แฟรนไชส์ และขยำยสำขำอย่ำงมีวินัย เพื่อยกระดับกำรเติบโตของธุรกิจ นอกจำกนี้ บริษัทจะขยำยแบรนด์ต่ำงๆ ระหว่ำง 
ศูนย์ธุรกจิเพื่อขยำยตลำด ท้ำยสุด บรษิัทจะมุ่งปรับปรุงประสทิธภิำพในกำรท�ำงำนของศูนย์ธุรกจิในแต่ละภูมภิำค และในระบบ
กำรจัดซื้อและกระจำยสนิค้ำ เพื่อสร้ำงผลประโยชน์สูงสุดจำกขนำดของธุรกจิ

	 • นอกจำกแบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้ำของเอง บริษัทจะยังคงสร้ำงผลก�ำไรจำกแบรนด์ชั้นน�ำระดับโลก บริษัทเป็นพันธมิตรกับ 
ผูป้ระกอบกำรธรุกจิโรงแรมชัน้น�ำระดบัโลก ได้แก่ โฟร์ซซีัน่ส์ เซน็ต์ รจีสิ แมรอิอท และเรดสินั บล ูโดยให้แบรนด์ดงักล่ำวบรหิำรโรงแรม 
บำงแห่งที่บริษัทเป็นเจ้ำของเอง บริษัทจะยังคงร่วมมือกับพันธมิตรเหล่ำนี้เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ 
และสร้ำงผลกำรด�ำเนนิงำนระดบัโลก ส�ำหรบัธรุกจิร้ำนอำหำร บรษิทัจะยงัคงขยำยแบรนด์ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก อย่ำง สเวนเซ่นส์  
แดรี่ ควนี ซซิซ์เลอร์ และเบอร์เกอร์ คงิ ในบำงตลำดเพื่อเสรมิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรและกำรเตบิโตของผลก�ำไร
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เพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินและผลิตภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยควำมส�ำเร็จของกลยุทธ์กำรกระจำยธุรกจิ กำรเตบิโตในอนำคตของบรษิัทนั้น นอกจำกจะมำจำกกำรขยำยธุรกจิและกำรลงทุน
เชงิกลยุทธ์แล้ว ยังจะมำจำกกำรเพิ่มศักยภำพของธุรกจิที่มอียู่และกำรลงทุนที่ผ่ำนมำ
 • บริษัทลงทุนในกำรปรับปรุงทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ของลูกค้ำและภำพลักษ์ของ แบรนด์ นอกจำกนี้  

บรษิทัสร้ำงมลูค่ำเพิม่ของทีด่นิทีม่อียู ่โดยกำรพฒันำโครงกำรต่ำงๆ ทีม่ผีลตอบแทนสงู อำท ิกำรปรบัปรงุโรงแรมอนนัตรำ สยำม 
ในกรุงเทพฯ และกำรพัฒนำโครงกำร เดอะ เรสซเิดนซ์ บำย อนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต

 • บริษัทยังคงขยำยโครงกำรอนันตรำ เวเคชั่น คลับ โดยอำศัยฐำนกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมทั้งในปัจจุบันและอนำคต เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำทรัพย์สินและผลิตภำพให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทตั้งเป้ำในกำรขยำยห้องพักโครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำให้มี
จ�ำนวนมำกกว่ำ 450 ยูนติ ในสถำนที่ท่องเที่ยว 10 แห่ง ภำยในปี 2563

 • บริษัทอำศัยประโยชน์จำกแบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้ำของเอง ในกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ ผ่ำนกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม 
และกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ โดยประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์ร้ำนอำหำรของบริษัทได้พิสูจน์ให้เห็นถึง 
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงอัตรำกำรท�ำก�ำไรที่สูงและในกำรขยำยฐำนธุรกจิ

 • บริษัทยังคงบริหำรจัดกำรเครือข่ำยธุรกิจที่เติบโตอย่ำงรวดเร็วผ่ำนศูนย์ธุรกิจประจ�ำแต่ละภูมิภำค กลยุทธ์กำรบริหำรธุรกิจ 
ผ่ำนศูนย์ธุรกิจท�ำให้บริษัทสำมำรถตอบสนองเชิงรุกตำมสภำพตลำดแต่ละแห่งได้อย่ำงรวดเร็ว พร้อมไปกับสำมำรถ 
เพิ่มประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิงำน

ขยายธุรกิจในต่างประเทศผ่านการลงทุนและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์

ในหลำยปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัได้พสิจูน์ให้เหน็ถงึควำมสำมำรถในกำรเลอืกลงทนุในโครงกำรทีม่รีำคำทีเ่หมำะสมและสร้ำงผลตอบแทน
ทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเห็นได้จำกก�ำไรพิเศษที่เกิดขึ้นจำกกลยุทธ์กำรลงทุนที่ผ่ำนมำ บริษัทเล็งเห็นถึง 
ควำมส�ำคัญของกำรสร้ำงมูลค่ำโดยกลยุทธ์กำรลงทุนและกำรเข้ำซื้อกิจกำร ซึ่งช่วยให้บริษัทขยำยธุรกิจไปยังตลำดที่มีศักยภำพ  
และได้รับควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ พร้อมกับแหล่งผู้ผลิตได้ทันที ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่ำวมีควำมส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของบริษัท 
ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ ดงันัน้ บรษิทัจะยงัคงด�ำเนนิกลยทุธ์พนัธมติรทำงธรุกจิ หรอืเข้ำซือ้กจิกำร
เพื่อเสรมิสร้ำงฐำนกำรด�ำเนนิงำนที่มอียู่และเตบิโตผลกำรด�ำเนนิงำนต่อไปในอนำคต

ใหญ่ขึ้นและดีขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า

บรษิัทยดึมั่นในกลยุทธ์ห้ำปีและมคีวำมพร้อมในกำรสร้ำงผลกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนื่อง ดังเช่นที่ได้พสิูจน์ให้เห็นตลอดมำในอดตี 
ด้วยแบรนด์ทีแ่ขง็แกร่ง ระบบกำรปฏบิตังิำนทีเ่ป็นเลศิ ประสบกำรณ์ของผูบ้รหิำร และควำมมุง่มัน่ของบคุลำกรทกุคน บรษิทัมคีวำมมัน่ใจ
ว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทั้งในระยะสั้นและระยะยำว เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหุ้น

คำ อธ ิบายและการว ิ เคราะห ์ฐานะการเง ินและผลการดำ เน ินงาน
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รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ 

ปี 2558

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ�าเป็น

1. บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ์ : 
มกีรรมกำรร่วมกับบรษิัท 

บจก. เอ็มเจ็ท ให้บรกิำรเช่ำเครื่องบนิ 
ในลักษณะที่เป็นกำรเช่ำเหมำล�ำ 
(Charter Flight) ให้แก่บรษิัท
และบรษิัทย่อย โดยบันทกึเป็น 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบ่งตำมบรษิัท ดังนี้
- บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

50.35
0.90

บรษิัทและบรษิัทย่อย เช่ำเครื่องบนิเหมำล�ำ 
ให้แก่ผู้บรหิำร เพื่อใช้เดนิทำงไปประชุม/
ตรวจเยี่ยมกจิกำรในประเทศ
และต่ำงประเทศ โดยเป็นกำรให้บรกิำร
ตำมรำคำตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกต ิ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน ซึ่ง
บันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.83 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี 
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

2. บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น 
วิลล่า
ความสัมพันธ์ : 
เป็นกจิกำรร่วมค้ำ
ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นร้อยละ 50 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีโดยคดิค่ำบรกิำร
ตำมลักษณะและปรมิำณงำนแก่ 
บจก. ไม้ขำว เวเคชั่น วลิล่ำ 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.63 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

3. บจก. ซีเลค เซอร์วิส 
พาร์ทเนอร์
ความสัมพันธ์ : 
มกีรรมกำรร่วมกัน 
และม ีบมจ. เดอะ ไมเนอร์ 
ฟู้ด กรุ๊ป ถอืหุ้นร้อยละ 51

บรษิัทย่อยจ�ำหน่ำยสนิค้ำ
และผลติภัณฑ์ให้กับ บจก. ซเีลค 
เซอร์วสิ พำร์ทเนอร์ ซึ่งบันทกึ
เป็นรายได้จากการขาย 
แยกตำมบรษิัท ดังนี้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บจก. ไมเนอร์ ดคีวิ 
- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) 

13.53
24.54

117.27
1.29

บรษิัทย่อยจ�ำหน่ำยสนิค้ำให้แก่ บจก. ซเีลค 
เซอร์วสิ พำร์ทเนอร์ เป็นรำยกำรค้ำ
ตำมปกตทิี่บรษิัทย่อยด�ำเนนิอยู่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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บรษิัทย่อย คอื บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 
ฟู้ด กรุ๊ป ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร
จัดกำรและด้ำนกำรเงนิแก่ 
บจก. ซเีลค เซอร์วสิ พำร์ทเนอร์ 
ซึ่งรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

2.43 เป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 
ฟู้ด กรุ๊ป ได้รับเงนิปันผลจำก
กำรถอืหุ้นของ บจก. ซเีลค เซอร์วสิ 
พำร์ทเนอร์ โดยรับรู้เป็น
รายได้เงินปันผล

51.00 เงนิปันผลซึ่งเกดิจำกกำรถอืหุ้น 
ซึ่งเป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

4. Eutopia Private Holding 
Limited (Eutopia)
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Labuan) Limited 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรโรงแรม
แก่ Eutopia โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

188.63 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์ในกำรบรหิำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ 
แก่ Eutopia โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำร
รำยเดอืน ตำมลักษณะ
และปรมิำณงำน ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.44 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญชตีรวจสอบภำยใน 
แก่ Eutopia โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำร 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.42 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี
ตรวจสอบภำยใน และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โฮเทล กรุ๊ป ให้บรกิำร
ด้ำนกำรบรหิำรโรงแรม แก่ Eutopia 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำร
เป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมบรหิำร
จัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

2.18 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็นกำรใช้
เพื่อให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร 
แก่ Eutopia โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำร
จดักำรเป็นไปในลกัษณะสำกลทัว่ไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมบรหิำร
จัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

1.97 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้
เพื่อให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บจก. อำร์จอีำร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร 
แก่ Eutopia โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำร
จดักำรเป็นไปในลกัษณะสำกลทัว่ไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมบรหิำร
จัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

54.97 เนือ่งจำก บจก. อำร์จอีำร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้
เพื่อให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. อำร์จอีำร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล ได้รับเงนิปันผล
จำกกำรถอืหุ้นของ Eutopia 
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

81.27 เงนิปันผลซึ่งเกดิจำกกำรถอืหุ้น ซึ่งเป็น
กำรลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

5. MHG Deep Blue 
Financing
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โฮเทล กรุ๊ป ให้บรกิำรจัดกำร
ทำงกำรเงนิ แก่ MHG Deep Blue 
Financing โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

21.91 กำรบรกิำรจัดกำรทำงกำรเงนิเป็นไป
ตำมสัญญำกำรร่วมทุน ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

6. O Plus E Holding 
Private Limited
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Mauritius) ให้ 
O Plus E Holding Private Limited 
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน 
โดยเป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วน
กำรถอืหุ้น และคดิอัตรำดอกเบี้ย
ซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนดร่วมกัน
โดยผู้ถอืหุ้น และอ้ำงองิจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนดระยะ
เวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

499.01 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยมืเป็นไปตำมรำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Mauritius) 
ได้ดอกเบี้ยรับ จำกกำรให้ 
O Plus E Holding Private Limited 
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำร่วมทุน

28.74 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน 
และเงื่อนไขกำรกู้ยมืเป็นไปตำมรำคำตลำด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

7. บจก. ฮาเบอร์วิว
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อม
ร้อยละ 30.39 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื บจก. อำร์จอีำร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล ให้ 
บจก. ฮำเบอร์ววิ กู้ยืมเงินตาม
สัญญาร่วมทุน โดยเป็นกำรให้
กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น
และอ้ำงองิจำกอัตรำดอกเบี้ยของ
ธนำคำรพำณชิย์ ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้
ดังกล่ำวมกี�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

61.25 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยมืเป็นไปตำมรำคำตลำด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. อำร์จอีำร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล ได้ดอกเบี้ยรับ
จำกกำรให้ บจก. ฮำเบอร์ววิ 
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำร่วมทุน

3.96 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และเงื่อนไขกู้ยมืเป็นไปตำมรำคำตลำด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร 
แก่ บจก. ฮำเบอร์ววิ โดยคดิอัตรำ
ค่ำบรหิำรจัดกำรเป็นไปในลักษณะ
สำกลทั่วไป และอัตรำค่ำธรรมเนยีม
บรหิำรจัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำ
ที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึ
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.23 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้
เพื่อให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บรกิำรจัดกำร กำรบรหิำร
โรงแรมแก่ บจก. ฮำเบอร์ววิ 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

2.38 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบรษิัท

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ 
แก่ บจก. ฮำเบอร์ววิ โดยคดิอัตรำ
ค่ำบรกิำรรำยเดอืน ตำมลักษณะ
และปรมิำณงำน ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.14 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ  และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

8. Tanzania Tourism and 
Hospitality Investment 
Limited
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ให้ Tanzania Tourism and 
Hospitality Investment Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำร่วมทุน 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้
สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนดระยะ
เวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

286.82 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ Tanzania 
Tourism and Hospitality 
Investment Limited กู้ยมืเงนิ
ตำมสัญญำร่วมทุน

11.14 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

9. Zanzibar Tourism and 
Hospitality Investment 
Limited
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ให้ Zanzibar Tourism and 
Hospitality Investment Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำร่วมทุน 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น 
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำว 
มกี�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

17.01 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
Zanzibar Tourism and Hospitality 
Investment Limited 
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำร่วมทุน

0.37 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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10. Rocky Hill Limited
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ให้ Rocky Hill Limited กู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำร่วมทุน และคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนด
ร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้ สัญญำ
เงนิกู้ดังกล่ำว มกี�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

100.33 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ Rocky 
Hill Limited กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ
ร่วมทุน

3.56 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

11. Sand River Eco Camp 
Limited
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ให้ Sand River Eco Camp Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำร่วมทุน 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้
สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำว มกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน

58.50 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
Sand River Eco Camp Limited 
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำร่วมทุน

2.47 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

12. Elewana Afrika Limited
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ให้ Elewana Afrika Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำร่วมทุน 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้
สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำว มกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน

260.71 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
Elewana Afrika Limited 
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำร่วมทุน

12.76 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

13. Harbour Residences 
Oaks Ltd.
ความสัมพันธ์ : 
บรษิัทย่อย คอื Oaks Hotel 
& Resort Limited ถอืหุ้น 
Harbour Residence Oaks 
Ltd. ร้อยละ 50
 

บรษิัทย่อย คอื Oaks Hotel & 
Resort Limited ให้ Harbour 
Residence Ltd. กู้ยืมเงิน
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ
ที่ก�ำหนดร่วมกัน ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้
ดังกล่ำว มกี�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

23.01 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำและมอีัตรำ
ดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Oaks Hotel & 
Resort Limited ได้รับเงนิปันผล
จำกกำรถอืหุ้นของ Harbour 
Residence Oaks Ltd. โดยรับรู้
เป็นรายได้เงินปันผล

15.89 เงนิปันผลซึ่งเกดิจำกกำรถอืหุ้น ซึ่งเป็น
กำรลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

14. บจก. ซูม่า กรุงเทพ
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 51 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื บจก. รำชด�ำร ิ
ลอดจ์จิ้ง ให้ บจก. ซูม่ำ กรุงเทพ 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำร่วมทุน 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้
สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำว มกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน

73.34 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. รำชด�ำร ิ
ลอดจ์จิ้ง ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
บจก. ซูม่ำ กรุงเทพ กู้ยมืเงนิ
ตำมสัญญำร่วมทุน

3.28 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีโดยคดิค่ำบรกิำร
ตำมลักษณะและปรมิำณงำนแก่ 
บจก. ซูม่ำ กรุงเทพ ซึ่งบันทกึ
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.12 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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15. Arabian Spa (Dubai) 
(LLC)
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 49 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื บจก. เอ็ม สปำ 
เวนเจอร์ ให้บรกิำรด้ำนกำรจัดกำร
และบรหิำรด้ำนสปำแก่ Arabian 
Spa (Dubai) (LLC) โดยรับรู้
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

7.67 เนื่องจำก บจก. เอ็ม สปำ เวนเจอร์ 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ด้ำนกำรบรหิำรสปำ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

16. บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น
ความสัมพันธ์ : 
ม ีบจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง 
(ไทย) เป็นผู้ถอืหุ้น
รำยใหญ่ ซึ่งถอืหุ้นใน
บรษิัท เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 16.53 
จงึมผีู้ถอืหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื บจก. แม่รมิเทอเรซ 
รซีอร์ท เช่ำที่ดนิของ บจก. ศรพีัฒน์ 
กำร์เด้น เพื่อใช้ประกอบกำรโรงแรม
โฟร์ซซีั่น รซีอร์ท เชยีงใหม่ 
โดยบันทกึเป็นค่าเช่า

21.77 กำรเช่ำที่ดนิเพื่อปลูกสร้ำงโรงแรม 
และด�ำเนนิกจิกำรโรงแรม เป็นรำยกำรค้ำ
ตำมปกต ิซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำร
ทีเ่กดิขึน้เป็นธรรม และมคีวำมสมเหตสุมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีภำษแีละกำรเงนิ
โดยคดิค่ำบรกิำรตำมลักษณะ
และปรมิำณงำนแก่ บจก. ศรพีัฒน์ 
กำร์เด้น ซึ่งบันทกึเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.59 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
ภำษแีละกำรเงนิ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

17. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง 
(ไทย)
ความสัมพันธ์ : 
เป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
โดยถอืหุ้นร้อยละ 16.53 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ 
แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.65 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่ำ
เครื่องคอมพวิเตอร์ แก่ 
บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ซึ่งบันทกึเป็น รายได้ค่าเช่า

0.05 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพวิเตอร์กับบรษิัท
ลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกในปรมิำณ
มำก ท�ำให้ได้ต้นทุนกำรเช่ำที่ต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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18. บจก. ภูเก็ต เวสเซล 
โฮลดิ้ง
ความสัมพันธ์ : 
มกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศ แก่ บจก. ภูเก็ต 
เวสเซล โฮลดิ้ง โดยคดิอัตรำ
ค่ำบรกิำรรำยเดอืน ตำมลักษณะ
และปรมิำณงำนซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.08 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

19. บมจ. เอส แอนด์ พี 
ซินดิเคท
ความสัมพันธ์ : 
บรษิัทถอืหุ้น
ร้อยละ 35.40

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
รับเงนิปันผลจำกกำรลงทุนใน 
บมจ. เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท 
บันทกึเป็นรายได้เงินปันผลรับ

149.92 เงนิปันผลซึ่งเกดิจำกกำรถอืหุ้น 
เป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย ซื้อผลติภัณฑ์จำก 
บมจ. เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท ซึ่งเป็น
ผู้ผลติและจ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์
เบเกอรี่ อำหำรส�ำเร็จรูปแช่แข็ง 
บรษิัทบันทกึเป็นรายการซื้อสินค้า 
แบ่งแยกตำมรำยบรษิัท ดังนี้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. เอส.แอล.อำร์.ท ี
- บจก. ไมเนอร์ ดคีวิ 
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ 
 (ประเทศไทย)

30.54
 33.55
 3.04

 15.22
 0.20

เป็นกำรซื้อสนิค้ำตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกต ิซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม 
และมคีวำมสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. เจ้ำพระยำ 
รสีอร์ท ให้บรกิำร แก่ บมจ. เอส 
แอนด์ พ ีซนิดเิคท โดยคดิอัตรำ
ค่ำบรกิำร ตำมลักษณะและปรมิำณ
งำนซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.02 เป็นกำรซื้อสนิค้ำหรอืรับบรกิำรตำมรำคำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกต ิ
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม 
และมคีวำมสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

20. บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ 
โฮลดิ้ง
ความสัมพันธ์ : 
มผีู้ถอืหุ้นร่วมกับบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
บจก. ไมเนอร์ แอร์ครำฟ โฮลดิ้ง 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน ซึ่ง
บันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.02 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่ำ
เครื่องคอมพวิเตอร์แก่ 
บจก. ไมเนอร์ แอร์ครำฟ โฮลดิ้ง 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าเช่า

0.78 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพวิเตอร์กับบรษิัท
ลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก ในปรมิำณ
มำก ท�ำให้มตี้นทุนกำรเช่ำที่ต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล 

21. บจก. เอ็มเจ็ท 
เมนเทนแนนซ์
ความสัมพันธ์ : 
มกีรรมกำรและผู้ถอืหุ้น
ร่วมกับบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร 
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.81 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

22. บริษัท เอ็มดีเจ็ท จ�ากัด
ความสัมพันธ์ : 
มกีรรมกำรและผู้ถอืหุ้น
ร่วมกับบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ
แก่ บรษิัท เอ็มดเีจ็ท จ�ำกัด 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.03 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

23. บจก. มายเซล ดอท 
ซีโอ ดอท ทีเอช
ความสัมพันธ์ : 
บรษิัทย่อย คอื 
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 
ถอืหุ้น บจก. ไทยเซล 
ดอท ซโีอ ดอท ทเีอช 
ในสัดส่วนร้อยละ 50

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร 
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
บจก. มำยเซล ดอท ซโีอ ดอท ทเีอช 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.30 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่ำเครื่อง
คอมพวิเตอร์แก่ บจก. มำยเซล 
ดอท ซโีอ ดอท ทเีอช โดยคดิอัตรำ
ค่ำบรกิำรรำยเดอืน ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าเช่า

0.07 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพวิเตอร์กับบรษิัท
ลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก ในปรมิำณ
มำก ท�ำให้มตี้นทุนกำรเช่ำที่ต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล 

บรษิัทย่อย คอื บมจ. ไมเนอร์ 
คอร์ปอเรชั่น ให้บรกิำรด้ำนกำร
จัดกำรแก่ บจก. มำยเซล ดอท ซโีอ 
ดอท ทเีอช โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำร
รำยเดอืนตำมลักษณะและปรมิำณ
งำน ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.08 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญในด้ำน
กำรบรหิำรจัดกำร และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล 

24. Minor DKL Food Group 
Pty. Ltd.
ความสัมพันธ์ : 
บรษิัทย่อย คอื  
Delicious Food  
Holdings (Australia)  
ถอืหุ้น Minor DKL  
Food Group Pty. Ltd. 
ร้อยละ 70

บรษิัทย่อย คอื Delicious Food 
Holdings (Australia) ได้รับ
เงนิปันผลจำกกำรถอืหุ้นของ 
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล 

105.06 เงนิปันผลซึ่งเกดิจำกกำรถอืหุ้น ซึ่งเป็น
กำรลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

25. บริษัท อินชัวร์
เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
อินชัวร์รันซ์ 
โบรกเกอร์ส จ�ากัด
ความสัมพันธ์ : 
มกีรรมกำรร่วมกับบรษิัท

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
และ บรษิัทย่อย จ่ำยค่าประกันภัย 
ให้ บรษิัท อนิชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
อนิชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ำกัด 
รำคำประกันภัยดังกล่ำวเป็นอัตรำ
ที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด

0.84 เนื่องจำก บรษิัท อนิชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
อนิชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ำกัด มบีุคลำกร
ที่มคีวำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรประกันภัย 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท
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26. บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
โฟรเซ่น โปรดักซ์ จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย
ความสัมพันธ์ : 
มกีรรมกำรร่วมกับบรษิัท

บรษิัทย่อย ซื้อผลติภัณฑ์จำก บรษิัท 
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ จ�ำกัด 
(มหำชน) และบรษิัทย่อย ซึ่งเป็น
ผู้ผลติและจ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์อำหำร
ทะเลแช่แข็ง บรษิัทบันทกึ
เป็นรายการซื้อสินค้า แบ่งแยก
ตำมรำยบรษิัท ดังนี้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 
- บจก. เอส.แอล.อำร์.ท ี
- บจก. ไมเนอร์ ดคีวิ
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ 
 (ประเทศไทย)
- บจก. นวศร ีแมนูแฟคเจอริ่ง
- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์)

45.11
 26.45
 11.10
 2.05

1.79
 3.65
 9.03

14.70

เป็นกำรซื้อสนิค้ำตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรค้ำปกต ิซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม 
และมคีวำมสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

27. บริษัท บีทีเอ็ม 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด
ความสัมพันธ์ : 
บรษิัทย่อย คอื 
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 
ฟู้ด กรุ๊ป ถอืหุ้น 
บรษิัท บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) 
จ�ำกัด ร้อยละ 50

บรษิัทย่อยจ�ำหน่ำยสนิค้ำ
และผลติภัณฑ์ให้กับ บรษิัท บทีเีอ็ม 
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้จากการขาย

2.07 บรษิัทย่อยจ�ำหน่ำยสนิค้ำให้แก่ 
บรษิัท บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 
เป็นรำยกำรค้ำตำมปกตทิี่บรษิัทย่อย
ด�ำเนนิอยู่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย ซื้อผลติภัณฑ์จำก 
บรษิัท บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 
ซึ่งเป็นผู้ผลติและจ�ำหน่ำย
ผลติภัณฑ์เบเกอรี่ บรษิัทบันทกึเป็น
รายการซื้อสินค้า 

1.40 เป็นกำรซื้อสนิค้ำตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรค้ำปกต ิซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม 
และมคีวำมสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
บรษิัท บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.28 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่ำ
เครื่องคอมพวิเตอร์แก่ 
บรษิัท บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าเช่า

0.13 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพวิเตอร์กับบรษิัท
ลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก ในปรมิำณ
มำก ท�ำให้มตี้นทุนกำรเช่ำที่ต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล 

บจก. บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) 
เช่ำอำคำรจำก บรษิัทย่อย คอื 
บรษิัท เจ้ำพระยำรสีอร์ท จ�ำกัด
โดยมกี�ำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด 
โดยมกี�ำหนดระยะเวลำที่ชัดเจน 
และบันทกึเป็นค่าเช่า

0.14 สัญญำเช่ำเป็นกำรให้เช่ำตำมอัตรำตลำด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

28. MHG Signity Asset 
Holding (Mauritius) Ltd. 
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บรษิัทย่อย คอื MHG International 
Holding (Mauritius) ให้ MHG 
Signity Asset Holding (Mauritius) 
Ltd. กู้ยืมเงินตำมสัญญำร่วมทุน 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้
สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำว มกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน

133.53 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื MHG International 
Holding (Mauritius) ได้ดอกเบี้ยรับ 
จำกกำรให้ MHG Signity Asset 
Holding (Mauritius) กู้ยมืเงนิ
ตำมสัญญำร่วมทุน

6.77 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

29. Per Aquum 
Management Pty. Ltd.
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อม
ร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร แก่ 
Per Aquum Management Pty. Ltd. 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำร
เป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมบรหิำร
จัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.48 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้ 
เพื่อให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โฮเทล กรุ๊ปให้บรกิำรจัดกำร 
กำรบรหิำรโรงแรมแก่ Per Aquum 
Management Pty. Ltd. โดยรับรู้
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.01 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ 
แก่ Per Aquum Management Pty. 
Ltd. โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.04 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

30. Per Aquum Maldives 
Private Ltd.
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร แก่ 
Per Aquum Maldives Private Ltd. 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำร
เป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมบรหิำร
จัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.59 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็น
กำรใช้เพื่อให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ปให้บรกิำรจัดกำร กำรบรหิำร
โรงแรมแก่ Per Aquum Maldives 
Private Ltd. โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

2.25 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีโดยคดิค่ำบรกิำร
ตำมลักษณะและปรมิำณงำนแก่ 
Per Aquum Maldives Private Ltd. 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.42 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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31. Rani Minor Holding 
Limited
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 25

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร แก่ 
Rani Minor Holding Limited 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำร
เป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมบรหิำร
จัดกำร ดังกล่ำวเป็นอัตรำ
ที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.22 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้
เพื่อให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ โฮเทล  
กรุ๊ป ให้บรกิำรจัดกำรบรหิำร
โรงแรมแก่ Rani Minor Holding 
Limited โดยรับรู้เป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.46 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Labuan) Limited 
ให้บรกิำรจัดกำรบรหิำรโรงแรม 
และกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ
แก่ Rani Minor Holding Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

5.67 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์ในกำรบรหิำรโรงแรม 
และกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื MHG International 
Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
ให้ Rani Minor Holding Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำร่วมทุน 

177.45 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

32. Rani Minor Holding II 
Limited
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 4

บรษิัทย่อย คอื MHG International  
Holding (Mauritius) ให้ 
Rani Minor Holding II Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำร่วมทุน 

3,031.05 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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33. Cabo Delgado Hoteis & 
Resorts, Lda.
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 25

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร แก่ Cabo 
Delgado Hoteis & Resorts, Lda. 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำร
เป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมบรหิำร
จัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.42 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้
เพื่อให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บรกิำรจัดกำร กำรบรหิำร
โรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & 
Resorts, Lda. โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

1.31 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล 

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Labuan) Limited 
ให้บรกิำรจัดกำร กำรบรหิำรโรงแรม 
และกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
Cabo Delgado Hoteis & Resorts, 
Lda. โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

7.81 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์ในกำรบรหิำรโรงแรม 
และกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

34. Elewana Afrika (T) 
Limited
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อม
ร้อยละ 50

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ให้ Elewana Afrika (T) Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำร่วมทุน 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้
สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำว มกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน

32.48 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ Elewana 
Afrika (T) Limited กู้ยมืเงนิ
ตำมสัญญำร่วมทุน

1.97 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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35. บริษัท เอ็มเอชจี 
เอ็นพาร์ค 
ดีเวลอปเม้นท์  
จ�ากัด
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อม
ร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร แก่ บรษิัท 
เอ็มเอชจ ีเอ็นพำร์ค ดเีวลอปเม้นท์  
จ�ำกัด โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำร
จดักำรเป็นไปในลกัษณะสำกลทัว่ไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมบรหิำร
จัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.46 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้
เพื่อให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บรกิำรจัดกำร กำรบรหิำร
โรงแรมแก่ บรษิัท เอ็มเอชจ ี
เอ็นพำร์ค ดเีวลอปเม้นท์ จ�ำกัด 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

7.20 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บรษิัท หัวหนิ รสีอร์ท 
จ�ำกัดให้ บรษิัท เอ็มเอชจ ีเอ็นพำร์ค  
ดเีวลอปเม้นท์ จ�ำกัด กู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำร่วมทุน และคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนด
ร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้ สัญญำ
เงนิกู้ดังกล่ำว มกี�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

254.00 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. หัวหนิ รสีอร์ท 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
บจก. เอ็มเอชจ ีเอ็นพำร์ค 
ดเีวลอปเม้นท์ กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ
ร่วมทุน

5.04 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่ำเครื่อง
คอมพวิเตอร์แก่ บรษิัท เอ็มเอชจ ี
เอ็นพำร์ค ดเีวลอปเม้นท์ จ�ำกัด 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าเช่า

0.01 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพวิเตอร์กับบรษิัท
ลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก ในปรมิำณ
มำก ท�ำให้มตี้นทุนกำรเช่ำที่ต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล 

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีโดยคดิค่ำบรกิำรตำม
ลักษณะและปรมิำณงำนแก่ 
บรษิัท เอ็มเอชจ ีเอ็นพำร์ค 
ดเีวลอปเม้นท์ จ�ำกัด 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.19 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. 
เอ็มแอนด์เอช แมนแนทเม้นท์ 
ให้บรกิำรด้ำนเครื่องหมำยกำรค้ำ 
โดยคดิค่ำบรกิำรตำมลักษณะ
และปรมิำณงำนแก่ บรษิัท เอ็มเอชจ ี
เอ็นพำร์ค ดเีวลอปเม้นท์ จ�ำกัด 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าลิขสิทธิ์
ในการใช้เครื่องหมายการค้า

1.55 เนื่องจำก บจก. เอ็มแอนด์เอช 
แมนเนทเม้นท์ เป็นเจ้ำของ
เครื่องหมำยกำรค้ำยี่ห้อ Anantara
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบรษิัท   

36. The Food Theory Group 
Pte. Ltd.
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อม
ร้อยละ 50

บรษิัทย่อย คอื MFG International 
Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
ให้ The Food Theory Group 
Pte. Ltd. กู้ยืมเงินตำมสัญญำ
ร่วมทุน และคดิอัตรำดอกเบี้ย
ซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนดร่วมกัน
โดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้
ดังกล่ำว มกี�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

24.65 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื MFG International 
Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
The Food Theory Group Pte. Ltd. 
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำร่วมทุน

0.04 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

37. Liwa Minor Food & 
Beverages LLC
ความสัมพันธ์ : 
 บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 49

บรษิัทย่อย คอื Primacy 
Investment Limited ให้ Liwa Minor 
Food & Beverages LLC กู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำร่วมทุน และคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนด
ร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้ สัญญำ
เงนิกู้ดังกล่ำว มกี�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

58.96 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ 

ปี 2558

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ�าเป็น

บรษิัทย่อย คอื Primacy 
Investment Limited ได้ดอกเบี้ยรับ 
จำกกำรให้ Liwa Minor Food & 
Beverages LLC กู้ยมืเงนิ
ตำมสัญญำร่วมทุน

0.97 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

38. บริษัท พลูหลวง จ�ากัด
ความสัมพันธ์ : 
มกีรรมกำรร่วมกับบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีและจัดกำรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ
สำรสนเทศแก่ บรษิัท พลูหลวง 
จ�ำกัด โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำร
รำยเดอืน ตำมลักษณะ
และปรมิำณงำน ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.16 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
และจดักำรเกีย่วกบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. รำชด�ำร ิ
ลอดจิ้ง ขำยที่พักอำศัย ให้แก่ 
บรษิัท พลูหลวง ซึ่งเป็นผู้ซื้อ
โครงกำรที่พักอำศัยที่บรษิัทสร้ำง
เพื่อขำย ทั้งนี้ อัตรำค่ำบรกิำร
ดังกล่ำวเป็นอัตรำเดยีวกับ
ที่เรยีกเก็บจำกบุคคลภำยนอก 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้จากการขาย
ที่พักอาศัย

295.48 เป็นกำรจ่ำยตำมรำคำตลำด 
(อัตรำเดยีวกับลูกค้ำทั่วไป) และเงื่อนไข
ปกต ิส�ำหรับผู้ซื้อโครงกำรที่พักอำศัยของ 
บจก. รำชด�ำร ิลอดจิ้ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม
และมคีวำมสมเหตุสมผล

39. บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อม
ร้อยละ 49.9

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ
แก่ บรษิัท พแีคน เดอลุกซ์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยคดิอัตรำ
ค่ำบรกิำรรำยเดอืน ตำมลักษณะ
และปรมิำณงำน ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.63 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ ดคีวิ  
จ�ำหน่ำยสนิค้ำและผลติภัณฑ์
ให้กับ บรษิัท พแีคน เดอลุกซ์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้จากการขาย แบ่งแยก
ตำมรำยบรษิัท ดังนี้
- บจก. ไมเนอร์ ดคีวิ 
- บจก. ไมเนอร์ชสี

1.33
0.01

เป็นกำรขำยสนิค้ำตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกต ิซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม 
และมคีวำมสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ 

ปี 2558

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ�าเป็น

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีและให้เช่ำเครื่อง
คอมพวิเตอร์แก่ บรษิัท พแีคน 
เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าเช่า

0.05 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี
และเป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพวิเตอร์กับบรษิัท
ลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก ในปรมิำณ
มำก ท�ำให้มตี้นทุนกำรเช่ำที่ต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล 

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ แดรี่  
ให้บรกิำรด้ำนบรหิำร โดยคดิ
ค่ำบรกิำรตำมลักษณะและปรมิำณ
งำนแก่ บรษิัท พแีคน เดอลุกซ์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.01 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ แดรี่ มบีุคลำกร
ที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบรหิำร 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัท พแีคน เดอลุกซ์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เช่ำอำคำร
จำก บรษิัทย่อย คอื บรษิัท ไมเนอร์ 
แดรี่ จ�ำกัด โดยมกี�ำหนดอัตรำ
ค่ำเช่ำที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด 
โดยมกี�ำหนดระยะเวลำที่ชัดเจน 
และบันทกึเป็น ค่าเช่า

3.24 สัญญำเช่ำเป็นกำรให้เช่ำตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

บรษิัทย่อย ซื้อผลติภัณฑ์จำก บจก. 
พแีคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) 
ซึ่งเป็นผู้ผลติและจ�ำหน่ำย
ส่วนประกอบอำหำร บรษิัทบันทกึ
เป็นรายการซื้อสินค้า แบ่งแยก
ตำมรำยบรษิัท ดังนี้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บจก. ไมเนอร์ ดคีวิ
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. ไมเนอร์ แดรี่ 

0.16
0.02
0.55
4.70

เป็นกำรซื้อสนิค้ำตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรค้ำปกต ิซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม 
และมคีวำมสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

40. บริษัท เอ็มเอสซี ไทย 
คูซีน จ�ากัด
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
บรษิัท เอ็มเอสซ ีไทย คูซนี จ�ำกัด
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.28 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่ำเครื่อง
คอมพวิเตอร์แก่ บรษิัท เดอะ ไทย 
คูซนี จ�ำกัด โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำร
รำยเดอืน ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าเช่า

0.23 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพวิเตอร์กับบรษิัท
ลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก ในปรมิำณ
มำก ท�ำให้มตี้นทุนกำรเช่ำที่ต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล 

บรษิัทย่อย คอื บจก. สเวนเซ่นส์ 
(ไทย) ได้ขำยสนิค้ำให้แก่ 
บจก. เอ็มเอสซ ีไทย คูซนี 
และบันทกึเป็น
รายได้จากการขายสินค้า

0.01 เป็นกำรขำยสนิค้ำเป็นตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรค้ำปกต ิซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม 
และมคีวำมสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 
ฟู้ด ให้ บจก. เอ็มเอสซ ีไทย คูซนี 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำร่วมค้ำ 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้
สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำว มกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน

8.50 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 
ฟู้ด กรุ๊ป ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
บจก. เอ็มเอสซ ีไทย คูซนี กู้ยมืเงนิ
ตำมสัญญำร่วมทุน

0.33 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

41. บจก. จีไฟส์ เจ็ท
ความสัมพันธ์ : 
มกีรรมกำรและผู้ถอืหุ้น
ร่วมกับบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีโดยคดิค่ำบรกิำร
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน
แก่ บรษิัท จไีฟส์ เจ็ท จ�ำกัด 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.02 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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เหตุผลและความจ�าเป็น

42. Sun International 
(Zambia) Proprietary 
Limited
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

MHG International Holding 
(Mauritius) ให้บรกิำรด้ำน
กำรบรหิำร แก่ Sun International 
(Zambia) Proprietary โดยคดิอัตรำ
ค่ำบรหิำรจัดกำรเป็นไปในลักษณะ
สำกลทั่วไป และอัตรำค่ำธรรมเนยีม
บรหิำรจัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำ
ที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึ
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

20.37 เนื่องจำก MHG International Holding 
(Mauritius) มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์ในกำรบรหิำรงำน 
และเพื่อเป็นกำรใช้เพื่อให้เกดิกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร แก่ Sun 
International (Zambia) Proprietary 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำร
เป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมบรหิำร
จัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.16 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้
เพื่อให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

43. Avani Lesotho 
(Proprietary) Limited
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อม
ร้อยละ 37.5

MHG International Holding 
(Mauritius) ให้บรกิำร
ด้ำนกำรบรหิำร แก่ Avani Lesotho 
(Proprietary) Limited โดยคดิอัตรำ
ค่ำบรหิำรจัดกำรเป็นไปในลักษณะ
สำกลทั่วไป และอัตรำค่ำธรรมเนยีม
บรหิำรจัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำ
ที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึ
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

21.95 เนื่องจำก MHG International Holding 
(Mauritius) มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์ในกำรบรหิำรงำน 
และเพื่อเป็นกำรใช้เพื่อให้เกดิกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร แก่ Avani 
Lesotho (Proprietary) Limited 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำร
เป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมบรหิำร
จัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.19 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้
เพื่อให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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44. Serendib Hotels PLC
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 
22.7

บรษิัทย่อย คอื Serendib Hotels 
PCL ให้ Kaluthara Luxury Hotel & 
Resort (Private) Limited กู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำร่วมทุน และคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนด
ร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้ สัญญำ
เงนิกู้ดังกล่ำว มกี�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

18.8 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Serendib Hotel 
PCL. ได้ดอกเบี้ยรับ จำกกำรให้ 
Kaluthara Luxury Hotel & Resort 
(Private) Limited กู้ยมืเงนิ
ตำมสัญญำร่วมทุน

0.62 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

Lodging Investment (Labuan) 
Limited ได้รับเงนิปันผลจำกกำร
ถอืหุ้นของ Serendib Hotels PCL. 
โดยรับรู้เป็นรำยได้เงนิปันผล

6.3 เงนิปันผลซึ่งเกดิจำกกำรถอืหุ้น 
ซึ่งเป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

45. PH Resort (Private) 
Limited
ความสัมพันธ์ : 
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อม
ร้อยละ 49.9

บรษิัทย่อย คอื Kaluthara Luxury 
Hotel & Resort (Private) Limited 
ให้ PH Resort (Private) Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำร่วมทุน 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้
สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำว มกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน

52.34 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Kaluthara Luxury 
Hotel & Resort (Private) Limited 
ได้ดอกเบี้ยรับ จำกกำรให้ PH 
Resort (Private) Limited กู้ยมืเงนิ
ตำมสัญญำร่วมทุน

0.76 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำร่วมทุน
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรำยกำรดังกล่ำวในขั้นต้น โดยจะจัดหำข้อมูลและท�ำกำรวิเครำะห์ว่ำ รำยกำรดังกล่ำว 
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีรำคำยุติธรรมหรือไม่ เช่น กำรซื้อทรัพย์สิน ฝ่ำยกำรลงทุนจะต้องท�ำ 
กำรวิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุน โดยอำจมีกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญภำยนอกเพื่อให้ควำมเห็นเพิ่มเติม จำกนั้นจึงน�ำเสนอตำม 
ขัน้ตอนและกระบวนกำรอนมุตั ิโดยผูบ้รหิำรหรอืกรรมกำรทีม่ส่ีวนได้เสยีจะไม่มส่ีวนในกำรอนมุตัริำยกำรดงักล่ำว นอกจำกนี ้กรรมกำร 
ตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวด้วยว่ำ จะเป็นรำยกำรที่มคีวำมจ�ำเป็นและเป็นไปในรำคำที่ยุตธิรรมหรอืไม่

ในกรณีที่ขนำดของรำยกำรมีสำระส�ำคัญและเป็นรำยกำรตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ด�ำเนินกำร
ให้มัน่ใจว่ำได้มกีำรปฏบิตัติำมประกำศทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเคร่งครดั ทัง้ในกรณทีีเ่ป็นรำยกำรทีด่�ำเนนิกำรโดยบรษิทัเองและกำรด�ำเนนิกำร 
ของบรษิัทย่อย 

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมกำรตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตว่ำจะเป็นรำยกำรที่มีควำมจ�ำเป็น
และให้เป็นไปในรำคำที่ยุตธิรรม ทั้งนี้ บรษิัทมนีโยบำยกำรคดิรำคำส�ำหรับกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน ดังนี้

นโยบายการคิดราคา

รำยได้จำกกำรขำยและกำรซื้อสนิค้ำ รำคำปกตทิี่คดิกับบุคคลภำยนอก

รำยได้จำกกำรขำยในธุรกจิพัฒนำอสังหำรมิทรัพย์ รำคำปกตทิี่คดิกับบุคคลภำยนอก

รำยได้ค่ำเช่ำ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคยีงกับรำคำปกตทิี่คดิกับบุคคลภำยนอก

ค่ำสทิธแิฟรนไชส์ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคยีงกับรำคำปกตทิี่คดิกับบุคคลภำยนอก

รำยได้ค่ำบรกิำรจัดกำรและรำยได้อื่น รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคยีงกับรำคำปกตทิี่คดิกับบุคคลภำยนอก

ดอกเบี้ยรับ อัตรำที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้นและอัตรำซึ่งองิจำกอัตรำดอกเบี้ย
ของธนำคำรพำณชิย์

ค่ำเช่ำจ่ำย รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคยีงกับรำคำปกตทิี่คดิโดยบุคคลภำยนอก

ค่ำบรกิำรจัดกำรจ่ำย รำคำที่ตกลงกันซึ่งเป็นรำคำต้นทุนบวกกับค่ำด�ำเนนิกำร

ค่ำลขิสทิธิ์ในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคยีงกับรำคำปกตทิี่คดิโดยบุคคลภำยนอก

ดอกเบี้ยจ่ำย อัตรำซึ่งองิจำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์

ค่ำบรกิำรทำงวชิำชพี รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคยีงกับรำคำปกตทิี่คดิโดยบุคคลภำยนอก

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคยีงกับรำคำปกตทิี่คดิโดยบุคคลภำยนอก

รายการระหว ่างก ันก ับบ ุคคลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจระดับสำกล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 
ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำแฟชั่น บริษัทเป็นผู้น�ำในธุรกิจร้ำนอำหำร ซึ่งมีขนำดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ในเอเชยี โดยมรี้ำนอำหำรกว่ำ 1,800 สำขำ ใน 19 ประเทศ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดอะ พซิซ่ำ คอมปะน,ี สเวนเซ่นส์, ซซิซ์เลอร์,  
แดรี ่ควนี, เบอร์เกอร์ คงิ, ไทยเอก็ซ์เพรส, เดอะ คอฟฟ่ี คลบั, รบิส์ แอนด์ รมัส์, เบรด็ทอล์ค (ประเทศไทย) และรเิวอร์ไซด์ อกีทัง้ยงัเป็นผูน้�ำ 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเป็นเจ้ำของเอง บริหำรจัดกำร และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท ทั้งสิ้น  
138 โรง ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ อนันตรำ, อวำน,ี โอ๊คส์, ทโิวล,ี เปอร์ อควัม, เอเลวำน่ำ, โฟร์ซซีั่นส์, เซ็นต์ รจีสิ, แมรอิอท, เรดสิัน บลู  
และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ใน 22 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลำง แอฟริกำ คำบสมุทรอินเดีย ยุโรป  
และอเมริกำใต้ อีกทั้งบริษัทประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use Business) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ 
ขำยอสังหำรมิทรัพย์ ซึ่งรวมถงึโครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยเพื่อขำยและโครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ อนันตรำ เวเคชั่น คลับ ธุรกจิ 
ให้เช่ำศูนย์กำรค้ำและอสังหำรมิทรัพย์ และธุรกจิบันเทงิ นอกจำกนี้ บรษิัทยังเป็นผู้น�ำด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยสนิค้ำแฟชั่นจำกต่ำงประเทศ 
ทั้งเสื้อผ้ำแฟชั่นและเครื่องส�ำอำง โดยเครื่องหมำยกำรค้ำที่บรษิัทเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยในปัจจุบัน ได้แก่ แก๊ป, บำนำน่ำ รพีับบลคิ, เอสปร,ี 
บอสสนิี,่ ชำร์ล แอนด์ คธี, เพโดร, เรดเอร์ิธ, สวลิลิง่ เจ. เอ. เฮง็เคลิส์ และอทีแีอล เลร์ินนิง่ รวมถงึมำยเซลซึง่เป็นกำรขำยตรงผ่ำนเวบ็ไซต์ 
และบรษิัทมธีุรกจิรับจ้ำงผลติสนิค้ำ ซึ่งผลติสนิค้ำอุปโภคบรโิภคตำมสัญญำว่ำจ้ำงผลติ โดยมโีรงงำนเป็นของตัวเอง

โครงสร้างรายได้

ในปี 2558 บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีำยได้จำกกำรประกอบธุรกจิหลัก ดังนี้

(1) ธุรกจิอำหำรและเครื่องดื่ม ร้อยละ 36.2

(2) ธุรกจิโรงแรมและบรกิำรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 35.7

(3) ธุรกจิให้เช่ำศูนย์กำรค้ำและอสังหำรมิทรัพย์ ร้อยละ 0.8

(4) ธุรกจิบันเทงิ ร้อยละ 0.3

(5) ธุรกจิขำยอสังหำรมิทรัพย์ ร้อยละ 8.0

(6) ธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยและผลติสนิค้ำ ร้อยละ 7.1

(7) รำยได้อื่น ร้อยละ 11.9
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เหตุการณ์สำ คัญในปี 2558

มกราคม • เปิดให้บรกิำรโรงแรม บำนำน่ำ ไอส์แลนด์ รสีอร์ท โดฮำ บำย อนันตรำ เป็นโรงแรมภำยใต้สัญญำรับจ้ำงบรหิำร
แห่งแรกในประเทศกำตำร์ มีห้องพักเพื่อให้บริกำรจ�ำนวน 141 ห้อง และเป็นโรงแรมที่สร้ำงเหนือน�้ำแห่งแรก 
และแห่งเดยีวในประเทศ

 • เข้ำลงทุนในทิโวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ประกอบด้วยโรงแรมสองแห่งในประเทศบรำซิล พร้อมฐำนปฏิบัติงำน 
และเครือ่งหมำยกำรค้ำแบรนด์ทโิวล ีโฮเทล แอนด์ รสีอร์ท (Tivoli Hotels & Resorts) และโรงแรมสีแ่ห่งในประเทศ
โปรตุเกส มหี้องพักเพื่อให้บรกิำรทั้งหมดจ�ำนวน 1,685 ห้อง

กุมภาพันธ์ • เปิดให้บริกำรอวำนี เซเชลส์ บำบำรอนส์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ มีห้องพักเพื่อให้บริกำรจ�ำนวน 124 ห้อง  
ภำยใต้สัญญำรับจ้ำงบรหิำร

มีนาคม • เปิดตัวโรงแรมอนันตรำ สยำม กรุงเทพฯ โฮเทล แอนด์ สปำ ซึ่งเป็นโรงแรมอนันตรำต้นแบบในประเทศไทย  
มหี้องพักเพื่อให้บรกิำรจ�ำนวน 354 ห้อง

 • เปิดร้ำนต้นแบบบำนำน่ำ รพีับบลคิ ที่ศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทยีร์

เมษายน • เข้ำร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับบรษิัท เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ำกัด (มหำชน) ภำยใต้ “บรษิัท ภัทรำ ไฟน์ 
ไทย คูซนี” เพื่อพัฒนำธุรกจิร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ภัทรำและสุดำในประเทศอังกฤษ

 • เปิดให้บริกำร Oaks Carlyle ในเมืองแมคเคย์ รัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งมีห้องพักเพื่อให้บริกำรจ�ำนวน 52 ห้อง  
ภำยใต้สัญญำกำรเข้ำบรหิำรจัดกำรห้องชุด (Management Letting Rights Contracts)

 • เข้ำลงทุนใน Cheli & Peacock รวม 6 แคมป์ (4 แคมป์ที่เป็นเจ้ำของเอง และ 2 แคมป์ภำยใต้กำรบริหำร)  
มหี้องพักเพื่อให้บรกิำรจ�ำนวนรวม 68 ห้อง ในประเทศเคนยำ ผ่ำนเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น

 • เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในร้ำนอำหำรรเิวอร์ไซด์ ในประเทศจนี จำกร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 69.2

พฤษภาคม • ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 จ�ำนวน 4,000 ล้ำนบำท อำยุ 5 ปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 จ�ำนวน 4,000  
ล้ำนบำท อำยุ 10 ปี

กรกฎาคม • เข้ำลงทุนในโอ๊คส์ อีแลน ดำร์วิน ซึ่งมีห้องพักเพื่อให้บริกำรจ�ำนวน 301 ห้อง เป็นโรงแรมแห่งแรกของโอ๊คส์ 
ในรัฐนอร์เทริ์นเทร์รทิอรขีองประเทศออสเตรเลยี

 • เปิดตัวเดอะเรสซเิดนซ์ บำย อนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงกำรอสังหำรมิทรัพย์ระดับหรู
 • เปิดร้ำนสวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ ที่ศูนย์กำรค้ำเมกำบำงนำ ซึ่งเป็นกำรเริ่มขยำยสินค้ำประเภทไลฟ์สไตล์ไปสู่ 

รูปแบบของร้ำนค้ำในศูนย์กำรค้ำมำกยิ่งขึ้น
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กันยายน • ได้รับคัดเลอืกให้เข้ำไปอยู่ในกลุ่มดัชนคีวำมยั่งยนื Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) 
ในหมวดอุตสำหกรรม โรงแรม รสีอร์ท และเรอืส�ำรำญ เป็นปีที่สองตดิต่อกัน

ตุลาคม • เข้ำลงทุนในโรงแรมทิโวลี โอเรียนเต้ ซึ่งมีห้องพักเพื่อให้บริกำรจ�ำนวน 279 ห้อง และเป็นโรงแรมแห่งที่ 5  
ในประเทศโปรตุเกส

 • เข้ำบรหิำรโรงแรมซุค วำกฟี บูทคี โฮเทล มหี้องพักเพื่อให้บรกิำรรวมจ�ำนวน 183 ห้อง ในประเทศกำตำร์ ซึ่งได้
เปลี่ยนชื่อเป็นซุค วำกฟี โฮเทล โดฮำ บำย อวำนี

 • เพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไมเนอร์ ดี เค แอล ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด ในประเทศออสเตรเลีย จำกร้อยละ 50  
เป็นร้อยละ 70 

พฤศจิกายน • โอ๊คส์ได้เปิดให้บริกำร The Milton Brisbane ในรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งมีห้องพักเพื่อให้บริกำรจ�ำนวน 73 ห้อง  
ภำยใต้สัญญำกำรเข้ำบรหิำรจัดกำรห้องชุด (Management Letting Rights Contracts)

ธันวาคม • เปิดให้บริกำรอนันตรำ พีซ เฮเว่น ทำนกอลล์ รีสอร์ท มีห้องพักเพื่อให้บริกำรจ�ำนวน 152 ห้อง ภำยใต้กำรเข้ำ 
ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ในประเทศศรลีังกำ

 • เปิดให้บรกิำรรเิวอร์ไซด์ พลำซ่ำ ในกรุงเทพฯ อย่ำงไม่เป็นทำงกำร
 • เปิดให้บริกำรร้ำนอำหำร 13 ร้ำน ที่สนำมบินดอนเมือง ณ อำคำรผู้โดยสำรภำยในประเทศ อำคำร 2 ภำยใต้ 

ควำมร่วมมอืกับบรษิัท ซเีลค เซอร์วสิ พำร์ทเนอร์ (ประเทศไทย)
 • ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกจิศูนย์บรหิำรเงนิจำกกระทรวงกำรคลัง

เหตุการณ์สำ ค ัญในปี  2558
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ปัจจัยความเสี่ยง

บรษิทัต้องเผชญิควำมเสีย่งและควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ ในกำรประกอบธรุกจิ ซึง่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อรำยได้ ผลก�ำไร 
สนิทรัพย์ สภำพคล่อง และมูลค่ำหุ้นของบรษิัท

นอกจำกควำมเสี่ยงที่จะกล่ำวถึงต่อไป อำจมีควำมเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อำจทรำบหรือระบุได้ในขณะนี้ และควำมเสี่ยงบำงอย่ำง
ที่บรษิัทคดิว่ำไม่เป็นนัยส�ำคัญในปัจจุบัน แต่อำจมคีวำมส�ำคัญต่อไปในอนำคตได้ ดังนั้น ผู้มสี่วนได้เสยี (Stakeholders) ควรพจิำรณำ
ผลกระทบและควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงพิจำรณำถึงปัจจัยควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัท นอกเหนือจำกปัจจัย 
ควำมเสี่ยงที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ด้วย

1. ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะภัยธรรมชาติ 
 และเหตุการณ์ร้ายแรง

รำยได้ ก�ำไร และแผนกำรขยำยงำนของบริษัท ล้วนต้องอำศัยภำคกำรใช้จ่ำยของลูกค้ำ ผู้บริโภค ตลอดจนควำมเชื่อมั่นของ 
นักท่องเที่ยว ซึ่งอำจได้รับผลกระทบด้ำนลบจำกปัจจัยภำยนอกหลำยๆ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนอืกำรควบคุมของบรษิัท เช่น ภำวะเศรษฐกจิ
ถดถอย ควำมไม่สงบทำงกำรเมอืง โรคระบำด หรอืภยัธรรมชำต ิเป็นต้น และแม้ว่ำปัจจยัควำมเสีย่งต่ำงๆ เหล่ำนีเ้ป็นควำมเสีย่งโดยทัว่ไป
ทีผู่ป้ระกอบกำรธรุกจิทกุๆ รำยต้องเผชญิ แต่บรษิทักจ็ดัท�ำมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพือ่ลดผลกระทบด้ำนลบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิและ
ผลประกอบกำรของบรษิัทจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคดิให้ได้มำกที่สุด ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำวรวมถงึแต่ไม่จ�ำกัดเพยีง
 • สร้ำงควำมสมดลุของโครงสร้ำงรำยได้ อนัประกอบไปด้วยธรุกจิโรงแรมและธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิโรงแรม ธรุกจิร้ำนอำหำร 

ธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลติ
 • สร้ำงควำมแขง็แกร่งและควำมหลำกหลำยของกลุม่แบรนด์ของบรษิทั เพือ่ให้ครอบคลมุหลำกหลำยตลำด จำกเซอร์วสิ อพำร์ทเมนท์  

จนถงึโรงแรมระดับหรู และจำกแฮมเบอร์เกอร์ จนถงึพซิซ่ำและอำหำรไทย
 • ขยำยฐำนธุรกิจให้หลำกหลำยครอบคลุมทั้งภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนภูมิภำคแอฟริกำ  

ภมูภิำคตะวนัออกกลำง ประเทศโปรตเุกส และประเทศบรำซลิ เพือ่ลดกำรพึง่พำธรุกจิในประเทศใดประเทศหนึง่เพยีงประเทศเดยีว
 • ขยำยธุรกิจที่บริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร (Fee-Based Model) ได้แก่ กำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม 

และกำรให้สทิธแิฟรนไชส์ ทั้งในประเทศที่บรษิัทด�ำเนนิธุรกจิอยู่ในปัจจุบันและตลำดใหม่ๆ ที่บรษิัทยังไม่คุ้นเคย
 • เตรียมวำงแผนส�ำรองส�ำหรับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด (Contingency Plan) โดยควำมท้ำทำยต่ำงๆ ที่บริษัทต้องเผชิญในอดีต 

มีส่วนส�ำคัญในกำรช่วยพัฒนำควำมสำมำรถในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและช่วยเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวของธุรกจิของบรษิัท

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก

2.1 การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
กำรเพิม่ขึน้ของจ�ำนวนโรงแรมระดบับนในแหล่งท่องเทีย่วทีบ่รษิทัด�ำเนนิธรุกจิโรงแรมอยู ่อำจส่งผลให้เกดิกำรแข่งขนัในด้ำน

รำคำ ซึง่จะส่งผลกระทบกบัรำยได้และก�ำไรของบรษิทั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในช่วงนอกฤดกูำลท่องเทีย่ว ซึง่จะได้รบัควำมกดดนั
ทัง้ในเรือ่งของรำคำจำกอตัรำกำรเข้ำพกัทีต่�ำ่ และจำกลกัษณะกำรประกอบธรุกจิของโรงแรมซึง่มค่ีำใช้จ่ำยคงทีส่งู (Operating 
Leverage) อย่ำงไรก็ด ีบรษิัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพของกำรให้บรกิำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำโรงแรม
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ของบรษิัทจะมคีุณภำพและกำรให้บรกิำรที่เหนอืกว่ำคู่แข่งในตลำดนั้นๆ นอกจำกนี้ บรษิัทยังมมีำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยง 
โดยกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของธุรกิจ ขยำยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลำยๆ แห่ง มีประเภทและระดับกำรให้บริกำรของ 
โรงแรม มีแบรนด์ ตลอดจนเชื้อชำติของแขกที่มำเข้ำพักโรงแรมที่หลำกหลำย ซึ่งนอกจำกแบรนด์อนันตรำ, อวำนี, โอ๊คส์, 
ทิโวลี, เปอร์ อควัม และเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับบนของบริษัทเองแล้ว บริษัทยังได้วำ่จ้ำงบริษัทชั้นน�ำ 
ให้บรหิำรโรงแรมภำยใต้กำรลงทนุของบรษิทั โดยใช้แบรนด์โฟร์ซซีัน่ส์, เจดบับลวิ แมรอิอท, เซน็ต์ รจีสิ และเรดสินั บล ูและบรษิทั 
มีกำรบริหำรโรงแรมภำยใต้สัญญำแฟรนไชส์โดยใช้แบรนด์แมริออท ทั้งนี้ โรงแรมส่วนใหญ่ภำยใต้แบรนด์อนันตรำ, อวำนี,  
เปอร์ อควมั และเอเลวำน่ำ คอลเลคชัน่ ตัง้อยูใ่นภมูภิำคเอเชยี ตะวนัออกกลำง และแอฟรกิำ ในขณะทีโ่รงแรมภำยใต้แบรนด์ทโิวลี 
อยู่ในประเทศโปรตุเกสและบรำซิล ส่วนโรงแรมในกลุ่มโอ๊คส์นั้น มีฐำนธุรกิจหลักอยู่ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  
ซึง่เป็นตลำดทีม่คีวำมผนัผวนของฤดกูำลท่องเทีย่วน้อยกว่ำ อกีทัง้บรษิทัยงัมกีำรลงทนุในธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิโรงแรม 
เช่น ธุรกจิสปำ ธุรกจิให้เช่ำศูนย์กำรค้ำ ธุรกจิบันเทงิ และธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์ ส่งผลให้บรษิัทสำมำรถให้บรกิำรแก่ผู้บรโิภค 
ได้อย่ำงครบวงจร

2.2  การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจร้ำนอำหำรเป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกคู่แข่งธุรกิจรำยใหม่สำมำรถเข้ำมำแข่งขันได้ง่ำยกว่ำ  

เมื่อเปรยีบเทยีบกับธุรกจิโรงแรม โดยบรษิัทต้องแข่งขันกับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรรำยอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ อย่ำงไร
ก็ตำม บริษัทวำงเป้ำหมำยในกำรคงควำมเป็นผู้น�ำของธุรกิจร้ำนอำหำร โดยกำรพัฒนำทั้งสินค้ำเดิมและสินค้ำใหม่ๆ  
รวมถึงรูปแบบร้ำนใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นกำรตอบสนองให้ทันควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค  
ผ่ำนกำรท�ำกำรตลำดในรูปแบบต่ำงๆ ท�ำให้บริษัทสำมำรถรักษำควำมเป็นผู้น�ำและมีส่วนแบ่งกำรตลำดที่เหนือกว่ำคู่แข่ง  
จำกปัจจัยสนับสนุน ซึ่งรวมถึงฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งและขนำดของธุรกิจ ที่ส่งผลให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด  
(Economies of Scale) นอกจำกนี้ บริษัทยังมีนโยบำยกระจำยควำมเสี่ยง เพิ่มควำมหลำกหลำยของประเภทร้ำนอำหำร  
ซึ่งครอบคลุมทั้งอำหำรตะวันตก เช่น พซิซ่ำ สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรมี ตลอดจนอำหำรไทย จนี ญี่ปุ่น กำแฟ และเบเกอรี่ 
และกำรขยำยธรุกจิไปในหลำกหลำยประเทศ ท�ำให้บรษิทัสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคแต่ละกลุม่ได้มำกยิง่ขึน้  
ส่งผลให้ธุรกจิในกลุ่มนี้มกีำรกระจำยควำมเสี่ยงและมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง

2.3 การแข่งขันในธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้า
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำแฟชั่นและเครื่องส�ำอำงในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่ม ี

กำรแข่งขนัค่อนข้ำงสงู ถงึแม้ว่ำจะมผีูป้ระกอบกำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำแฟชัน่ระดบัโลกเข้ำมำด�ำเนนิธรุกจิในประเทศไทยมำกขึน้  
หำกแต่ยังกระจุกตัวอยู ่เพียงในกรุงเทพมหำนครและเมืองใหญ่ๆ เท่ำนั้น ในขณะที่แบรนด์ที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ 
มกีำรกระจำยตวัมำกกว่ำ โดยเฉพำะในต่ำงจงัหวดั ซึง่มแีนวโน้มในกำรเตบิโตของภำคกำรอปุโภคบรโิภคทีส่งูกว่ำในระยะยำว 
ส่งผลให้บรษิทัยงัคงเป็นหนึง่ในผูป้ระกอบกำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำอสิระ (Independent Operator) ทีใ่หญ่ทีส่ดุรำยหนึง่ของประเทศ 
ทั้งนี้ เนื่องจำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยเป็นธุรกิจแรกของกลุ่มบริษัทไมเนอร์ บริษัทจึงได้ประโยชน์จำกควำมช�ำนำญและเครือข่ำย 
ที่กว้ำงขวำงของทีมผู้บริหำรเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ บริษัทยังคอยพัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองกระแสควำมต้องกำร 
ของลูกค้ำและมกีำรสื่อสำรกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนโปรแกรมบรหิำรลูกค้ำสัมพันธ์ ไมเนอร์ พลัส กำร์ด
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3.  ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัทมีแผนกำรขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องทั้งในและต่ำงประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนใหม่ๆ  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลงทุนในต่ำงประเทศ อำท ิกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำกำรลงทุน ควำมส�ำเร็จในกำรรเิริ่มโครงกำร ภำระผูกพัน
ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญำ กำรขอใบอนุญำต และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจำกควำมเสี่ยงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ อย่ำงไรก็ด ี 
บริษัทมีมำตรกำรในกำรควบคุมดูแลกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ อย่ำงใกล้ชิด ทั้งผ่ำนกำรท�ำ Due Diligence อย่ำงละเอียด  
กำรจัดท�ำแผนงำนและขั้นตอนมำตรฐำน กำรวำงหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนที่รอบคอบ เป็นต้น โดยบรษิัทจะว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญที่มคีวำมรู้ 
และควำมช�ำนำญในประเทศนั้นๆ อำทิ ที่ปรกึษำด้ำนกฎหมำย ที่ปรึกษำด้ำนบัญช ี ซึ่งจะท�ำงำนร่วมกับทมีงำนที่มคีวำมเชี่ยวชำญของ
บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำ บริษัทจะประสบควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรหรือเข้ำซื้อกิจกำร กำรด�ำเนินงำนของโครงกำรนั้นๆ ต่อไป
เพื่อให้มีผลก�ำไรที่นำ่พอใจ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ บริษัทมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยงส�ำหรับกำรลงทุน 
ในประเทศทีบ่รษิทัไม่เคยด�ำเนนิธรุกจิมำก่อน โดยในช่วงแรก บรษิทัจะร่วมลงทนุกบัคูค้่ำทำงธรุกจิทีม่คีวำมรูค้วำมช�ำนำญในกำรด�ำเนนิ
ธุรกจิในประเทศดังกล่ำว เพื่อศกึษำสภำวะตลำด กฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำงๆ และเรยีนรู้กำรด�ำเนนิกจิกำร จนกว่ำจะมคีวำมมั่นใจ 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพียงพอ จึงจะมีกำรตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ดังเช่นกำรลงทุนของบริษัทที่ผ่ำนมำ
ในภูมิภำคแอฟริกำ ประเทศมัลดีฟส์ ศรีลังกำ เวียดนำม จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย นอกจำกนี้ ส�ำหรับประเทศใหม่ที่บริษัท 
เข้ำลงทนุโดยเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ เช่น ประเทศโปรตเุกสและบรำซลิ บรษิทัจะคงไว้ซึง่คณะผูบ้รหิำร ซึง่มคีวำมรูค้วำมช�ำนำญในประเทศนัน้ๆ  
ในภำยหลัง

4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการได้มาซึ่งที่ตั้งในการประกอบธุรกิจที่ต้องการ

โรงแรมบำงแห่งของบริษัทตั้งอยู่บนที่ดินที่บริษัทเช่ำจำกเจ้ำของที่ดิน โดยบริษัทมีสิทธิต่ออำยุสัญญำ ด้วยอัตรำค่ำเช่ำตำมที่จะ 
ตกลงกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทตกลงที่จะไม่ต่ออำยุสัญญำ และจำกกำรที่บริษัทได้ปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำและมีควำมสัมพันธ์ที่ด ี
กับเจ้ำของที่ดนิตลอดมำ บรษิัทจงึเชื่อมั่นว่ำ ควำมเสี่ยงดังกล่ำวจะไม่เกดิขึ้นในระยะเวลำอันใกล้

ส�ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ ท�ำเลที่ดีจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
แต่ละสำขำ ดังนั้น จึงอำจเกิดควำมเสี่ยงหำกบริษัทไม่สำมำรถต่อสัญญำเช่ำพื้นที่นั้นๆ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญำเช่ำ 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทมีรำ้นอำหำรและจุดจัดจ�ำหนำ่ยสินค้ำมำกมำย อีกทั้งแบรนด์รำ้นอำหำรและสินคำ้แฟชั่นของบริษัทเป็น
แบรนด์ยอดนิยม ซึ่งมีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้ำเข้ำมำใช้บริกำรที่ห้ำงสรรพสินค้ำ ส่งผลให้บริษัทมีอ�ำนำจต่อรองกับห้ำงสรรพสินค้ำและ
เจ้ำของพื้นที่ และสำมำรถท�ำสัญญำเช่ำระยะยำวได้

5. ความเสี่ยงในการต่อสัญญาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า

บริษัทด�ำเนินงำนร้ำนอำหำรบำงส่วนภำยใต้แบรนด์ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จำกต่ำงประเทศตำมข้อตกลงภำยใต้สัญญำแฟรนไชส์  
จึงอำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรที่มิได้รับอนุญำตให้ต่อสัญญำหรือหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในสัญญำแฟรนไชส์  
บรษิัทได้ลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยกำรขอต่ออำยุสัญญำแฟรนไชส์ล่วงหน้ำ โดยมรีะยะเวลำของสัญญำ 10 - 20 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภท
ของสัญญำ) อกีทั้งกำรที่บรษิัทสำมำรถด�ำเนนิธุรกจิภำยใต้แบรนด์ที่บรษิัทได้รับสทิธแิฟรนไชส์จนเป็นผู้น�ำตลำดในประเภทอำหำรนั้นๆ 
จงึเป็นผลให้บรษิัทมโีอกำสที่จะได้รับกำรต่อสัญญำมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทได้ลดกำรพึ่งพำแบรนด์ที่บรษิัทได้รับสทิธแิฟรนไชส์
จำกต่ำงประเทศ โดยกำรเพิ่มแบรนด์ร้ำนอำหำรที่เป็นของตนเอง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ประกอบไปด้วยแบรนด์เดอะ พซิซ่ำ คอมปะน,ี กลุ่มไทย
เอ็กซ์เพรส, กลุ่มเดอะ คอฟฟี่ คลับ และรเิวอร์ไซด์

ส�ำหรับธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยสนิค้ำ กำรได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยแต่เพยีงผู้เดยีวเป็นปัจจัยส�ำคัญ สัญญำของบรษิัทมสีองลักษณะ ได้แก่ 
แบบที่ต่อสัญญำโดยอัตโนมัติ และแบบที่มีก�ำหนดเวลำ ส�ำหรับสัญญำในลักษณะที่มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรต่อสัญญำ บริษัท 
มีควำมเสี่ยงจำกกำรที่คู ่สัญญำจะไม่ต่อสัญญำเมื่อถึงก�ำหนด ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทมีโอกำสสูญเสียรำยได้จำกกำรเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำย อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรด�ำเนินธุรกิจระหวำ่งกันมำเป็นเวลำนำนและบริษัทได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำมำโดยตลอด  
ส่งผลให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจให้ต่ออำยุสัญญำ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทตกลงที่จะไม่ต่ออำยุสัญญำ นอกจำกนั้น หำกคู่สัญญำ 
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลง โดยเฉพำะอัตรำค่ำตอบแทน บรษิัทจะเจรจำต่อรองเพื่อให้กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำตอบแทนดังกล่ำว
เป็นไปในอัตรำที่บริษัทและคู่สัญญำได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ำย นอกจำกนี้ บริษัทยังคงหำโอกำสเพื่อที่จะเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง
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6. ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมและจ้างผลิตสินค้า

บรษิทัมกีำรขยำยธรุกจิโรงแรมภำยใต้แบรนด์อนนัตรำ, อวำน,ี โอ๊คส์ และเปอร์ อควมั ซึง่เป็นแบรนด์ของบรษิทัเอง โดยรบัจ้ำงบรหิำร
จดักำรโรงแรมทีบ่รษิทัไม่ได้เป็นเจ้ำของและได้รบัผลตอบแทนเป็นค่ำธรรมเนยีมกำรให้บรกิำร ทัง้นี ้รำยได้ค่ำบรหิำรจดักำร แบ่งออกเป็น
สองส่วน คอื ค่ำธรรมเนยีมในกำรให้ค�ำปรกึษำและค�ำแนะน�ำในกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำง ซึง่เป็นรำยได้ทีเ่กดิขึน้ในช่วงก่อนโรงแรม
จะเปิดด�ำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำรเมื่อโรงแรมเปิดด�ำเนินกำร โดยจะขึ้นอยู่กับรำยได้และผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 
ของโรงแรมที่บริษัทบริหำรงำน โดยทั่วไป สัญญำว่ำจ้ำงบริหำรโรงแรมจะมีอำยุ 10 - 20 ปี ในกรณีที่ลูกค้ำบอกเลิกสัญญำก่อนครบ 
ก�ำหนด บริษัทสำมำรถเรียกเก็บค่ำเสียหำยในรูปของค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกสัญญำ (Cancellation Fee) ได้ ทั้งนี้ ประสบกำรณ์จำก 
กำรบริหำรธุรกิจโรงแรมในหลำยปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัทเป็นที่รู้จักในควำมหลำกหลำยและคุณภำพในกำรให้
บริกำรของแบรนด์ ควำมสำมำรถในกำรปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ตลอดจนควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำร
ด�ำเนนิงำนของโรงแรมที่รับจ้ำงบรหิำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมพงึพอใจสูงสุดของทั้งผู้ว่ำจ้ำงบรษิัทและแขกที่มำพัก

ส�ำหรับธุรกิจรับจ้ำงผลิตสินค้ำอุปโภค โดยบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รับจ้ำงผลิตสินค้ำ 
ให้กับบริษัทสินค้ำอุปโภคระดับสำกล ปัจจุบัน ธุรกิจดังกล่ำวมีกำรแข่งขันไม่มำกนัก เนื่องจำกยังมีผู้ประกอบกำรที่ได้มำตรฐำนและ 
ได้รับอนุญำตให้ผลิตน้อยรำย แต่รำคำและคุณภำพเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญในกำรที่จะได้รับค�ำสั่งซื้อ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่บริษัท 
ได้ด�ำเนินธุรกิจรับจ้ำงผลิตสินค้ำอุปโภคมำเป็นเวลำนำนมำกกว่ำ 30 ปี บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพในรำคำ 
ที่เหมำะสม นอกจำกนี้ กำรปรับปรุงสำยกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องยังสำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้ ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำทั้งหมด 
ข้ำงต้น เป็นผลให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลก และได้รับกำรว่ำจ้ำงผลิตสินค้ำในระยะยำว

7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

7.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทในเครือมีรำยได้บำงส่วนเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ เช่น รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ รำยได้จำก 

กำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม เงินปันผลรับ และรำยได้จำกเอเย่นต์ท่องเที่ยวในตำ่งประเทศ และอื่นๆ ซึ่งรำยได้ดังกล่ำวผันแปร
ตำมอัตรำแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดยีวกัน บรษิัทก็มคี่ำใช้จ่ำยบำงประเภท เช่น ค่ำบรหิำรจัดกำรธุรกจิโรงแรม ค่ำกำรใช้สทิธ/ิ 
เครื่องหมำยกำรค้ำส�ำหรับธุรกจิอำหำรและเครื่องดื่ม (Franchise Fee) และค่ำสนิค้ำในธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยสนิค้ำ เป็นเงนิสกุล
ต่ำงประเทศ ดังนั้น บริษัทและบริษัทในเครือจึงสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนนี้ได้ โดยกำรหักกลบรำยได้และ 
ค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนที่เป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ (Natural Hedging) อีกทั้งบริษัทและบริษัทในเครือยังลดควำมเสี่ยงเพิ่มเติม  
โดยก�ำหนดรำคำค่ำห้องพักในประเทศเป็นเงินสกุลบำท แทนรำคำอ้ำงอิงเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เพื่อให้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
เป็นสกุลเงินเดียวกัน นอกจำกนี้ จำกกำรที่บริษัทขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศมำกขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำก 
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน เมื่อมีกำรแปลงผลกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจในต่ำงประเทศเป็นสกุลเงินบำทในงบกำรเงิน
รวมของบริษัท ในส่วนของกำรจัดหำเงินนั้น โดยทั่วไป บริษัทจะกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุน เพื่อให้เกิด 
กำรหักกลบหรอืกำรป้องกันควำมเสี่ยงแบบธรรมชำตจิำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Natural Currency Hedging) ให้ได้มำกที่สุด

7.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด 

ของบริษัท บริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงข้ำงต้นให้เป็นไปตำม
นโยบำยและคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทที่วำงไว้ เพื่อลดผลกระทบในดำ้นลบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำดอกเบี้ยและสภำวะของตลำดกำรเงิน ณ ขณะนั้นๆ ส่งผลให้เงินกู้ของบริษัทและบริษัทในเครือจ�ำนวนมำกเป็นเงินกู้ 
ที่มอีัตรำดอกเบี้ยคงที่

7.3  ความเสี่ยงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
นอกเหนือจำกกำรขยำยธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว บริษัทอำจต้องกำรเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ และ 

เข้ำซื้อกิจกำรอื่น ส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือต้องรักษำสภำพคล่องและส�ำรองวงเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินให้เพียงพอ  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังต้องจัดหำแหล่งเงินทุนระยะยำวล่วงหน้ำและกระจำยแหล่งที่มำของเงินทุนให้มี 
ควำมหลำกหลำย อย่ำงไรก็ดี บริษัทและบริษัทในเครือมีกำรด�ำรงฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
ที่ก�ำหนดในสัญญำกู้ยมืเงนิ และบรษิัทได้ปฏบิัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวด้วยดเีสมอมำ
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8. ความเสี่ยงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี

บริษัทต้องอำศัยเทคโนโลยีในกำรด�ำเนินธุรกิจ ไม่เพียงแต่เพื่อกำรรองรับระบบกำรท�ำงำนของหน่วยงำนสนับสนุน (Back Office) 
เท่ำนั้น แต่ยังครอบคลุมถึงฝ่ำยขำยและกำรตลำดอีกด้วย ซึ่งหำกบริษัทไม่สำมำรถปรับตัวตำมเทคโนโลยีหรือควำมต้องกำรของ 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้บริษัทสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงควำมส�ำคัญของเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จงึได้จดัให้หน่วยงำนดงักล่ำวเป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยทุธ์ระยะยำวของบรษิทั และด้วยฐำนะทำงกำรเงนิทีม่คีวำมมัน่คงและ
ขนำดของธุรกจิที่ส่งผลให้เกดิกำรประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale) ส่งผลให้บรษิัทสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ด้วยกำรลงทนุในระบบเทคโนโลยใีหม่ๆ ตวัอย่ำงเช่น กำรพฒันำระบบจองห้องพกัส่วนกลำงของแบรนด์อนนัตรำ ซึง่ช่วยให้บรษิทัสำมำรถ
ติดตำมกำรขำยห้องพักและห้องพักคงเหลือได้ทันที กำรคิดรำคำห้องพักให้เท่ำเทียมกันในทุกระบบ (Rate Parity) กำรรับจองห้องพัก
บนเว็บไซต์ที่สำมำรถรองรับได้หลำยภำษำ กำรบรหิำรและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนกำรรวบรวมข้อมูลของแขกที่เข้ำพัก หรอืเว็บไซต์
ใหม่ของแบรนด์เดอะ พซิซ่ำ คอมปะน ีซึง่ได้พฒันำมำเพือ่ให้ลกูค้ำมปีระสบกำรณ์ในกำรใช้เวบ็ไซต์ทีด่ขีึน้ ลดระยะเวลำในกำรสัง่อำหำร
ออนไลน์ และลูกค้ำสำมำรถตดิตำมสถำนะกำรจัดส่งพซิซ่ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ได้อกีด้วย นอกจำกนี้ บรษิัทยังมกีำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ 5 ปี
ส�ำหรับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยโีดยเฉพำะ เพื่อรองรับแผนกำรขยำยธุรกจิที่ได้วำงไว้

9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

บริษัทด�ำเนินกิจกำรครอบคลุมภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลำง คำบสมุทรอินเดีย แอฟริกำ ยุโรป และอเมริกำใต้ จึงม ี
ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต โดยเฉพำะจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงภมูทิศัน์ ภยัธรรมชำต ิ 
และภำวะอำหำรขำดแคลน ในช่วงสองสำมปีที่ผ่ำนมำ ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นภูมิภำคส�ำคัญที่บริษัท 
มกีำรด�ำเนนิกจิกำรอยู่ ได้ประสบภัยพบิัตทิำงธรรมชำต ิเช่น น�้ำท่วม ภัยแล้ง และไฟป่ำ อย่ำงรุนแรงและบ่อยครั้ง ซึ่งควำมเสี่ยงเหล่ำนี้ 
จะส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและเกษตรกรรมโดยรวม และต่อกำรด�ำเนินงำน กำรจัดซื้อและกระจำยสินค้ำของธุรกิจ
โรงแรมและร้ำนอำหำรของบริษัท บริษัทมีกำรติดตำมดูแลควำมเสี่ยงเหล่ำนี้อย่ำงใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท 
และมีกำรจัดท�ำแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกภัยพิบัติที่อำจเกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business  
Continuity Plan) ของบรษิัท นอกจำกนี้ บรษิัทยังคงมุ่งปฏบิัตติำมกฎระเบยีบด้ำนสิ่งแวดล้อม มุ่งลดกำรสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยกำรจัดกำรทรัพยำกรและของเสยีอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และกำรอนุรักษ์ธรรมชำตแิละแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์

บริษัทเล็งเห็นและให้ควำมส�ำคัญกับผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงข้ำงต้น จึงได้มอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
ท�ำหน้ำที่ประเมินควำมเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยหน่วยงำนทุกหน่วยจะท�ำ 
กำรประเมินควำมเสี่ยง เพื่อหำปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำน และท�ำงำนร่วมกับฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
ในกำรวิเครำะห์โอกำสที่อำจเกิดขึ้น ศึกษำผลกระทบ และร่วมกันหำแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรป้องกัน หรือลดควำมเสียหำยจำก 
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว ตลอดจนร่วมกันติดตำมและประเมินควำมเสี่ยงเป็นระยะ โดยบริษัทได้มีกำรจัดท�ำนโยบำยและขั้นตอนบริหำร 
ควำมเสี่ยงของกลุ่มอย่ำงเป็นทำงกำร และกลุ่มธุรกิจทั้งหมดได้ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ทั้งยังมีกำรรำยงำนประสิทธิภำพของ 
กำรบรหิำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บรหิำรระดับสูงของบรษิัทเป็นรำยไตรมำส
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ กับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรบรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) (“บรษิัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ทุกท่ำนไม่ได้เป็นผู้บริหำรของบริษัทและประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร 
เป็นกรรมกำรอิสระ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรมีหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
มขีนำดและองค์ประกอบรวมถงึค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสม พจิำรณำขัน้ตอนและวธิกีำรประเมนิกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึ 
กำรปรับปรุงและด�ำเนนิกำรให้บรษิัทปฏบิัตติำมแนวทำงก�ำกับดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิัท

ในปี 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำรมกีำรประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อด�ำเนนิกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบำท
หน้ำที่ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร ซึ่งกำรด�ำเนนิกำรที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
 • สรรหำบุคคลที่มคีุณสมบัตเิหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรของบรษิัท และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 
 • พจิำรณำทบทวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรประจ�ำปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท
 • พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดท�ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและดูแลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของ 

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรแต่ละคณะใช้ในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบัติงำน
ในปีที่ผ่ำนมำ

 • พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดท�ำนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร โดยครอบคลุมถงึแนวทำงก�ำกับดูแลกจิกำรที่ดี ทบทวนกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรชุดย่อย ปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติของพนักงำน เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสำกล  
ตลอดจนแนวปฏบิัตขิองหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 • พิจำรณำปรับปรุงนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน และให้ควำมเห็นชอบกำรจัดท�ำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ 
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เพื่อเข้ำสู ่กระบวนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยใน 
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ โดยบรษิัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชกิของแนวร่วมฯ ดังกล่ำวแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559

ในกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีก่�ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำรนัน้ คณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ม ี
ส่วนได้เสยีทุกฝ่ำย โดยเชื่อมั่นว่ำ กำรด�ำเนนิธุรกจิด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสรมิกำรด�ำเนนิงำนของบรษิัท 
ให้มปีระสทิธภิำพและมกีำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยั่งยนื

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  
ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 4 ท่ำน ทุกท่ำนไม่ได้เป็นผู้บริหำรของบริษัทและประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็น 
กรรมกำรอสิระ โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏบิัตหิน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งก�ำหนดไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

ในปี 2558 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนมกีำรประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏบิัตหิน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
และได้รำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบรษิัทด้วยทุกครั้ง ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
 • ร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพัฒนำแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
 • พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จำกกำรประเมินผลงำนในส่วนที่เกี่ยวกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 

ที่ก�ำหนด และทบทวนและอนุมัติขั้นตอนกำรประเมินและโครงสร้ำงผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท 
ตำมกำรแนะน�ำเบื้องต้นของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 

 • ทบทวนและพจิำรณำค่ำตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้น 
 • ทบทวนและประสำนงำนกบัผูบ้รหิำรในกำรพจิำรณำและวเิครำะห์ค่ำตอบแทนของบรษิทั และน�ำเสนอค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำร

บรษิัท

ในกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีก่�ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนนัน้ คณะกรรมกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนได้ปฏบิัตหิน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ โปร่งใส และค�ำนงึถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้ถอืหุ้นเป็นส�ำคัญ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน



315รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

การกำ กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีซึง่เป็นปัจจยัส�ำคญัปัจจยัหนึง่ทีจ่ะท�ำให้
บรษิัทบรรลุถงึเป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิธุรกจิและสร้ำงกำรเตบิโตให้บรษิัทอย่ำงยั่งยนืในระยะยำว 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะทบทวนและปรับปรุงหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีทุกปี  
เพื่อให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งอำจเกดิจำกกำรด�ำเนนิธุรกจิ สภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์หรอืกฎหมำย 

บริษัทได้เผยแพร่นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและใช้
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ดีของพนักงำนทุกระดับชั้น รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และผู้สนใจ
อื่นๆ และเพื่อเป็นกำรก�ำหนดและเปิดเผยแนวทำงกำรส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ บริษัทได้ก�ำหนดให้พนักงำน 
ทกุคนเซน็รบัทรำบถงึจรรยำบรรณธรุกจิในกำรปฐมนเิทศก่อนกำรเริม่ท�ำงำน ทัง้นี ้จะมกีำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณดงักล่ำว
ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน 

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และได้ทบทวนนโยบำยและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  
โดยมีกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับมำตรฐำนระดับสำกล นอกจำกนี้ บริษัทได้รับกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ในระดับดเีลศิต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จำกผลส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกจิกำรบรษิัทจดทะเบยีนประจ�ำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบัน
กรรมกำรบรษิัทไทย 

อนึ่ง กำรก�ำกับดูแลกจิกำรของบรษิัท ในปี 2558 แบ่งตำม 5 หมวดหลัก มรีำยละเอยีดที่ส�ำคัญ ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและก�ำหนดในหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ให้บริษัทดูแลผู้ถือหุ้น 
และผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันทุกรำยให้ได้รับสิทธิในฐำนะผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมั่นในอันที่จะปกป้องสิทธ ิ
และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันได้ใช้สิทธิอันชอบธรรมภำยใต้มำตรฐำน
กำรปฏบิัตทิี่ก�ำหนดไว้ดังนี้ 

•	สิทธิขั้นพื้นฐาน	
สทิธขิัน้พืน้ฐำนตำมทีผู่ถ้อืหุน้และผูถ้อืหุน้ประเภทสถำบนัพงึจะได้รบั ทัง้สทิธใินกำรออกเสยีงลงคะแนน สทิธใินกำรรบัเงนิปันผล 

สทิธใินกำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ สทิธใินกำรเข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธใินกำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำร และในกำรอนมุตัแิต่งตัง้ 
ผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิในกำรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร และสิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอเท่ำเทียมกันและ 
ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสนิใจของผู้ถอืหุ้น เป็นต้น

	 •	สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและสิทธิ	 
ในการส่งค�าถามส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองค�ำถำมและค�ำเสนอวำระกำรประชุมในเบื้องต้นให้คณะกรรมกำรบริษัทตำม  
หลกัเกณฑ์ของบรษิทั คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชดุย่อยเป็นผูพ้จิำรณำกลัน่กรองวำระกำรประชมุทีเ่กีย่วข้อง
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมกำรพจิำรณำในขั้นสุดท้ำย 

ส�ำหรบักำรเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร เลขำนกุำรบรษิทัจะรวบรวมข้อมลูเสนอต่อคณะกรรมกำร 
สรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองเบื้องต้นก่อนน�ำเสนอรำยชื่อบุคคลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำร
พจิำรณำเป็นขัน้สดุท้ำย โดยคณะกรรมกำรจะพจิำรณำควำมเหมำะสมของบคุคลทีไ่ด้รบักำรเสนอชือ่ให้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
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วำระกำรประชุมและบุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้รับกำรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ส�ำหรับเรื่องหรอืบุคคลที่ไม่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท
จะแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทรำบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร 

ทั้งนี้ ในกำรประชุมผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี 2558 ไม่มผีู้ถอืหุ้นส่งค�ำถำมเสนอวำระกำรประชุมและบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลอืกเป็น
กรรมกำรบรษิัทล่วงหน้ำ 

•	สิทธิในการได้รับข้อมูลของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับวัน เวลำ สถำนที่ 

จัดประชุม วำระกำรประชุม กฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำ ทั้งนี้ บริษัทจะก�ำหนด 
วัน เวลำ และสถำนที่เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถอืหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม 

ในปี 2558 บรษิัทได้จัดประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ�ำปีในวันที่ 3 เมษำยน 2558 เมื่อเวลำ 14.00 น. ณ ห้องแอสเตอร์ บอลรูม 
ชั้น 14 โรงแรมเซนต์รีจิส กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 มีนำคม 2558 (ล่วงหน้ำ 
อย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม) ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัททั้งในภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้น 
ต่ำงชำติ และบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนำคม 2558 (ล่วงหน้ำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 21 วัน  
ก่อนวันประชุม) โดยบรษิัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) เป็นผู้จัดส่ง 

ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจำกเสร็จสิ้น  
กำรประชุมในวันเดยีวกัน พร้อมทั้งผลกำรลงมตใินแต่ละวำระ จ�ำนวนเสยีงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง ทั้งนี้ บรษิัท 
ได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุม บนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบรษิัท 

บริษัทมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ในรำยงำนประจ�ำปีผ่ำนเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้ำเว็บไซต์ของ
บรษิัท เพื่อเป็นช่องทำงส�ำหรับผู้ถอืหุ้นและประชำชนทั่วไปได้เข้ำถงึข้อมูลของบรษิัท 

•	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2558 ประธำนคณะกรรมกำรและประธำนคณะอนุกรรมกำร ได้เข้ำร่วมประชุม 

เพือ่เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถำม แนะน�ำหรอืแสดงควำมเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัวำระกำรประชมุ หรอืกำรด�ำเนนิงำน
ของบรษิทัได้อย่ำงเตม็ที ่ก่อนทีจ่ะมกีำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระกำรประชมุ ข้อคดิเหน็และ/หรอืประเดน็ซกัถำมทีส่�ำคญั
จะได้รับกำรบันทกึไว้ในรำยงำนกำรประชุม 

ก่อนเริ่มกำรประชุม ประธำนในที่ประชุมแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทรำบถึงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุมและขั้นตอน 
กำรออกเสียงลงมติ ในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร บริษัทเปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นสำมำรถลงมติเลือกตั้งกรรมกำรเป็น 
รำยบุคคล 

เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นบริษัทจึงใช้บัตรลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุม  
และเพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วและแม่นย�ำ บริษัทได้มีกำรน�ำเทคโนโลยีระบบบำร์โค้ดและ PDA มำใช้ในกำรลงทะเบียน 
และนับคะแนนเพื่อให้ผลคะแนนมคีวำมชัดเจนและโปร่งใส 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 บริษัทได้เชิญบุคคลอิสระจำกบริษัทที่ปรึกษำทำงกฎหมำยมำเข้ำร่วม
สงัเกตกำรณ์ในกำรประชมุและตรวจสอบกำรลงคะแนนและกำรนบัคะแนนเสยีงและเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้เข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์
กำรนับคะแนนที่จุดนับคะแนน เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบรษิัท 

การกำ ก ับดูแลกิจการท ี่ด ี



317รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

•	การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น	
จำกจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 บริษัทได้เพิ่มจุดลงทะเบียนซึ่งใช้ระบบ 

บำร์โค้ด ในกำรลงทะเบยีนและกำรนับคะแนน เพื่อควำมรวดเร็วและมปีระสทิธภิำพ และบรษิัทได้จัดเตรยีมอำกรแสตมป์ 
ที่จุดตรวจเอกสำรส�ำหรับผู้ถอืหุ้นที่มกีำรมอบฉันทะมำโดยไม่ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำย

บริษัทได้ค�ำนึงถึงช่องทำงกำรสื่อสำรส�ำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงชำติโดยกำรจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องเป็นภำษำอังกฤษ 
รวมถึงกำรจัดท�ำค�ำแปลภำษำอังกฤษในสไลด์กำรน�ำเสนอในห้องประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทจะตอบข้อซักถำม  
ควำมคดิเห็น และค�ำแนะน�ำจำกผู้ถอืหุ้นต่ำงชำตเิป็นภำษำอังกฤษ 

ประธำนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มหีน้ำทีค่วบคมุกำรประชมุให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบรษิทัว่ำด้วยกำรประชมุโดยด�ำเนนิกำร
ประชุมให้เป็นไปตำมล�ำดับระเบยีบวำระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุม ทั้งนี้ บรษิัทไม่มนีโยบำยในกำรเพิ่มระเบยีบวำระ
กำรประชุมหรอืเปลี่ยนแปลงล�ำดับวำระกำรประชุม เว้นแต่กำรเพิ่มหรอืเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมเีหตุผลอันสมควร 

ผู ้ถือหุ ้นทุกท่ำนมีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรตั้งค�ำถำม ขอค�ำอธิบำยและแสดงควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำร 
และที่ประชุมได้ตำมควำมเหมำะสม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน โดย 
ได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับสิทธิในฐำนะผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
และมีควำมโปร่งใส บริษัทได้น�ำเสนอข้อมูลอย่ำงถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียม ไม่มีสิทธิพิเศษให้ผู้ถือหุ้น 
เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในอันที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยเป็นกรณีเฉพำะ นอกจำกนี้ นโยบำยที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นจะ
ต้องเป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัและต้องสอดคล้องกบัข้อปฏบิตัติำมข้อบงัคบัและกฎระเบยีบของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถงึกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบำยหลักของ
บรษิัทที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อดูแลให้ผู้ถอืหุ้นได้รับสทิธทิี่เสมอภำคเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกัน มดีังต่อไปนี้ 

	 •	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุม	 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 และส่ง
ค�าถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันทุกรำย รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียว หรือ
หลำยรำยรวมกนัได้ โดยมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ขัน้ต�ำ่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.5 ของหุน้ทีอ่อกจ�ำหน่ำยและเรยีกช�ำระแล้ว สำมำรถเสนอ
ระเบยีบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถอืหุ้นประจ�ำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตั้งเป็นกรรมกำร 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี 2558 บรษิัทได้ประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกำส 
ให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรส่ง
ค�ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำส�ำหรับกำรประชุมผู้ถอืหุ้น ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจกิำยน 2557 ถงึวันที่ 15 มกรำคม 2558 หลักเกณฑ์และ
วธิตี่ำงๆ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บรษิัท 

อย่ำงไรก็ดี เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลำ ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิัทล่วงหน้ำ 

	 •	ความเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน	
บรษิทัสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหุน้ประเภทสถำบนัทีไ่ม่สำมำรถออกเสยีงลงคะแนนด้วยตนเองสำมำรถออกเสยีงลงคะแนน

ได้ด้วยกำรมอบฉันทะ 
ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทได้อ�ำนวยควำมสะดวกโดย 

กำรเสนอหนงัสอืมอบฉนัทะ 3 รปูแบบ เพือ่เปิดโอกำสให้ผูม้อบฉนัทะสำมำรถเลอืกใช้ให้เหมำะสมกบัควำมต้องกำรของผูม้อบฉนัทะ  
ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดเป็นหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่ก�ำหนดโดยกรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ บริษัท 
ได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้มอบฉันทะโดยผู้มอบฉันทะสำมำรถมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
เจตนำรมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ บรษิัทได้แนบรำยละเอยีดคุณสมบัตขิองกรรมกำรอสิระดังกล่ำวไปพร้อมหนังสอืมอบฉันทะ 

ผู้ถอืหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถอือยู่ โดยหนึ่งหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีง
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•	ความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล	
บริษัทได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีและข้อมูลกำรน�ำเสนอทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อเป็น 

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ นอกจำกนี้ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีได้มีกำรด�ำเนินกำรประชุมเป็น 
ภำษำอังกฤษและมกีำรแปลเป็นภำษำไทย ทั้งนี้ เพื่อให้เกดิควำมสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทยีมกัน

•	นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน	
บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในเรื่องกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดย

ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บรหิำรระดับสูงแจ้งและน�ำส่งรำยงำนกำรถอืครองหลักทรัพย์ผ่ำนมำยังส�ำนักเลขำนุกำรบรษิัท ก่อนน�ำ
ส่งต่อ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ทกุครัง้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองภำยใน 3 วนั ท�ำกำร 
นบัจำกวนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครอง นอกจำกนี ้บรษิทัจะเปิดเผยข้อมลูกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมกำรในกำรประชมุ
คณะกรรมกำรทุกไตรมำส 

นอกจำกนี้ ในระยะเวลำ 30 วัน ก่อนก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและงบกำรเงิน บริษัทมีนโยบำยห้ำมกรรมกำร  
ผู้บรหิำรระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ท�ำธุรกรรมซื้อ ขำย และโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภำพของบรษิัท โดยบรษิัทมกีำรแจ้ง
ให้กรรมกำรและผู้บรหิำรระดับสูงงดกำรซื้อ ขำย และโอนหลักทรัพย์ของบรษิัทอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร 

•	 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรของบริษัท ผู้บริหำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยรำยงำน

กำรมีส่วนได้เสีย 2 ครั้งต่อปี ในเดือนมิถุนำยนและธันวำคม โดยได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รวบรวมและจัดเก็บ
รำยงำน เลขำนกุำรบรษิทัจะส่งรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบและควบคุมกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร เพื่อให้เกิดกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

•	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน	
เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรดูแลรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน์ไว้อย่ำงชัดเจน โดยก�ำหนดขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริษัทหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  
ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 

ในกรณทีี่มกีรรมกำรที่มสี่วนได้เสยีในวำระใดๆ กรรมกำรท่ำนนั้นจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวำระดังกล่ำว รวมทั้งคณะกรรมกำร
ได้ก�ำหนดนโยบำยและวธิกีำรดูแลไม่ให้ผู้บรหิำรและผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภำยในของบรษิัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย 

ในกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน หน่วยงำนที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรำยกำรดังกล่ำวในขั้นต้น โดยจะจัดหำข้อมูล 
และท�ำกำรวิเครำะห์ว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีรำคำยุติธรรมหรือไม่ 
เช่น กำรซื้อทรัพย์สิน ฝ่ำยกำรลงทุนจะต้องท�ำกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุน โดยอำจมีกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญภำยนอก 
เพื่อให้ควำมเห็นเพิ่มเติม จำกนั้นจึงน�ำเสนอตำมขั้นตอนและกระบวนกำรอนุมัติ โดยผู้บริหำรหรือกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะ 
ไม่มีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว นอกจำกนี้ กรรมกำรตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวด้วยว่ำจะเป็น
รำยกำรที่มคีวำมจ�ำเป็นและเป็นไปในรำคำที่ยุตธิรรมหรอืไม่

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตำมข้อบังคับและกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของ 
ผู้มสี่วนได้เสยีเหล่ำนี้ได้รับกำรดูแลอย่ำงด ี

•	ผู้ถือหุ้น	
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน อำทิ สิทธิในกำรเข้ำ

ร่วมประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี สทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธใินกำรเสนอวำระกำรประชมุล่วงหน้ำ  
สทิธใินกำรเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร สทิธใินกำรรบัข้อมลูข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทยีมกนั รวมถงึผลประกอบกำร 
ฐำนะกำรเงนิ เป็นต้น ทั้งนี้ บรษิัทมคีวำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนนิธุรกจิอย่ำงโปร่งใส สร้ำงควำมเจรญิเตบิโตและผลตอบแทนที่ดใีห้กับ
ผู้ถอืหุ้นอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว

การกำ ก ับดูแลกิจการท ี่ด ี
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•	ลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสินค้ำ  

และบรกิำร เพือ่ควำมปลอดภยัและควำมพอใจสงูสดุของลกูค้ำ บรษิทัให้ควำมส�ำคญักบักำรน�ำเสนอผลติภณัฑ์และบรกิำร ทีส่ร้ำง
ควำมพงึพอใจ 100% ให้กับลูกค้ำ 

มำตรฐำนควำมปลอดภัยของอำหำร เป็นสิ่งที่บริษัททั้งในกลุ่มธุรกิจอำหำรและธุรกิจโรงแรมให้ควำมส�ำคัญยิ่ง ทั้งนี้ บริษัท
ท�ำกำรตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่ำวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์มีมำตรฐำนสูงและถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่กำรตรวจสอบและ 
คดัเลอืกแหล่งวตัถดุบิ กระบวนกำรขนส่ง กระบวนกำรจดัเกบ็ในร้ำนอำหำร จนถงึขัน้ตอนกำรผลติ กำรขำย และส่งมอบให้กบัลกูค้ำ 
บริษัทมีมำตรกำรคัดเลือกผู้ผลิต รวมถึงผู้จัดจ�ำหนำ่ยวัตถุดิบอยำ่งเข้มงวดและมีกำรตรวจสอบคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทได้ 
ส่งเสรมิกำรตรวจสอบต้นทำงของอำหำร (Food Traceability) เพือ่ให้มัน่ใจว่ำบรษิทัสำมำรถตรวจสอบคณุภำพและควำมปลอดภยั
ของวัตถุดบิ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนวัตถุดบิมำถงึบรษิัท 

นอกจำกนี้ บรษิัทมคีวำมตั้งใจที่จะให้ลูกค้ำมสี่วนร่วมกับบรษิัทในทุกขั้นตอน นอกเหนอืจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกจิตำมปกต ิ
บรษิัทได้เริ่มเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงประสบกำรณ์ต่ำงๆ ของลูกค้ำมำกขึ้น อำทิ กลุ่มธุรกจิอำหำรทุกแบรนด์ ในเครือบรษิัท  
ได้ริเริ่มกำรพิมพ์เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์บนใบเสร็จ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถติดต่อพนักงำนได้เมื่อต้องกำร 
และบรษิัทยังใช้หลำยช่องทำงในกำรรับฟังควำมคดิเห็นของลูกค้ำ เช่น กำรท�ำแบบส�ำรวจควำมพงึพอใจของลูกค้ำ กำรวเิครำะห์
ค�ำตชิมของลกูค้ำผ่ำนโซเชยีลมเีดยี และกำรท�ำกำรส�ำรวจทำงกำรตลำด เพือ่น�ำมำพจิำรณำปรบัปรงุเพือ่ให้ลกูค้ำมคีวำมพงึพอใจ 
100% นอกจำกนี ้บรษิทัยงัให้ควำมส�ำคญัในเรือ่งควำมรบัผดิชอบในกำรสือ่สำรกบัลกูค้ำผ่ำนสือ่ต่ำงๆ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำลกูค้ำได้รบั
ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกดิประเด็นด้ำนจรยิธรรม (Non Controversial Content) 

บริษัทเปิดช่องทำงในกำรร้องเรียนให้กับลูกค้ำผ่ำน complaintMINT@minor.com โดยข้อมูลจำกกำรร้องเรียนจะได้รับ 
ควำมคุ้มครองและเก็บเป็นควำมลับ

•	คู่ค้า
ค่ำนิยมองค์กรของบริษัทประกำรหนึ่งคือ “คู่ค้ำ” ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับ 

ทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ผลติ ผู้จัดจ�ำหน่ำย ผู้ด�ำเนนิธุรกจิแฟรนไชส์ พันธมติรทำงธุรกจิ หรอืผู้ให้บรกิำรอื่นๆ บรษิัทมุ่งมั่นที่จะ
ปฏบิัตติ่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคและตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม โดยค�ำนงึถงึผลประโยชน์ร่วมกัน 

บริษัทมีเกณฑ์ในกำรเลือกสรรคู่ค้ำที่มีชื่อเสียงที่ดี มีมำตรฐำน เป็นที่ยอมรับของอุตสำหกรรม มีจรรยำบรรณ มีควำมเป็น 
มอือำชพี ค�ำนงึถงึสวสัดภิำพของพนกังำน และมนีโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติ โดยคูค้่ำทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมจะต้องลงนำมในหลกั
ปฏบิตัสิ�ำหรบัคูค้่ำของบรษิทั เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจว่ำคูค้่ำจะมคีวำมเข้ำใจอย่ำงเหมำะสมเกีย่วกบัจดุมุง่หมำยทำงธรุกจิ ซึง่เป็นไป
ในทำงเดยีวกัน ทั้งนี้ บรษิัทจัดให้มกีระบวนกำรสรรหำคู่ค้ำที่เป็นธรรม โดยมหีลักปฏบิัตโิดยรวม ดังนี้ 

 1. บรษิัทจะปฏบิัตติ่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำค และเปิดโอกำสให้คู่ค้ำท�ำกำรแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่ำงเท่ำเทยีมกัน 
 2. บรษิัทจัดท�ำรูปแบบสัญญำกับคู่ค้ำอย่ำงเป็นมำตรฐำนโดยค�ำนงึถงึผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย 
 3. บรษิัทจัดให้มรีะบบกำรจัดกำรและตดิตำมเพื่อให้มั่นใจว่ำ มกีำรปฏบิัตติำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน และป้องกัน

กำรทุจรติประพฤตมิชิอบในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดหำ 
 4. บรษิทัมนีโยบำยไม่สนบัสนนุคูค้่ำทีป่ระพฤตมิชิอบ ท�ำผดิกฎหมำย มคีวำมเกีย่วข้องในกำรทจุรติคอร์รปัชนั หรอืมกีำรละเมดิ

สทิธมินุษยชน 
ในกำรเติบโตของบริษัทนั้นย่อมควบคู่ไปกับจ�ำนวนคู่ค้ำที่เพิ่มขึ้นด้วย บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรมีคู่ค้ำซึ่งมี

คณุสมบตัติรงตำมมำตรฐำนของบรษิทั โดยจะท�ำกำรตรวจสอบมำตรฐำนของคูค้่ำอย่ำงสม�ำ่เสมอ ทัง้นี ้บรษิทัมุง่มัน่ในกำรพฒันำ 
และเตบิโตไปพร้อมกับคู่ค้ำโดยเรยีนรู้ข้อดแีละจุดแข็งของกันและกัน เพื่อเสรมิสร้ำงให้เกดิผลเชงิบวกยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ วัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นวัตถุดิบที่ผลิตภำยในประเทศ โดยบริษัทจะสรรหำวัตถุดิบจำกผู้ผลิตในชุมชนใกล้เคียง
ก่อนเป็นอันดับแรก ด้วยเป้ำหมำยที่จะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นให้มำกที่สุด และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนำผู้ผลิตในประเทศอย่ำง 
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำให้เท่ำเทียมกับมำตรฐำนสำกล อำทิ โครงกำรร่วมระหว่ำงซิซซ์เลอร์และ 
โครงกำรหลวง โดยได้น�ำผกัทีป่ลกูในไร่ทดลองของโครงกำรหลวงมำน�ำเสนอแก่ลกูค้ำ และท�ำกำรส�ำรวจผลตอบรบัทำงกำรตลำด 
และด�ำเนนิกำรวจิัยเพื่อพัฒนำผลผลติอย่ำงต่อเนื่อง

การกำ ก ับดูแลกิจการท ี่ด ี



320 รายงานประจ�าปี  2558
บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

•	 เจ้าหนี้	
บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเป็นธรรมและจะช�ำระหนี้คืนต่อเจ้ำหนี้ตรงต่อเวลำตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนด โดยจะปฏิบัติตำม

เงื่อนไข ข้อก�ำหนดของสัญญำและพันธะทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ 
เมื่อมีเหตุส�ำคัญอันอำจกระทบต่อสถำนะกำรเงินโดยมีนัยส�ำคัญและอำจกระทบต่อหนี้ที่ต้องช�ำระ บริษัทจะแจ้งให้เจำ้หนี้ทรำบ 
เพื่อร่วมกันหำวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย นอกจำกนี้ บริษัทจะน�ำสินเชื่อที่เจ้ำหนี้หรือสถำบันกำรเงินอนุมัติ
มำใช้ ตำมวัตถุประสงค์ของบรษิัท ตำมที่ได้แสดงเจตนำไว้ต่อเจ้ำหนี้หรอืสถำบันกำรเงนิ 

•	คู่แข่ง	
บริษัทจะปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันสำกล สนับสนุนนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่ง 

ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยปรำศจำกซึ่งมูลควำมจรงิ 

•	พนักงาน	
บรษิัทถอืว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มคีุณค่ำและต้องได้รับกำรปฏบิัตทิี่เป็นธรรม ทั้งในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรพัฒนำ

ศักยภำพ พร้อมให้ควำมมั่นใจในคุณภำพชวีติและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 
การพฒันาศกัยภาพ: บรษิทัมกีำรพฒันำทมีงำนอย่ำงต่อเนือ่งด้วยกำรสร้ำงมำตรฐำนระดบัสงู เน้นควำมเป็นเลศิ ด้ำนปฏบิตักิำร  

และกำรปฏิบัติตนอย่ำงมีจริยธรรม มีระบบกำรวัดผลที่มีประสิทธิภำพและมีโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน 
ก็ส่งเสริมให้พนักงำนมีแนวคิดในกำรท�ำงำนเสมือนว่ำตัวเองเป็นเจ้ำของกิจกำร บริษัทจัดหลักสูตรอบรมให้กับพนักงำนอย่ำง 
ต่อเนื่องในหลำกหลำยสำขำ อำทิ หลักสูตรกำรขำย กำรตลำด กำรบัญชี ภำวะผู้น�ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร 
กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ รวมถึงทักษะอื่นๆ อำทิ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรรักษำสุขอนำมัย ตลอดจนกำรอบรมเรื่อง 
สิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ เพื่อเป็นหนึ่งในแรงผลักดันกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในสังคมไทย บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำน 
เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏบิัตใินกำรต่อต้ำนกำรทุจรติของบรษิัท 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ: บรษิัทก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม เหมำะสมกับหน้ำที่รับผดิชอบ  
และสำมำรถแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสำหกรรมได้ บริษัทยังมีนโยบำยจ่ำยเงินโบนัสพิเศษแก่พนักงำนเมื่อบริษัทสำมำรถท�ำ
ก�ำไรได้ถึงเป้ำหมำย บริษัทยังมีโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (Employee Joint Investment Program: EJIP) 
เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรสร้ำงกำรเตบิโตในระยะยำวให้กับบรษิัท นอกจำกนี้ บรษิัทได้จัดสวัสดกิำรค่ำรักษำพยำบำล นอกเหนอื 
จำกเงินเดือนและเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหำรและพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจและ 
กำรด�ำรงชพี 

สุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ท�างาน: บริษัทยึดมั่นและให้ควำมส�ำคัญต่อควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของพนักงำน  
ในกำรปฏบิัตงิำน รวมถงึชุมชนที่บรษิัทตั้งอยู่ 

การรายงานเบาะแสส�าหรับพนักงาน: ในกรณีที่พนักงำนต้องกำรแจ้งข้อร้องเรียน กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ  
ข้อบังคับ กำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผดิ พฤตกิรรมที่ไม่สมควร ไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎหมำย ระเบยีบปฏบิัตขิองบรษิัท ผดิจรยิธรรม 
บรษิัทมชี่องทำงให้พนักงำนส่งเรื่องรำวมำได้ตำมช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 

 1. อเีมล: whistleblower@minor.com 
 2. ทำงไปรษณยี์: คณะท�ำงำนรับเรื่องร้องเรยีน 
  กลุ่มบรษิัทไมเนอร์ แผนกทรัพยำกรบุคคล (แจ้งเรื่องร้องเรยีน) 
  เลขที่ 75 อำคำรไวท์กรุ๊ป 2 ชั้น 6 ถนนสุขุมวทิ 42 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ผู้ร้องเรยีนจะได้รับควำมคุ้มครองในเรื่องรำวที่ร้องเรยีนและถอืเป็นควำมลับสูงสุด เรื่องร้องเรยีนจะได้รับกำรตรวจสอบอย่ำง
เหมำะสม เป็นควำมลับ โดยกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถตดิตำมได้ เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ร้องเรยีนจะไม่ถูกก่อกวนหรอื 
ถูกมุ่งร้ำยจำกเรื่องที่ร้องเรียนหรือชี้เบำะแส หำกเรื่องที่ร้องเรียนหรือชี้เบำะแสนั้นกระท�ำด้วยเจตนำที่ดีปรำศจำกกำรมุ่งร้ำย 
ท�ำลำยบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะชดเชยค่ำเสียหำยที่เหมำะสมหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมขึ้นกับผู้ร้องเรียน 
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•	การต่อต้านการทุจริต	
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและตรวจสอบ 

เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นใน 
ควำมซื่อสัตย์และควำมถูกต้องชอบธรรม ทั้งนี้ ในปี 2556 บรษิัทได้เข้ำร่วมลงนำมเป็นหนึ่งในรำยชื่อบรษิัทที่ประกำศเจตนำรมณ์  
เข้ำเป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ ซึง่เป็นควำมร่วมมอืกนัระหว่ำงองค์กรธรุกจิต่ำงๆ เช่น สมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย หอกำรค้ำไทย สภำอตุสำหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอกำรค้ำนำนำชำต ิสมำคมธนำคำรไทย สมำคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย และสภำธุรกจิตลำดทุนไทย ต่อมำในเดอืนพฤศจกิำยน 
2558 บรษิทัได้ยืน่ขอรบักำรรบัรองฐำนะสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัฯิ (Certification) จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏบิตั ิของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ และได้รบักำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏบิตัฯิ เมือ่วนัที ่22 มกรำคม 2559 ซึง่เป็นสิง่ยนืยนั
และสนับสนุนควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติทุกรูปแบบ

บรษิทัใช้ช่องทำงกำรรำยงำนเบำะแสของพนกังำน และกำรแจ้งข้อร้องเรยีนในกำรก�ำกบัดแูลและตดิตำมกำรทจุรติคอร์รปัชนั 
และรำยงำนสรุปเป็นรำยไตรมำสต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร 

ทั้งนี้ สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเพิ่มเตมิได้จำกนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รัปชันที่แสดงในเว็บไซต์ของบรษิัท

•	สิทธิมนุษยชน	
ส�ำหรับธุรกิจของบริษัทที่เติบโตและก้ำวขยำยไปในระดับสำกล บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่น

ที่บริษัทด�ำเนินกำรอยู่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยึดมั่นในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกภำคส่วน ด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนและควำมต่ำงในเชิงวัฒนธรรมอันหลำกหลำย บริษัทมีพันธสัญญำที่จะ
ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเสมอภำค ยุติธรรม และให้เกียรติต่อกัน พนักงำนจะได้รับสิทธิของกำรท�ำงำนในสถำนที่ท�ำงำน 
ที่มสีภำพแวดล้อมที่ด ีปรำศจำกกำรละเมดิสทิธทิำงวำจำ กำรกระท�ำในแง่ของสทิธแิละเสรภีำพของลูกจ้ำง ทั้งนี้ กำรปฏบิัตใิดๆ  
ของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนของบุคคลและชุมชน อำทิ กำรไม่ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทำงปัญญำ สิทธ ิ 
ในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมไม่พิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงด้ำนเพศ ศำสนำ เชื้อชำติ และควำมคิดเห็นทำง 
กำรเมือง และกำรละเมิดสิทธิทำงเพศ ในดำ้นกำรคัดเลือกคู่คำ้ บริษัทจะพิจำรณำคู่คำ้ของบริษัทที่มีกำรด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง 
หลักสทิธมินุษยชนในกำรด�ำเนนิกจิกำร 

•	สิทธิทางปัญญา
บริษัทตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส�ำคัญของทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธิ์ โดยบริษัทไม่สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรใดๆ  

ที่มีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำไม่ว่ำจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ ข้อมูล ระบบสำรสนเทศ  
และทรัพย์สนิทำงปัญญำทุกประเภท โดยมแีนวปฏบิัตดิังนี้ 

	 •	 บริษัทจะส�ำรวจตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอว่ำ	 ข้อมูลสำรสนเทศ	 เอกสำร	สื่อ	 สิ่งพิมพ์	 ที่จะน�ำมำใช้ในธุรกิจของบริษัทนั้น	 
หำกเป็นงำนอันมลีขิสทิธิ์ บรษิัทจะตรวจสอบข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและปฏบิัตติำมให้ถูกต้อง 

	 •	 บรษิัทไม่อนุญำตให้เผยแพร่หรอืท�ำซ�้ำเพื่อเผยแพร่เอกสำรที่ละเมดิกฎหมำยเกี่ยวกับลขิสทิธิ์
	 •	 บริษัทไม่อนุญำตให้ใช้หรือติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่มีใบอนุญำตบนเครื่อง

คอมพวิเตอร์ของบรษิัท 
	 •	 บรษิัทไม่สนับสนุนให้พนักงำนเลอืกใช้สนิค้ำที่ละเมดิทรัพย์สนิทำงปัญญำหรอืลขิสทิธิ์

•	สังคมและสิ่งแวดล้อม	
บรษิัทมุ่งมั่นด�ำเนนิธุรกจิที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสังคม และให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม โดยบรษิัท

ได้จัดตั้งหน่วยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนืเพื่อส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กร และสร้ำงจติส�ำนกึให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแล 
พัฒนำ และเสรมิสร้ำงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มสี่วนได้เสยีโดยรวม ควบคู่กับกำรเตบิโตของบรษิัทอย่ำงยั่งยนืผ่ำนโครงกำรและ
กจิกรรมที่หลำกหลำย 
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เพือ่ให้เกดิกำรพฒันำในองค์รวมอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัเลง็เหน็ควำมส�ำคญัในกำรพฒันำสงัคม โดยได้รเิริม่โครงกำรและกจิกรรม 
ที่หลำกหลำย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของเยำวชนและประชำชนที่ขำดแคลนโอกำสให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
อำทิ กำรให้โอกำสด้ำนกำรศึกษำ กำรอบรมวิชำชีพ และกำรให้ควำมรู ้เรื่องกำรดูแลสุขอนำมัย นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ 
ควำมช่วยเหลอืแก่สังคมในยำมที่เกดิวกิฤตภิัยทำงธรรมชำต ิเพื่อช่วยบรรเทำควำมเดอืดร้อนของผู้ประสบภัยและชุมชน 

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้พนักงำนและลูกค้ำมีจิตส�ำนึกในกำรดูแล
รกัษำสิง่แวดล้อมและส่งเสรมิให้มกีำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพด้วยแนวคดิ “คดิใหม่ ลดกำรใช้งำน มกีำรใช้ซ�ำ้และแปรรปู  
มำใช้ใหม่” (“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) บริษัทได้พัฒนำกลยุทธ์และด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่ออนุรักษ์ พลังงำน ลดปรมิำณขยะ อนุรักษ์พันธุ์พชืและสัตว์ในระบบนเิวศที่บรษิัทมกีำรด�ำเนนิธุรกจิอยู่ และเพิ่มกำรมสี่วนร่วม
ของชุมชนในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

รำยละเอียดกิจกรรมด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในปี 2558 ได้เผยแพร่อยู่ใน “รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”  
(Sustainability Report) และเว็บไซต์ของบรษิัท 

•	การแจ้งข้อร้องเรียนและการรายงานเบาะแส	
บริษัทสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด 

เกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิ ระบบควบคมุภำยใน สทิธมินษุยชน หรอืจรรยำบรรณธรุกจิของบรษิทั โดยสำมำรถส่งอเีมลถงึกรรมกำร
อสิระหรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบที ่complaintMINT@minor.com โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิทัจะพจิำรณำเรือ่งร้องเรยีน
ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรยีนและกำรแจ้งเบำะแสจะได้รับกำรคุ้มครองและเก็บไว้เป็นควำมลับ 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะด�ำเนนิกำรตรวจสอบและหำแนวทำงแก้ไข (ถ้ำม)ี และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บรษิัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพยีงพอ ถูกต้อง แม่นย�ำ และตรงเวลำ ในปี 2558 บรษิัทได้ปฏบิัตติำมหลักกำรก�ำกับ
ดแูลกจิกำรทีด่ ีและได้ทบทวนนโยบำยและแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรโดยมกีำรปรบัปรงุให้มคีวำมทนัสมยัและสอดคล้องกบัมำตรฐำน
ระดับสำกล 

•	นักลงทุนสัมพันธ์	
คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพยีงพอ ถูกต้อง แม่นย�ำ และตรงเวลำ ทั้งรำยงำนข้อมูล

ทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไป โดยหัวหน้ำฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำนวำงแผนกลยุทธ์ รำยงำนตรงต่อ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตักิำร จะจดัท�ำแผนนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจ�ำปี และเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัให้มวีธิกีำร ช่องทำง และข้อมลู
ข่ำวสำรที่มปีระสทิธภิำพ เพื่อสื่อสำรกับผู้ถอืหุ้น นักลงทุน และผู้จัดกำรกองทุน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวสิัยทัศน์ กลยุทธ์ ข้อมูล
ทำงกำรเงิน ผลประกอบกำร โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทประสบควำมส�ำเร็จในกำรสื่อสำรข้อมูลกับนักลงทุน โดยกำรใช้ช่องทำง 
กำรสื่อสำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรส่งข่ำว กำรประชุมผ่ำนทำงโทรศัพท์ กำรประชุมชี้แจงผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำทุกไตรมำส  
กำรเดินทำงไปพบปะนักลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ (Road Show) กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท รำยงำนประจ�ำปี 
ข้อมูลสรุปของบรษิัท (Fact Sheets) และสื่ออื่นๆ รวมไปถงึกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

บรษิัทได้น�ำเสนอผลงำนให้แก่นักวเิครำะห์ นักลงทุน และพนักงำน เป็นระยะๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ ในรูปของ Analyst Meeting,  
Road Show, Conference Call และกำรเข้ำร่วมประชุมกับนักลงทุน ซึ่งจัดโดยสถำบันต่ำงๆ รวมทั้งกำรร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพบทั้งนักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยย่อย นอกจำกนี้ ผู้สนใจสำมำรถขอนัดเข้ำประชุม
กับผู้บรหิำรของบรษิัทเพื่อขอข้อมูลของบรษิัทเพิ่มเตมิได้
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โดยสรุปกจิกรรมหลักที่บรษิัทได้จัดในปี 2558 มดีังนี้ 

กิจกรรม จ�านวนครั้ง

Road Show ในประเทศ (ทั้งนักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยย่อย) 11

Road Show ต่ำงประเทศ 12

Analyst Meeting 4

Company Visit/Conference Call 113

ร่วมกจิกรรมของตลำดหลักทรัพย์และหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน (ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ) 6

กำรเยี่ยมชมกจิกำร 8

นอกจำกนี้ บริษัทได้มีกำรให้ข้อมูลเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ ควำมเคลื่อนไหวทำงธุรกิจ ควำมคืบหน้ำของกำรด�ำเนินงำน 
และโครงกำรต่ำงๆ แก่สื่อมวลชน รวมทั้งกำรตอบค�ำถำมและประสำนงำนกับสื่อมวลชนและสำธำรณชน 

ผู้ดูแลส่วนงำนนักลงทุนสัมพันธ์ของบรษิัท ได้แก่ 
นำยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธำนฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์ 
นำงจุฑำทพิ อดุลพันธุ์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบรษิัท ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ 

•	 รายงานของคณะกรรมการ	
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและข้อมูลทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำน 

ประจ�ำปี บรษิัทจัดให้มรีะบบควบคุมภำยในที่มปีระสทิธผิล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำงบกำรเงนิได้ถูกจัดท�ำขึ้นอย่ำงถูกต้องและเพยีงพอ 
ภำยใต้นโยบำยกำรบัญชทีี่เหมำะสมตำมมำตรฐำนกำรบัญชแีห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลที่เพยีงพอต่อสำธำรณชน 

ในกำรนี ้คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมเป็นอสิระ ให้เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภำพ
ของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบกำรควบคมุภำยใน โดยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

•	 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ	
บรษิทัมนีโยบำยและวธิกีำรดแูลกรรมกำรและผูบ้รหิำรในกำรน�ำข้อมลูภำยในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน โดยก�ำหนด

ให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งและน�ำส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ผ่ำนมำยังส�ำนักเลขำนุกำรบริษัทก่อนน�ำส่งต่อ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ทกุครัง้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองภำยใน 3 วนัท�ำกำร นบัจำก
วนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครอง และบรษิทัจะเปิดเผยข้อมลูกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมกำรในกำรประชมุคณะกรรมกำร 
ทุกไตรมำส นอกจำกนี้ ในระยะเวลำ 30 วัน ก่อนก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและงบกำรเงิน บริษัทมีนโยบำย 
ห้ำมกรรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู และผูเ้กีย่วข้อง ท�ำธรุกรรมซือ้ ขำย และโอนหลกัทรพัย์ หลกัทรพัย์แปลงสภำพของบรษิทั โดยบรษิทั 
มีกำรแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงงดกำรซื้อ ขำย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นเวลำ 
อย่ำงน้อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน

•	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	
บริษัทก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรให้อยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับที่สำมำรถ 

เปรียบเทียบได้กับอุตสำหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษำกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพ โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะอยู่ใน 
รูปเบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมกำร ส�ำหรับในส่วนของผู้บริหำร รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะได้รับในรูปเงินเดือนและ
โบนสั นอกจำกนี ้บรษิทัได้จดัให้มโีครงกำรร่วมลงทนุระหว่ำงนำยจ้ำงและลกูจ้ำง (Employee Joint Investment Program: “EJIP”)  
เพือ่สร้ำงแรงจงูใจในกำรสร้ำงกำรเตบิโตในระยะยำวให้กบับรษิทั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนซึง่ประกอบด้วยกรรมกำร
ที่เป็นอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรทั้งหมดจะพิจำรณำค่ำตอบแทนดังกล่ำว รวมถึงเงินเดือนและโบนัสของกรรมกำร 
ที่เป็นผู้บริหำร ตลอดจนทบทวนและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้นและแผนค่ำตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุ้น รวมถึง 
ให้ค�ำแนะน�ำในกำรปรับปรุงแผนค่ำตอบแทนดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิัทตำมที่เห็นสมควร
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ในปี 2558 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บรหิำร มรีำยละเอยีดดังนี้ 

•	ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ

เข้าประชุม 

คณะกรรมการ 

(ครั้ง)

ประเภทของ 

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

สรรหา

และก�ากับดูแล

กิจการ

ค่าตอบแทน

กรรมการอื่น

จากบริษัท

ย่อย

รวม

1. นำยวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 6/6 ค่ำตอบแทนรำยปี 200,000 - - - 180,000 380,000

2. นำยเคนเนธ ล ีไวท์ 5/6 รวมค่ำตอบแทน 950,000 380,000 150,000 125,000 - 1,605,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - 200,000 150,000 100,000 - 450,000

ค่ำประชุมประจ�ำไตรมำส 900,000 180,000 - - - 1,080,000

ถงึแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจกิายน 2558 ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 50,000 -  - 25,000 - 75,000

3. คุณหญงิชฎำ วัฒนศริธิรรม 6/6 รวมค่ำตอบแทน 1,250,000 260,000 125,000 200,000 - 1,835,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - 100,000 100,000 150,000 - 350,000

ค่ำประชุมประจ�ำไตรมำส 1,200,000 160,000 - - - 1,360,000

ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 50,000 - 25,000 50,000 - 125,000

4. นำยพำท ีสำรสนิ 6/6 รวมค่ำตอบแทน 1,250,000 220,000 - - - 1,470,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - 100,000 - - - 100,000

ค่ำประชุมประจ�ำไตรมำส 1,200,000 120,000 - - - 1,320,000

ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ  50,000 - - - -  50,000

5. นำยอำนลิ ธำดำนี่ 4/6 รวมค่ำตอบแทน 950,000 - 125,000 125,000 180,000 1,380,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - - 100,000 100,000 180,000 380,000

ค่ำประชุมประจ�ำไตรมำส 900,000 - - - - 900,000

และการร่วมประชุม ทางโทรศัพท์* : 1/6 ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 50,000 - 25,000 25,000 - 100,000

6. นำยธรีพงศ์ จันศริิ 3/6 รวมค่ำตอบแทน 350,000 - 100,000 - - 450,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - - 100,000 - - 100,000

ค่ำประชุมประจ�ำไตรมำส 300,000 - - - - 300,000

ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 50,000 -  - - - 50,000

7. นำยพอล ชำลสี์ เคนนี่ 6/6 ค่ำตอบแทนรำยปี 200,000 - - - - 200,000

8. นำยเอ็มมำนูเอล จู๊ด ดลิปิรัจ รำซำกำเรยี 6/6 ค่ำตอบแทนรำยปี 200,000 - - - 180,000 380,000

9. นำยจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 5/6 ค่ำตอบแทนรำยปี 200,000 - - - - 200,000
และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/6

* การประชุมทางโทรศัพท์ ไม่นับรวมเป็นองค์ประชุม

นอกจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรในกำรเข้ำร่วมประชมุแล้ว กรรมกำรยงัได้รบัสทิธพิเิศษในกำรเข้ำพกัหรอืใช้บรกิำรโรงแรม 
ในเครอืของบรษิัทตำมที่ก�ำหนดไว้ มูลค่ำ 25,000 บำทต่อปีต่อโรงแรม

•	ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท	
ในปี 2558 บรษิัทได้จ่ำยผลตอบแทนให้กับผู้บรหิำรของกลุ่มบรษิัทและเฉพำะบรษิัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2558 มีจ�ำนวน 252.29 ล้ำนบำท และ 79.35 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น  
ซึ่งได้แก่ เงนิเดอืน โบนัส และสวัสดกิำรอื่น 
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•	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ	
คณะกรรมกำรบรษิัทได้จัดให้มคีณะอนุกรรมกำรเพื่อช่วยในกำรก�ำกับดูแลกจิกำรของบรษิัท ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยง ซึ่งมบีทบำท หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบตำมรำยละเอยีดในหัวข้อโครงสร้ำงกำรถอืหุ้นและกำรจัดกำร

•	ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ

กรรมการ
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

และก�ากับดูแลกิจการ

1. นำยเคนเนธ ล ีไวท์ 3/4 1/2 2/3

2. คุณหญงิชฎำ วัฒนศริธิรรม 4/4 2/2 3/3

3. นำยอำนลิ ธำดำนี่ - 2/2 2/3

4. นำยพำท ีสำรสนิ 3/4 - -

5. นำยธรีพงศ์ จันศริิ - 0/2 -

•	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	
ในปี 2558 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  

โดยบริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนค่ำสอบบัญชีในส่วนของบริษัท จ�ำนวน 1.98 ล้ำนบำท และบริษัทย่อย จ�ำนวน 48.89 ล้ำนบำท  
ไม่มคี่ำตอบแทนส�ำหรับค่ำบรกิำรอื่นๆ

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ 

ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้ว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ำน แต่ไม่เกิน 11 ท่ำน  
โดยกรรมกำรมำกกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐำนในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดโดยพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด
และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 8 ท่ำน ต่อมำเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559  
คณะกรรมกำรมมีตแิต่งตั้งนำงสำวสุวภำ เจรญิยิ่ง ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระ แทนนำยเคนเนธ ล ีไวท์ ซึ่งถงึแก่กรรม คณะกรรมกำร
บรษิัท ณ ปัจจุบัน จงึประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 9 ท่ำน มกีรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิำรจ�ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งมสีัดส่วนเกนิกว่ำกึ่งหนึ่ง 
ของคณะกรรมกำรทั้งหมด โดยสำมำรถแยกโครงสร้ำงคณะกรรมกำรได้ดังนี้ 

•	 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำร	5	ท่ำน	(คดิเป็นร้อยละ	55.55	ของจ�ำนวนคณะกรรมกำรบรษิัท)	
•	 กรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำร	4	ท่ำน	(คดิเป็นร้อยละ	44.44	ของจ�ำนวนคณะกรรมกำรบรษิัท)	
•	 กรรมกำรอสิระ	3	ท่ำน	(คดิเป็นร้อยละ	33.33	ของจ�ำนวนคณะกรรมกำรบรษิัท)	
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำย ในด้ำนควำมรู้เชิงอุตสำหกรรม กำรบัญชีและกำรเงิน  

กำรบริหำรจัดกำร กำรตลำดระหว่ำงประเทศ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรบริหำรเชิงวิกฤติ กำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกฎหมำย รวมถึง 
มคีวำมแตกต่ำงในเรื่องเพศ เชื้อชำต ิกำรศกึษำ สผีวิ อำยุ สถำนะกำรสมรส ควำมคดิเห็นทำงกำรเมอืงและศำสนำ 

คณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของคณะกรรมกำร 
ทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมกำรที่เป็นอสิระจะต้องมคีุณสมบัตทิี่บรษิัทก�ำหนด และต้องมคีุณสมบัตสิอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ 
ตลำดทุน และข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเพิ่มเติมให้เข้มกว่ำ 
ที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนก�ำหนด 

กรรมกำรของบรษิทัเป็นบคุคลทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยบคุคล
ที่ได้รับกำรเสนอเป็นกรรมกำร จะผ่ำนกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะเป็นผู้พิจำรณำ 
รำยละเอียดในเบื้องต้น ก่อนที่จะน�ำเสนอรำยละเอียดของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ บุคคล 
ที่ได้รับกำรเสนอเป็นกรรมกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจะได้รับกำรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมเพื่อน�ำเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น บรษิัทได้เปิดเผยประวัต ิคุณวุฒ ิประสบกำรณ์ และกำรถอืหุ้นในบรษิัทของกรรมกำรในรำยงำนประจ�ำปี ซึ่งได้เปิดเผย
ในเว็บไซต์ของบรษิัท
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•	 วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัดและข้อบังคับของบริษัท กล่ำวคือ  

ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถอืหุ้นให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งเป็นอัตรำ 1 ใน 3 (หรอือัตรำที่ใกล้เคยีง) โดยกรรมกำรที่อยู่
ในต�ำแหน่งนำนที่สุด เป็นผู้ออก และไม่มีกำรก�ำหนดจ�ำนวนวำระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งนำนที่สุดไว้ เพื่อกำรท�ำงำนที่ต่อเนื่องและ 
มปีระสทิธภิำพ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมรีะยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสำมำรถได้รบักำรแต่งตัง้ต่อวำระอกีได้ หลงัจำกครบก�ำหนด
เวลำ ส�ำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ไม่มกี�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

 
•	ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ	

ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทัเป็นบคุคลคนเดยีวกนั นอกจำกนี ้ประธำนกรรมกำรมไิด้เป็นกรรมกำร
อสิระ ทัง้นี ้โครงสร้ำงดงักล่ำวยงัคงเป็นโครงสร้ำงทีม่กีำรถ่วงดลุและกำรสอบทำนกำรบรหิำรงำนทีเ่หมำะสม เนือ่งจำกโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรของบรษิัทประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิำรมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรทั้งหมด

•	การจ�ากัดจ�านวนบริษัทในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรได้  

โดยกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบยีนได้ไม่เกนิ 3 แห่ง (ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรของบรษิัทด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรด้วย) เพือ่ให้ควำมมัน่ใจได้ว่ำกรรมกำรจะมเีวลำเพยีงพอในกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร เพือ่ตดิตำม
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2558 กรรมกำรของบริษัททุกท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนตำม 
ที่ก�ำหนด 

อย่ำงไรก็ตำม กำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท ทั้งนี้ ในกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น ประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรสำมำรถน�ำประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนไปพัฒนำบริษัทอื่นๆ ได้ อีกทั้งยังสำมำรถน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์ 
จำกกำรไปท�ำหน้ำที่กรรมกำรในบริษัทอื่นมำช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้ เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และเพิ่มเครือข่ำย
พนัธมติรทำงธรุกจิให้กบับรษิทั ปัจจบุนัประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทัด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัและบรษิทัจดทะเบยีน
อื่นอกี 1 บรษิัท 

ในส่วนของกรรมกำรอสิระ บรษิทัไม่มกีำรก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่งของกรรมกำรอสิระ เนือ่งจำกกรรมกำรอสิระ 
ของบริษัทมีคุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระที่ส�ำนักงำน ก.ล.ต. และบริษัทก�ำหนด และสำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงอิสระ 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทั้งนี้ หำกมีกรรมกำรอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรมำเกิน 9 ปีครบก�ำหนดวำระตำมกฎหมำย  
และคณะกรรมกำรอนุมัติให้กรรมกำรอิสระท่ำนนั้นด�ำรงต�ำแหน่งต่อ คณะกรรมกำรจะเสนอถึงเหตุผลในกำรขอให้ที่ประชุม 
ผู้ถอืหุ้นพจิำรณำอนุมัตเิลอืกกรรมกำรดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระต่อไป

•	การแบ่งแยกบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบ	ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	
คณะกรรมกำรบริษัทและฝำ่ยจัดกำรมีกำรแบ่งแยกบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบอยำ่งชัดเจน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุล

และสอบทำนกำรบรหิำรงำน โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้จิำรณำและให้ควำมเหน็ชอบในนโยบำยภำพรวม เช่น วสิยัทศัน์ ภำรกจิ 
กลยุทธ์ นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร และวัตถุประสงค์ทำงกำรเงินโดยรวม ในขณะที่ฝ่ำยจัดกำรจะมีหน้ำที่ในกำรบริหำรบริษัท  
ตำมนโยบำยทีก่�ำหนดโดยคณะกรรมกำร ทัง้นี ้บทบำท หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร ได้แสดง
รำยละเอยีดในหัวข้อโครงสร้ำงกำรถอืหุ้นและกำรจัดกำร 
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•	การประชุมคณะกรรมการ	
เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทได้ก�ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำร

ส�ำหรับปี 2558 ล่วงหนำ้ และได้แจ้งให้กรรมกำรทุกท่ำนรับทรำบตำรำงกำรประชุมดังกลำ่ว ซึ่งรวมถึงกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ
ทบทวนและอนมุตัวิสิยัทศัน์ ภำรกจิของบรษิทั แผนกลยทุธ์และแผนธรุกจิ 5 ปีข้ำงหน้ำเป็นประจ�ำทกุปี นอกจำกนี ้ก่อนกำรประชมุ 
คณะกรรมกำรทกุครัง้ กรรมกำรสำมำรถเสนอเรือ่งเข้ำสูว่ำระประชมุต่อประธำนกรรมกำร เพือ่พจิำรณำเลอืกเข้ำเป็นวำระประชมุ 
ฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิัทจะจัดส่งหนังสอืเชญิประชุม พร้อมเอกสำรประกอบก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน หรอือย่ำงน้อย 
5 วันท�ำกำรให้คณะกรรมกำรพจิำรณำ

ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทได้จัดส่งหนังสือ 
เชญิประชมุ พร้อมเอกสำรประกอบก่อนกำรประชมุล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั หรอือย่ำงน้อย 5 วนัท�ำกำรล่วงหน้ำ ในระหว่ำงกำรประชมุ 
ประธำนในทีป่ระชมุได้เปิดโอกำสและจดัสรรเวลำให้กรรมกำรสอบถำมจำกฝ่ำยจดักำร และพจิำรณำข้อมลูอย่ำงรอบคอบ เหมำะสม  
และเพียงพอ มีกำรติดตำมดูแลให้มีกำรน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร 
และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้กรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ 
บรษิัทได้สรุปผลประกอบกำรของบรษิัท และรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบทุกเดอืน 

ในปี 2559 บรษิัทจะด�ำเนนิกำรตำมระเบยีบกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดๆ จะไม่มีสิทธิเข้ำประชุมในวำระนั้นๆ หรือไม่มี

สิทธิออกเสียงในวำระดังกล่ำว เพื่อให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้พิจำรณำตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถอืหุ้น 

ผู้บรหิำรของบรษิัทได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมกำร อกีทั้งเป็นกำรเรยีนรู้
กำรท�ำงำนของกรรมกำรและนโยบำยในกำรท�ำงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

นอกเหนอืจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรแล้ว ในปี 2558 กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรได้ร่วมประชมุระหว่ำงกนัเอง เพือ่อภปิรำย
ปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำร โดยไม่มฝี่ำยจัดกำรร่วมด้วย

•	หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	
ในแต่ละปี คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำร จะสรรหำบคุคลเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมกำร โดยพจิำรณำจำกกำรเสนอ

บคุคลเพือ่รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรโดยผูถ้อืหุน้และจำกแหล่งข้อมลูภำยนอกอืน่ๆ เช่น สมำคมกรรมกำรไทย เป็นต้น 
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำรจะพจิำรณำคดัเลอืกเบือ้งต้นและน�ำเสนอชือ่ต่อคณะกรรมกำรเพือ่พจิำรณำอนมุตัิ
แต่งตัง้ กำรน�ำเสนอชือ่ต่อคณะกรรมกำรจะขึน้อยูก่บัคณุสมบตัขิองผูถ้กูเสนอชือ่ ซึง่ต้องเป็นไปตำมแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ที่ดขีองบรษิัท พระรำชบัญญัตบิรษิัทมหำชนและพระรำชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

กรณทีีต่�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเนือ่งจำกเหตอุืน่นอกจำกกำรครบวำระออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรพจิำรณำ 
แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรในครำว
ถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่งจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมกำรได้เพยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมกำรซึง่ตนแทน ทัง้นี ้มตกิำรแต่งตัง้บคุคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวต้องได้รบั
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลอือยู่ นอกจำกนี้ ในกำรสรรหำกรรมกำร คณะกรรมกำรได้พจิำรณำ
ถึงทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำร และให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อก�ำหนด
คุณสมบัตขิองกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ และได้ใช้ฐำนข้อมูลกรรมกำรเป็นแหล่งในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่อกีด้วย 

ในขณะทีค่ณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูส้รรหำผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุของบรษิทั รำยละเอยีดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนบนเว็บไซต์ของบรษิัท

•	การปฐมนิเทศกรรมการใหม่	
บริษัทจัดให้มีกำรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมกำรใหม่เป็นประจ�ำทุกครั้งที่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ โดยจัดให้มีเอกสำร 

แนะน�ำบริษัท รำยงำนประจ�ำปี คู่มือเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง บทบำท อ�ำนำจหน้ำที่และ 
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง ข้อบังคับและระเบียบบริษัท  
วสิัยทัศน์ เป้ำหมำย ข้อมูลกำรด�ำเนนิงำนและกจิกรรมของบรษิัท รวมทั้งจัดให้กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนด
วสิัยทัศน์และแผนธุรกจิร่วมกับผู้บรหิำรระดับสูงของบรษิัท
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•	การพัฒนาความรู้ของกรรมการ	
คณะกรรมกำรมนีโยบำยสนบัสนนุและส่งเสรมิให้มกีำรพฒันำควำมรูข้องกรรมกำรและผูบ้รหิำรอย่ำงต่อเนือ่ง โดยเลขำนกุำร

บริษัทจะประสำนงำนเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับกรรมกำรเพื่อเข้ำร่วมในกำรสัมมนำ โครงกำรอบรมและแลกเปลี่ยนควำมรู้
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏบิัตหิน้ำที่กรรมกำร เช่น 

	 •	 กำรเข้ำร่วมสัมมนำ	Directors	Forum	1/2015	ในหัวข้อ	“IT	Governance:	The	Time	is	Now!”	โดยนำยเคนเนธ	ล	ีไวท์	
	 •	 กำรเข้ำร่วมสัมมนำ	National	Director	Conference	2015	ในหัวข้อ	“Re-energizing	Growth	through	Better	Governance”	

โดยนำยเคนเนธ ล ีไวท์ 

•	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรมีหน้ำที่ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้ 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำกำรประเมินกำรท�ำงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย โดย 
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะดูแลกำรประเมินประจ�ำปีดังกล่ำว โดยจะวิเครำะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จำกคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย สรุป และน�ำเสนอกับคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อน�ำมำพัฒนำคุณภำพและเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของแต่ละคณะ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรทั้งคณะ
และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรรำยบุคคลโดยตนเอง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย  
ประกอบด้วยกำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร

ส�ำหรับกำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำนปี 2558 กำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำนของกรรมกำรทั้งคณะประกอบด้วย 7 หัวข้อ คอื 
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร กำรก�ำหนดกลยุทธ์ กำรติดตำมและก�ำกับดูแล ควำมรับผิดชอบ กำรท�ำงำนเป็นทีม กำรประชุม  
กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำกรรมกำร ผลกำรประเมนิพบว่ำกำรปฏบิัตงิำนของคณะกรรมกำรอยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

ทั้งนี้ ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรรำยบุคคลโดยตนเอง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะชุดย่อย  
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำร ในปี 2558  
อยู่ในเกณฑ์ดี

•	การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง	
คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงเป็นรำยบุคคล ซึ่งได้แก่ ประธำน 

เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตักิำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ และผูบ้รหิำรอืน่ และยงัมหีน้ำทีใ่นกำรก�ำหนดหรอือนมุตัิ 
ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงด้วย คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำปีละครั้ง โดยกำรประเมินนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในกำรก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและ 
ไม่ใช่หุน้ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมนิประสทิธผิลของโครงกำรค่ำตอบแทนโดยรวมของผูบ้รหิำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ 
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั (รำยละเอยีดเพิม่เตมิได้เผยแพร่อยูใ่นกฎบตัรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนบนเวบ็ไซต์
ของบรษิัท) 

•	แผนสืบทอดงาน	
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำอนุมัติและจัดให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำร 

ระดับสูง โดยจะพจิำรณำอนุมัตแิผนสบืทอดต�ำแหน่งดังกล่ำวทุกปี 

การกำ ก ับดูแลกิจการท ี่ด ี
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•	 เลขานุการบริษัท	
บรษิัทได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบรษิัท มหีน้ำที่ด�ำเนนิกำรดังนี้ 

 1. จัดเตรยีมและจัดเก็บเอกสำรของคณะกรรมกำรและผู้ถอืหุ้น ซึ่งได้แก่ ทะเบยีนกรรมกำร หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร
และผู้ถอืหุ้น รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและผู้ถอืหุ้น และรำยงำนประจ�ำปีของบรษิัท รวมถงึงบกำรเงนิรำยไตรมำส
ของบรษิัท

 2. จัดเก็บรำยงำนกำรมสี่วนได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัท 
 3. แนะน�ำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนและควำมรับผดิชอบของกรรมกำร 
 4. ด�ำเนนิกำรอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

เลขำนุกำรบรษิัท ได้แก่ นำงสำวสรัญญำ สุนทรส ทั้งนี้ ข้อมูลประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำน และประวัตกิำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ท�ำหน้ำที่สนับสนุนกำรท�ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ได้แสดงไว้ในส่วนของโครงสร้ำงกำรถอืหุ้นและ
กำรจัดกำร

•	 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน	
บรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในเป็นอย่ำงยิง่ ทัง้นี ้เพือ่เป็นกำรป้องกนัควำมเสยีหำย

ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลให้กิจกำรของบริษัทสำมำรถด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สัมฤทธิผล บริษัท 
ได้ก�ำหนดภำระ หน้ำที ่อ�ำนำจกำรด�ำเนนิกำรของผูป้ฏบิตังิำนและผูบ้รหิำรไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน มกีำรควบคมุดแูล
กำรใช้ทรพัย์สนิของบรษิทัให้เกดิประโยชน์ และมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำน ผูค้วบคมุและประเมนิผลออกจำกกนั เพือ่ให้เกดิ
กำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม 

บริษัทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกระบวนกำรจัดกำรได้อย่ำงเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรงและรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทได้ด�ำเนินกำรตำม
แนวทำงที่ก�ำหนดและมปีระสทิธภิำพ รวมถงึตรวจสอบกำรปฏบิัตติำมกฎหมำย ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยังท�ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำน
สนับสนุนกำรก�ำกับกำรปฏบิัตงิำนของกลุ่มบรษิัท (compliance unit) ซึ่งหำกพบเหตุกำรณ์หรอืเรื่องรำวที่ไม่เป็นไปตำมแนวทำง
ที่ถูกต้อง ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป หัวหน้ำของหน่วยงำน 
ตรวจสอบภำยใน คอื นำงสำวปัทมำ เงนิบ�ำรุง ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบรษิัท ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและบรหิำรควำมเสี่ยง 

•	 ระบบบริหารความเสี่ยง	
ในกำรด�ำเนินธุรกิจอำจเกิดควำมเสี่ยงขึ้นตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเกิดจำกปัจจัยภำยในหรือภำยนอก บริษัทได้เล็งเห็นและให้

ควำมส�ำคญักบัผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมเสีย่งดงักล่ำว โดยได้มอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำทีใ่นกำรประเมนิ 
ควำมเสีย่ง โดยในกำรประเมนิควำมเสีย่ง ทกุหน่วยธรุกจิและหน่วยงำนของบรษิทัจะท�ำกำรระบปัุจจยัควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้และ
มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของหน่วยธุรกิจและหน่วยงำนนั้นๆ ในแง่ของควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรเงนิ ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏบิตักิำร และควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์ กฎหมำยและข้อบงัคบัต่ำงๆ ฝ่ำยตรวจสอบ 
ภำยในท�ำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษำแก่หน่วยงำนที่ระบุควำมเสี่ยงเพื่อที่จะหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรบรรเทำ 
ผลกระทบในทำงลบอนัเกดิจำกควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยงัท�ำหน้ำทีป่ระเมนิควำมมปีระสทิธภิำพของมำตรกำร
บรรเทำผลกระทบจำกควำมเสี่ยงของแต่ละหน่วยงำนที่รับผิดชอบเป็นประจ�ำผ่ำนทำงกระบวนกำรตรวจสอบภำยในต่ำงๆ 
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีนโยบำยและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งนโยบำยและขั้นตอนเหล่ำนี้จะถูกทบทวน 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

การกำ ก ับดูแลกิจการท ี่ด ี
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะ
กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร และคณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 9 ท่ำน ดังนี้

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ต�าแหน่ง •	ประธำนกรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2521)
 •	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
อายุ  •	 66 ปี (เกดิปี 2492)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	 •	ปรญิญำดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์ สำขำวชิำกำรจัดกำร วทิยำลัยโยนก จังหวัดล�ำปำง
 •	 โรงเรยีนนำนำชำต ิกรุงเทพมหำนคร
 •	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2548 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ •	กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรสรรหำพจิำรณำค่ำตอบแทน
  และก�ำกับดูแลกจิกำร บรษิัท อนิโดรำมำ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหำชน)
 •	ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบรษิัทในเครอื 
  บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
 •	กรรมกำร บรษิัท แปซฟิิค ครอส อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 •	บรษิัทจดทะเบยีน 2 บรษิัท 
 •	บรษิัททั่วไป 40 บรษิัท 
ประสบการณ์ท�างาน	 •	กรรมกำร บรษิัท เสรมิสุข จ�ำกัด (มหำชน)
 •	กรรมกำร บรษิัท เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ำกัด (มหำชน)
 •	กรรมกำร บรษิัท ซำทช ิแอนด์ ซำทช ิจ�ำกัด
 •	ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
  บรษิัท โอกลิว ีแอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558	 •	MINT: 737,533,465 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 16.75 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว 
 •	MINT-W5: 29,847,179 หน่วย 
 •	MINT: 5,200 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว (คู่สมรส)
 •	MINT-W5: 236 หน่วย (คู่สมรส)

2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ต�าแหน่ง •	กรรมกำรอสิระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2551)
 •	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 •	ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
 •	กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร 
อายุ •	 70 ปี (เกดิปี 2488)
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ

2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (ต่อ)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	 •	ปรญิญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลัยวลิเลยีมส์ ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 •	ปรญิญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลัยเคมบรดิจ์ ประเทศอังกฤษ
 •	ปรญิญำตร ีสำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลัยเคมบรดิจ์ ประเทศอังกฤษ
 •	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ •	กรรมกำรอสิระ กรรมกำรกจิกรรมเพื่อสังคมและกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน 
  และบรรษัทภบิำล ธนำคำรไทยพำณชิย์ จ�ำกัด (มหำชน)
 •	ประธำนกรรมกำร บรษิัท ไทยพำณชิย์ประกันชวีติ จ�ำกัด (มหำชน)
 •	ประธำนกรรมกำร บรษิัท สำมัคคปีระกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
 •	ประธำนกรรมกำร บรษิัท สยำมพำรำกอนดเีวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
 •	กรรมกำร บรษิัท สยำมพวิรรธน์ จ�ำกัด
 •	 เหรัญญกิ สภำกำชำดไทย
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 •	บรษิัทจดทะเบยีน 4 บรษิัท 
 •	บรษิัททั่วไป 4 บรษิัท
   21 องค์กร
ประสบการณ์ท�างาน	 •	กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรไทยพำณชิย์ จ�ำกัด (มหำชน)
 •	ประธำนกรรมกำรและประธำนอนุกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 
  บรรษัทบรหิำรสนิทรัพย์ไทย
 •	กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)
 •	กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 •	ประธำนสมำคมธนำคำรไทย
 •	ประธำนกรรมกำร สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558	 •	MINT: - ไม่ม ี-
 •	MINT-W5: - ไม่ม ี-

3. นายพาที สารสิน

ต�าแหน่ง •	กรรมกำรอสิระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2555)
 •	กรรมกำรตรวจสอบ
อายุ  •	 53 ปี (เกดิปี 2505)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	 •	ปรญิญำโท สำขำสื่อสำรมวลชนด้ำนภำพยนตร์และวดิโีอ 
  อเมรกิัน ยูนเิวอร์ซติี้ วอชงิตัน ด.ีซ.ี ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 •	ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิและวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 
  มหำวทิยำลัยคลำร์ก แมสซำชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 •	มัธยมศกึษำ คงิส์สกูล แคนเทอร์เบอร์รี่ ประเทศอังกฤษ
 •	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ •	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำร บรษิัท สำยกำรบนินกแอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
 •	กรรมกำร บรษิัท ดุ๋ง เด้ง ได้ จ�ำกัด
 •	กรรมกำร บรษิัท ป๊อบเป้ คอนซัลแทนต์ จ�ำกัด 
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 •	บรษิัทจดทะเบยีน 2 บรษิัท 
 •	บรษิัททั่วไป 2 บรษิัท 
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

3. นายพาที สารสิน (ต่อ)

ประสบการณ์ท�างาน	 •	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร บรษิัท เบสท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง ประเทศไทย
 •	ผู้จัดกำรใหญ่ บรษิัท มัลต ิมเีดยี ออร์บทิ จ�ำกัด
 •	กรรมกำรฝ่ำยบรหิำร บรษิัท สปำ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด
 •	ครเีอทฟีและฝ่ำยผลติรำยกำร เครอืข่ำยโทรทัศน์ เอ็นบซีี
 •	ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรวจิัยค้นคว้ำ บรษิัท ลนิตัส จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558	 •	MINT: - ไม่ม ี-
 •	MINT-W5: - ไม่ม ี-
 •	MINT: 3,300 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว (คู่สมรส)
 •	MINT-W5: 150 หน่วย (คู่สมรส)

4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง*

ต�าแหน่ง •	กรรมกำรอสิระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559)
 •	กรรมกำรตรวจสอบ
 •	กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
 •	ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร
อายุ •	 52 ปี (เกดิปี 2506)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	 •	ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ สำขำกำรเงนิและกำรตลำด มหำวทิยำลัยอัสสัมชัญ
 •	ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ สำขำกำรเงนิกำรธนำคำร มหำวทิยำลัยอัสสัมชัญ
 •	หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation, 
  Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne 
  ประเทศสวติเซอร์แลนด์
 •	หลักสูตร Certified Financial Planner (CEP) รุ่นที่ 1/2552 
  สมำคมนกัวำงแผนกำรเงนิไทย (TFPA) / Financial Planning Standards Board (FPSB) 
 •	หลักสูตรผู้บรหิำรระดับสูง สถำบันวทิยำกำรตลำดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1 
 •	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
 •	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
 •	หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ •	กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และทีป่รกึษำอำวโุส บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชำต จ�ำกดั (มหำชน)
 •	อุปนำยก สมำคมนักวำงแผนกำรเงนิไทย
 •	กรรมกำรอสิระ บรษิัท ท ีเค เอส เทคโนโลย ีจ�ำกัด (มหำชน)
 •	กรรมกำรอสิระ บรษิัท บิ๊กซ ีซูเปอร์เซนเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
 •	กรรมกำรอสิระ บรษิัท ฮวิแมนกิ้ำ จ�ำกัด
 •	กรรมกำร บรษิัท แฟมลิี่ ออฟฟิศ จ�ำกัด
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 •	บรษิัทจดทะเบยีน 3 บรษิัท 
 •	บรษิัททั่วไป 3 บรษิัท
   1 องค์กร
ประสบการณ์ท�างาน	 •	กรรมกำรผู้จัดกำร บรษิัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ�ำกัด (มหำชน)
 •	กรรมกำรผู้จัดกำร บรษิัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ชโรเดอร์ จ�ำกัด
 •	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บรษิัทหลักทรัพย์ เอกธ�ำรง จ�ำกัด (มหำชน)
 •	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บรษิัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จ�ำกัด

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง* (ต่อ)

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	22	ม.ค.	2559	 •	MINT: - ไม่ม ี-
 •	MINT-W5: - ไม่ม ี-
* ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 แทนนายเคนเนธ ล ีไวท์ ซึ่งถงึแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจกิายน 2558

5. นายอานิล ธาดานี่

ต�าแหน่ง •	กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มถิุนำยน 2541)
 •	กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
 •	กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร
อายุ  •	 69 ปี (เกดิปี 2489)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	 •	ปรญิญำโท สำขำบรหิำร University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 •	ปรญิญำโท สำขำวทิยำศำสตร์ University of Wisconsin, Madison ประเทศสหรฐัอเมรกิำ
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ •	กรรมกำร บรษิัท โรงแรมรำชด�ำร ิจ�ำกัด (มหำชน)
 •	ผู้ก่อตั้งและประธำนกรรมกำร บรษิัท ซมิโฟน ีเอเชยี โฮลดิ้ง จ�ำกัด 
  และกรรมกำรบรษิัทในเครอื
 •	ผู้ก่อตั้งและกรรมกำร บรษิัท ซมิโฟน ีอนิเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด 
  (บรษิัทจดทะเบยีนในประเทศอังกฤษ) และกรรมกำรบรษิัทในเครอื
 •	สมำชกิของคณะกรรมำธกิำรและประธำนคณะกรรมกำร SMU Enterprise Board, 
  The Institute of Innovation and Entrepreneurship, Singapore Management University
 •	สมำชกิ International Institute for Strategic Studies
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 •	บรษิัทจดทะเบยีน 2 บรษิัท (เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในประเทศอังกฤษ 1 บรษิัท)
 •	บรษิัททั่วไป 46 บรษิัท
   1 องค์กร
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558	 •	MINT: 56,434,919 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 1.28 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว
 •	MINT-W5: 2,706,131 หน่วย

6. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สงิหำคม 2556)
 • กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
อายุ  • 50 ปี (เกดิปี 2508)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	 • ปรญิญำโท สำขำกำรจัดกำร มหำวทิยำลัยซำนฟรำนซสิโก ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • ปรญิญำตร ีสำขำกำรตลำด มหำวทิยำลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • ประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษิัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (มหำชน) 
  และกรรมกำรบรษิัทในเครอื
 • กรรมกำรอ�ำนวยกำร สมำคมกำรจัดกำรธุรกจิแห่งประเทศไทย
 • กรรมกำร สภำวทิยำลัยเทคโนโลยสียำม
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 • บรษิัทจดทะเบยีน 2 บรษิัท 
 • บรษิัททั่วไป  27 บรษิัท
   2 องค์กร 

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

6. นายธีรพงศ์ จันศิริ (ต่อ)

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558	 • MINT: - ไม่ม ี-
 • MINT-W5: - ไม่ม ี-
 • MINT: 14,300 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว (คู่สมรส)
 • MINT-W5: 650 หน่วย (คู่สมรส)

7. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2540) 
อายุ  • 66 ปี (เกดิปี 2492)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	 • General Management Program, Ashridge Management College ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2546 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำร บรษิัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 
  และกรรมกำรบรษิัทในเครอื
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บรษิัทจดทะเบยีน 1 บรษิัท 
 • บรษิัททั่วไป 36 บรษิัท 
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558 • MINT: 9,219,850 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.21 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว 
 • MINT-W5: 406,538 หน่วย 

8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจกิำยน 2551)
อายุ  • 50 ปี (เกดิปี 2508)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิ ประเทศอังกฤษ
 • ปรญิญำตร ีสำขำ Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรลีังกำ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2551 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏบิัตกิำร บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
 • ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำรบรษิัทในเครอื 
  บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บรษิัทจดทะเบยีน 2 บรษิัท (เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในประเทศศรลีังกำ 1 บรษิัท)
 • บรษิัททั่วไป 52 บรษิัท 
ประสบการณ์ท�างาน • รองประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงนิ โรงแรมออเรี่ยนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรอืส�ำรำญ
 • หัวหน้ำกลุ่มผู้ตรวจสอบกำรเงนิ บรษิัท อซี ิโซลูชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
 • ผู้ตรวจสอบกำรเงนิ เครอืร้ำนอำหำร Le Piaf
 • ผู้ตรวจสอบกำรเงนิ Desert Express Ltd. T/A Monte’s ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • ผู้ตรวจสอบกำรเงนิ/หัวหน้ำกลุ่มนักบัญช ีบรษิัท London Wine Bars Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558 • MINT: 4,580,455 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.10 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว 
 • MINT-W5: 6,162,917 หน่วย

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจกิำยน 2556)
อายุ  • 44 ปี (เกดิปี 2514)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปรญิญำตร ีบรหิำรธรุกจิ สำขำธรุกจิระหว่ำงประเทศ Washington State University, WA, 
  ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ สำขำกำรตลำด Washington State University, Pullman, WA, 
  ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏบิัตกิำร บรษิัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
  บรษิัท เอสแอนด์พ ีซนิดเิคท จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำร บรษิัท ครสิเตยีนแีละนลีเส็น (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำรและผู้บรหิำรบรษิัทในเครอื บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บรษิัทจดทะเบยีน 3 บรษิัท
 • บรษิัททั่วไป 7 บรษิัท
ประสบการณ์ท�างาน • รองประธำน บรษิัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
 • ผู้จัดกำรทั่วไป บรษิัท เอสแอลอำร์ท ีจ�ำกัด
 • ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย Global Sourcing บรษิัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
 • ผู้จัดกำรทั่วไป บรษิัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 • ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏบิัตกิำร บรษิัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 • ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกจิ บรษิัท โคคำ-โคลำ จ�ำกัด ประเทศสหรัฐอเมรกิำ 
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558 • MINT: 2,409,274 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.05 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว
 • MINT-W5: 105,137 หน่วย

คณะกรรมกำรบรษิทัท�ำหน้ำทีก่�ำหนดนโยบำย วำงแผน ควบคมุ และตดัสนิใจในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั รวมทัง้กำรลงทนุในธรุกจิ
ใหม่ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

(ทัง้นี ้สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเกีย่วกบัหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรจำกแนวทำงก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ทีีแ่สดงในเวบ็ไซต์ของบรษิทั)

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบรษิทัได้อนมุตัอิ�ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของประธำนกรรมกำรบรษิทัและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรไว้อย่ำงชดัเจน 
เพื่อหลกีเลี่ยงอ�ำนำจอนุมัตทิี่ไม่จ�ำกัด

ประธำนกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรให้มีประสิทธิภำพ และท�ำหน้ำที่ประธำน 
ในคณะกรรมกำรบรษิัทในทุกๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนนิกำรของคณะกรรมกำร รวมถงึ
 1. วำงแผนและจัดกำรกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรบรษิัท รวมถงึกำรจัดเตรยีมและกำรด�ำเนนิกำรประชุม กำรดูแลข้อมูล

ส�ำหรบักำรประชมุให้ถงึมอืกรรมกำรบรษิทัทกุท่ำนให้ตรงเวลำ ก�ำหนดวำระกำรประชมุ และด�ำเนนิกำรประชมุโดยกำรเปิดโอกำส
ให้มกีำรแสดงควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงเต็มที่ เป็นต้น

 2. เป็นประธำนในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นและกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้น
หำกในวำระใดที่ประธำนกรรมกำรมสี่วนได้เสยี ประธำนกรรมกำรจะไม่สำมำรถออกเสยีงในวำระดังกล่ำว 

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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เลขานุการบริษัท: นางสาวสรัญญา สุนทรส
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	 • ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิ Loyola University Chicago ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • ปรญิญำตร ีสำขำบรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 49/2556 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
 • หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 25/2555 
  สมำคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย (TLCA) 
ประสบการณ์ท�างาน • Assistant Vice President, Investor Relations, Corporate Planning Office 
  บรษิัท ออิอน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้ 
1. คุณหญงิชฎำ วัฒนศริธิรรม ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ
2. นำยพำท ีสำรสนิ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ
3. นำงสำวสุวภำ เจรญิยิ่ง* กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมคีวามรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญช ีและมปีระสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ

* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

กรรมกำรตรวจสอบมรีะยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งต่อวำระได้อกีหลังจำกครบก�ำหนดวำระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจและหน้าที่ดังนี้	
 1. ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิำรและผูต้รวจสอบบญัชอีสิระ เพือ่พจิำรณำงบกำรเงนิตรวจสอบประจ�ำปี และงบกำรเงนิสอบทำนรำยไตรมำส 

รวมถึงพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน และพิจำรณำเรื่องอื่นๆ  
ที่จ�ำเป็นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 2. ประชุมร่วมกับผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่ำที่เห็นสมควรเพื่อพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนผลกำรด�ำเนินงำน 
ต่อสำธำรณะ รวมถึงแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนต่อนักวิเครำะห์และสถำบันจัดอันดับ 
ควำมน่ำเชื่อถอื

 3. คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัเข้ำมำใหม่ และเลกิจ้ำง ผูต้รวจสอบบญัชอีสิระ เพือ่ให้ด�ำเนนิกำรตรวจสอบบญัช ีระบบควบคมุ 
และงบกำรเงินของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรคัดเลือก ประเมินผล พิจำรณำ 
ค่ำตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงำนที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทมหำชน ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ในกำรจัดเตรียม หรือกำรน�ำ
เสนอรำยงำนกำรตรวจสอบหรือกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนอื่นๆ นอกจำกนี้ ยังดูแลกำรรับบริกำรด้ำนอื่น 
ของบริษัท (รวมถึงมติที่เกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งมีควำมเห็นแตกต่ำงกันระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้  
ผูต้รวจสอบบญัชอีสิระและบรษิทัทีใ่ห้บรกิำรด้ำนบญัชทีกุๆ บรษิทั จะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะมีอ�ำนำจในกำรอนุมัติเงื่อนไขและค่ำบริกำรเบื้องต้นส�ำหรับบริกำรด้ำนกำรตรวจสอบและบริกำรด้ำนอื่นที่เสนอ 
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
พจิำรณำแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชอีสิระของบรษิัท รวมถงึค่ำบรกิำรตรวจสอบในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถอืหุ้น

 4. ประชุมร่วมกับผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่ำที่เห็นสมควร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหำหรือข้อจ�ำกัดในกำรตรวจสอบ 
และกำรด�ำเนนิกำรของฝ่ำยบรหิำรต่อปัญหำหรอืข้อจ�ำกดันัน้ๆ และกำรประเมนิควำมเสีย่งของบรษิทั รวมถงึนโยบำยกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง ซึง่รวมถงึผลกระทบจำกควำมเสีย่งด้ำนกำรเงนิของบรษิทัทีม่นียัส�ำคญั และมำตรกำรของฝ่ำยบรหิำรในกำรควบคมุ
และลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว

 5. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและมำตรฐำนบัญชี หลักเกณฑ์และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของมำตรฐำนบัญช ี 
หลักเกณฑ์หรือแนวทำงปฏิบัติ รวมถึงกำรตัดสินใจด้ำนบัญชีที่ส�ำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบกำรเงิน ซึ่งรวมถึงทำงเลือก  
ควำมสมเหตุสมผลของกำรตัดสนิใจดังกล่ำว

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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 6. สอบทำนและอนุมัตกิำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิัท ซึ่งรวมถงึ
	 •	 วัตถุประสงค์	อ�ำนำจ	และสำยกำรบังคับบัญชำ
	 •	 แผนกำรตรวจสอบ	แผนงบประมำณ	และแผนงำนด้ำนบุคลำกรประจ�ำปี	และ
	 •	 กำรแต่งตั้ง	กำรก�ำหนดค่ำตอบแทน	รวมถงึกำรหมุนเวยีนผู้บรหิำรงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

 7. สอบทำนร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิ ผู้บรหิำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และผู้บรหิำรฝ่ำยอื่นตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เหน็สมควร เพือ่พจิำรณำระบบตรวจสอบภำยในของบรษิทั และระบบควบคมุภำยในด้ำนกำรเงนิ รวมถงึผลกำรตรวจสอบภำยใน

 8. สอบทำนรำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชอีสิระอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรำยงำนประกอบด้วยแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในของ
บรษิัทตรวจสอบบัญช ีควำมเป็นอสิระของบรษิัทตรวจสอบบัญช ีและประเด็นส�ำคัญที่ได้ถูกน�ำเสนอในช่วงเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
ไม่ว่ำจะเป็นประเด็นจำกบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยใน  
ผลกำรสอบทำนเมือ่เทยีบเคยีงกบักลุม่อตุสำหกรรม หรอืประเดน็ทีร้่องขอโดยหน่วยงำนรำชกำร หรอืข้อร้องขออืน่ หรอืข้อสงัเกต
ทีเ่กีย่วกบักำรตรวจสอบซึง่ด�ำเนนิกำรโดยบรษิทั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนตำมขัน้ตอนตำมทีบ่รษิทัตรวจสอบ
บญัชไีด้ตรวจพบตำมทีไ่ด้กล่ำวข้ำงต้น นอกจำกนี ้เพือ่สอบทำนควำมเป็นอสิระของผูต้รวจสอบบญัช ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะสอบทำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ตรวจสอบบัญชกีับบรษิัทอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

 9. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบรษิัท

 10. ก�ำหนดนโยบำยในกำรว่ำจ้ำงพนักงำน หรอืพนักงำนที่เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชอีสิระของบรษิัท
 11. สอบทำนและตรวจสอบรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมสุจริตของผู้บริหำร ซึ่งรวมถึงรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

หรอืรำยกำรใดทีเ่กีย่วข้องกบัจรรยำบรรณธรุกจิทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในนโยบำยของบรษิทั กำรตรวจสอบดงักล่ำวรวมถงึกำรสอบทำน
ระบบตรวจสอบอย่ำงสม�ำ่เสมอ กำรด�ำเนนิกำรสอบทำนดงักล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถนดัประชมุกบัทีป่รกึษำทัว่ไป 
และเจ้ำหน้ำที่หรอืพนักงำนของบรษิัทตำมที่เห็นสมควร

 12. ก�ำหนดและควบคุมขั้นตอนกำรรับเรื่องดูแล และด�ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี กำรควบคุมภำยใน  
หรือกำรตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษำข้อมูลที่ได้รับเป็นควำมลับและไม่ระบุชื่อพนักงำนของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียน  
ที่เกี่ยวกับข้อสงสัยด้ำนบัญชหีรอืกำรตรวจสอบบัญชี

 13. ด�ำเนนิกำรแก้ไขควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร หรอืผู้บรหิำรระดับสูง
 14. สอบทำนและอนมุตั ิหรอืให้สตัยำบรรณรำยกำรระหว่ำงบรษิทักบับคุคลทีเ่กีย่วโยง ซึง่เป็นรำยกำรทีถ่กูก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมลู

ตำมกฎเกณฑ์ของส�ำนักงำน ก.ล.ต.
 15. จัดเตรียมและน�ำเสนอรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท โดยรำยงำนของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถอืได้	ของรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิัท
	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิัท
	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	 

หรอืกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบรษิัท
	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 •	 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
	 •	 ควำมเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏบิัตหิน้ำที่ตำมกฎบัตร	
	 •	 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก 

คณะกรรมกำรบรษิัท
 16. รำยงำนเหตกุำรณ์ซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

ดังนี้
	 •	 รำยกำรที่เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 •	 กำรทุจรติ	หรอืมสีิ่งผดิปกต	ิหรอืมคีวำมบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
	 •	 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ

ของบรษิัท
 17. ปฏบิัตกิำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบรษิัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(ทั้งนี้ สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเพิ่มเตมิได้จำกกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบรษิัท)

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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นิยามความเป็นอิสระ
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำก�ำหนดนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ำข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ต้องมคีุณสมบัตดิังนี้
 1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

หรอืผู้มอี�ำนำจควบคุมของบรษิัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถอืหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอสิระรำยนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ได้เงนิเดอืนประจ�ำ หรอืผู้มอี�ำนำจควบคุมของ

บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล�ำดับเดยีวกัน ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี�ำนำจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมลีักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอสิระ

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบดิำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง 
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบักำรเสนอให้เป็นผูบ้รหิำร
หรอืผู้มอี�ำนำจควบคุมของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
ของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรือผู ้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่  
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็น
กรรมกำรอิสระ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร 
กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  
ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 
ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค�ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค�ำนวณมูลค่ำของ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม  
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคล
เดยีวกัน

 5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบัญชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี�ำนำจควบคุมของบรษิัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว 
มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอสิระ

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับ
ค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี�ำนำจควบคุมของ 
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำก 
กำรมลีักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอสิระ

 7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้อง
กับผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัท 

 8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
ที่มนีัยในห้ำงหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรกึษำที่รับเงนิเดอืนประจ�ำ หรอืถอืหุ้นเกนิ
ร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกันและเป็นกำรแข่งขัน
ที่มนีัยกับกจิกำรของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย

 9. ไม่มลีักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอสิระเกี่ยวกับกำรด�ำเนนิงำนของบรษิัท

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
 
ปัจจุบัน คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
1. คุณหญงิชฎำ วัฒนศริธิรรม ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
2. นำยอำนลิ ธำดำนี่ กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
3. นำยธรีพงศ์ จันศริ ิ กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
4. นำงสำวสุวภำ เจรญิยิ่ง* กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	
 1. ร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพัฒนำและพิจำรณำผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธำน 

เจ้ำหน้ำที่บรหิำร และดูแลกำรพัฒนำแผนผู้สบืทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บรหิำรระดับสูง
 2. ทบทวนและอนุมัติเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ประจ�ำปีของบริษัท เพื่อพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในส่วนที่เกี่ยวกับเป้ำหมำยและ
วตัถปุระสงค์ทีก่�ำหนด โดยกำรประเมนิในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจยัทีใ่ช้ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 
ซึ่งรวมถงึเงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น

 3. ทบทวนและอนุมัติขั้นตอนกำรประเมินและโครงสร้ำงผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทตำมกำรแนะน�ำ 
เบือ้งต้นของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมนิผลงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั 
และจะพจิำรณำอนุมัตผิลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บรหิำรระดับสูง ซึ่งรวมถงึเงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบ 
ที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ ้น นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะดูแลกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ผลกำรด�ำเนนิงำนและค่ำตอบแทนของพนักงำนบรษิัท

 4. ทบทวนและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูแบบของหุน้ และแผนค่ำตอบแทนอืน่ทีเ่กีย่วกบัหุน้ รวมถงึให้ค�ำแนะน�ำในกำรปรบัปรงุ
แผนค่ำตอบแทนดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิทัตำมทีเ่หน็สมควร โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูไ้ด้รบัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรบรหิำรแผนค่ำตอบแทนดังกล่ำว

 5. ด�ำเนนิกำรร่วมกนัอย่ำงต่อเนือ่งกบัผูบ้รหิำรของบรษิทั ในกำรจดักจิกรรมเพือ่พฒันำผูบ้รหิำร กำรพจิำรณำข้อมลูจำกควำมเหน็
ของพนักงำน และกำรพจิำรณำผลของขั้นตอนในกำรประเมนิผู้บรหิำรประจ�ำปี

 6. ทบทวนและประสำนงำนกบัผูบ้รหิำรในกำรพจิำรณำและวเิครำะห์ค่ำตอบแทนของบรษิทั และน�ำเสนอค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำร
บริษัทให้พิจำรณำและวิเครำะห์ค่ำตอบแทน ซึ่งกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ดังกล่ำวจะเผยแพร่ในรำยงำนประจ�ำปีและหนังสือ
มอบฉันทะของบรษิัท

(ทั้งนี้ สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเพิ่มเตมิได้จำกกฎบัตรของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบรษิัท)

คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำรประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
1. นำงสำวสุวภำ เจรญิยิ่ง* ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร
2. คุณหญงิชฎำ วัฒนศริธิรรม กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร
3. นำยอำนลิ ธำดำนี่ กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร
* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
 1. สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรของบริษัท และคัดเลือกเพื่อน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะคัดเลือกบุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์ทั้งใน 
ด้ำนส่วนตัวและด้ำนกำรท�ำงำน เป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถและมีกำรตัดสินใจที่ดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถ 
ที่จะปฏบิัตหิน้ำที่ร่วมกับกรรมกำรบรษิัทท่ำนอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยำวของผู้ถอืหุ้น

 2. ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั และให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรในกำรพจิำรณำอนมุตั ิโดยทบทวนหลกัเกณฑ์
กำรสรรหำดังกล่ำวเป็นระยะๆ

 3. พจิำรณำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชดุย่อยและให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรในกำรพจิำรณำคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุวฒุแิละ
ประสบกำรณ์เพือ่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรชดุย่อยและประธำนคณะกรรมกำรชดุย่อยแต่ละคณะ โดยทกุปีคณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะพิจำรณำและเสนอบุคคลที่เหมำะสมที่จะเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อทดแทน
ต�ำแหน่งที่ว่ำงลงตำมควำมจ�ำเป็น

 4. ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรพจิำรณำแนวทำงก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบั
ดูแลกจิกำรจะพจิำรณำหรอืแนะน�ำเพิ่มเตมิ แก้ไขนโยบำยดังกล่ำวทุกปีหรอืตำมควำมจ�ำเป็น

 5. ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำกำรประเมินกำรท�ำงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท 
และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำรจะดูแลกำรประเมนิประจ�ำปีดังกล่ำว

 6. พจิำรณำค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรประจ�ำปี และแนะน�ำให้มกีำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมเห็นสมควร
(ทัง้นี ้สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้จำกกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำรทีแ่สดงในเวบ็ไซต์ของบรษิทั)

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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คณะกรรมการก�ากับโครงการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หัวหน้ำของแต่ละหน่วยธุรกิจ ประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บุคคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิส่วนกลำง ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏบิัตกิำร หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในและบรหิำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับโครงการบริหารความเสี่ยง	
คณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำร (Steering Committee) รับผดิชอบในกำรสอบทำนกำรด�ำเนนิงำนโดยรวมของกำรบรหิำรควำมเสี่ยง

ของทั้งกลุ่มบรษิัท เพื่อให้มั่นใจว่ำควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญได้รับกำรบรหิำรจัดกำร เพื่อลดทอนควำมเสี่ยงได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
(ทั้งนี้ สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเพิ่มเตมิได้จำกนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่แสดงในเว็บไซต์ของบรษิัท)

คณะผู้บริหาร

ปัจจุบัน ผู้บรหิำรของบรษิัทมจี�ำนวน 6 ท่ำน ดังนี้
1. นำยวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร
2. นำงสำวไตรทพิย์ ศวิะกฤษณ์กุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิส่วนกลำง
3. นำยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธำนฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์
4. นำงสำวสมศร ีรัชฎำภรณ์กุล รองประธำนฝ่ำยกำรเงนิ
5. นำยศุภสทิธิ์ ชนะสงครำม รองประธำนฝ่ำยกฎหมำย
6. นำยโกศนิ ฉันธกิุล รองประธำนฝ่ำยกำรลงทุน

ทัง้นี ้ประวตัย่ิอของนำยวลิเลีย่ม เอล็ล์วูด๊ ไฮเนค็ ปรำกฏภำยใต้หวัข้อคณะกรรมกำร ส่วนประวตัย่ิอของผูบ้รหิำรอกี 5 ท่ำน ปรำกฏดงันี้

1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

ต�าแหน่ง • ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิส่วนกลำง
อายุ  • 49 ปี (เกดิปี 2509)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	 • ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิ สถำบันบัณฑติบรหิำรธุรกจิศศนิทร์ 
  แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย
 • หลักสูตรผู้บรหิำรระดับสูง สถำบันวทิยำกำรตลำดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9/2552
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2/2551 
  สมำคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย (TLCA)
 • หลักสูตร Corporate Secretary Development Program 
  สมำคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย (TLCA)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158/2555 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบรษิัทในเครอื บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ บรษิัท ท.ีเอ.ซ.ี คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำร บรษิัท คงิส์ เทเลคอม จ�ำกัด
 • กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ บรษิัท เอสไอเอสบ ีจ�ำกัด
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 • บรษิัทจดทะเบยีน 1 บรษิัท
 • บรษิัททั่วไป  22 บรษิัท

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (ต่อ)

ประสบการณ์ท�างาน	 • รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กำรเงนิ บรษิัท ผลติไฟฟ้ำรำชบุรโีฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
 • ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงนิ บรษิัท ไออำร์พซี ีจ�ำกัด (มหำชน)
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558	 • MINT: 494,345 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว
 • MINT-W5: 18,914 หน่วย

2. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

ต�าแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์
อายุ  • 44 ปี (เกดิปี 2514) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปรญิญำโท สำขำ Finance and International Business, University of Notre Dame, 
  Indiana ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • ปรญิญำตร ีสำขำพำณชิยศำสตร์และกำรบัญช ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 
  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมำคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย 
  และสถำบันวทิยำกำรตลำดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบรษิัทในเครอื บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บรษิัทจดทะเบยีน  - บรษิัท
 • บรษิัททั่วไป  1 บรษิัท
ประสบการณ์ท�างาน • Senior Vice President - Division Head - Investor Relations; and Division Head - Equity 
  Investment Management ธนำคำรไทยพำณชิย์ จ�ำกัด (มหำชน)
 • Investment Representative, Morgan Stanley
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558 • MINT: 315,811 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว 
 • MINT-W5: 3,416 หน่วย

3. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล

ต�าแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยกำรเงนิ
อายุ • 51 ปี (เกดิปี 2507)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ สำขำกำรบัญช ีมหำวทิยำลัยหอกำรค้ำไทย
 • ปรญิญำตร ีคณะบัญช ีมหำวทิยำลัยกรุงเทพ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/ 2556 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
 • หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ที ่7/2554 ตลำดหลกัทรพัย์
  แห่งประเทศไทย สมำคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย (TLCA)
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 10/2552 
  สภำวชิำชพีบัญชใีนพระบรมรำชูปถัมภ์
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรชมรมเลขำนุกำรบรษิัทไทย สมำคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย
 • กรรมกำรและเหรัญญกิ มูลนธิอินันตรำ เพื่อช้ำงอำเซยีน
 • กรรมกำรและเหรัญญกิ มูลนธิไิมเนอร์
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บรษิัทจดทะเบยีน - บรษิัท
 • บรษิัททั่วไป - บรษิัท
   3 องค์กร
ประสบการณ์ท�างาน • ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงนิ บรษิัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)
 • หัวหน้ำแผนกบัญช ีบรษิัท อรีคิสัน ไทยเนทเวอร์ค จ�ำกัด
 • หัวหน้ำส่วนบัญช ีบรษิัท สยำมสตลีกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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3. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล (ต่อ)

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558 • MINT: 351,065 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว
 • MINT-W5: 11,724 หน่วย

4. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม 

ต�าแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยกฎหมำย
อายุ • 49 ปี (เกดิปี 2509)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • Diploma in International Law, University College London, 
  University of London ประเทศอังกฤษ
 • Diploma in Intellectual Property, Queen Mary and Westfield College, 
  University of London ประเทศอังกฤษ
 • ปรญิญำตร ีสำขำนติศิำสตร์ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบรษิัทในเครอื บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บรษิัทจดทะเบยีน - บรษิัท
 • บรษิัททั่วไป 6 บรษิัท
ประสบการณ์ท�างาน • รองประธำนอำวุโสฝ่ำยกฎหมำย บรษิัท ฮัทชสิัน ซเีอท ีไวร์เลส มัลตมิเีดยี จ�ำกัด
 • ที่ปรกึษำกฎหมำย ส�ำนักงำนกฎหมำย Freshfields Bruckhaus Deringer
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558 • MINT: 148,030 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว
 • MINT-W5: 5,095 หน่วย 

5. นายโกศิน ฉันธิกุล

ต�าแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยกำรลงทุน
อายุ  • 34 ปี (เกดิปี 2525)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan University ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บรษิัทจดทะเบยีน - บรษิัท
 • บรษิัททั่วไป - บรษิัท
ประสบการณ์ท�างาน • Investment Director of Boutique Asset Management
 • Associate of Nomura Asia Asset Finance
 • Associate of Lehman Brothers Principal Transactions Group
 • Analyst of Lehman Brothers Real Estate Private Equity
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558 • MINT: 85,778 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว
 • MINT-W5: - ไม่ม ี-

นักลงทุนสัมพันธ์ นำยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
 นำงจุฑำทพิ อดุลพันธุ์
   

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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จ�านวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่กรรมการหรือผู้บริหารถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ล�าดบั ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

จ�านวนหลักทรัพย์ที่ถือ

หุ้นสามัญ MINT-W5

ณ 

31 ธ.ค. 2557

เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)

ณ 

31 ธ.ค. 2558

ณ 

31 ธ.ค. 2557

เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)

ณ 

31 ธ.ค. 2558

1. นำยวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธำนกรรมกำร 

และประธำน

เจ้ำหน้ำที่บรหิำร

667,911,606 69,621,859 737,533,465 33,985,578 (4,138,399) 29,847,179

2. คุณหญงิชฎำ วัฒนศริธิรรม กรรมกำรอสิระ - - - - - -

3. นำยพำท ีสำรสนิ กรรมกำรอสิระ - - - - - -

4. นำงสำวสุวภำ เจรญิยิ่ง1 กรรมกำรอสิระ N/A N/A N/A N/A N/A N/A

5. นำยอำนลิ ธำดำนี่ กรรมกำร 53,121,207 3,313,712 56,434,919 2,706,1313 - 2,706,131

6. นำยธรีพงศ์ จันศริิ กรรมกำร - - - - - -

7. นำยพอล ชำลสี์ เคนนี่ กรรมกำร 8,138,274 1,081,576 9,219,850 406,538 - 406,538

8. นำยเอ็มมำนูเอล จู๊ด ดลิปิรัจ รำชำกำเรยี กรรมกำร 3,291,731 1,288,724 4,580,455 162,917 6,000,000 6,162,917

9. นำยจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมกำร 2,114,278 294,996 2,409,274 105,137 - 105,137

10. นำงสำวไตรทพิย์ ศวิะกฤษณ์กุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่

กำรเงนิส่วนกลำง

387,791 106,554 494,345 18,914 - 18,914

11. นำยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธำน

ฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์

73,714 242,097 315,811 3,416 - 3,416

12. นำงสำวสมศร ีรัชฎำภรณ์กุล รองประธำน

ฝ่ำยกำรเงนิ

241,457 109,608 351,065 11,724 - 11,724

13. นำยศุภสทิธิ์ ชนะสงครำม รองประธำน

ฝ่ำยกฎหมำย

105,539 42,491 148,030 5,095 - 5,095

14. นำยโกศนิ ฉันธกิุล2 รองประธำน

ฝ่ำยกำรลงทุน

N/A N/A 85,778 N/A N/A -

1 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
2 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มถิุนายน 2558
3 แก้ไขตัวเลขจากปีก่อน

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ

1. กลุ่มนำยวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค1 1,465,481,376 33%

1.1 นำยวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 737,078,465 17%

1.2 บรษิัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จ�ำกัด 727,767,680 17%

1.3 นำงแค็ทลนี แอนน์ ไฮเน็ค  5,200 0%

1.4 มูลนธิไิฮเน็ค 630,031 0%

2. นำยนติ ิโอสถำนุเครำะห์ 346,595,097 8%

3. UBS AG Singapore Branch 335,780,600 8%

4. บรษิัท ไทยเอ็นวดีอีำร์ จ�ำกัด 314,697,106 7%

5. State Street Bank Europe Limited 141,058,405 3%

6. Chase Nominees Limited 120,408,692 3%

7. พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช 96,458,715 2%

8. ส�ำนักงำนประกันสังคม (2 กรณ)ี 70,657,459 2%

9. State Street Bank and Trust Company for Canada 47,697,800 1%

10. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. 42,269,011 1%

ที่มา : บรษิัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
หมายเหตุ : 1 การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น 
  มใิช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถงึที่มกีารแก้ไข) แต่อย่างใด

โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลโดยพิจำรณำจำกศักยภำพกำรเติบโตของผลกำรด�ำเนินงำน แผนกำรลงทุน  
กำรขยำยงำน ข้อก�ำหนดตำมสัญญำเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมในอนำคต  
เพือ่สร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ในอนำคต ทัง้นี ้บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่ได้ก�ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลทีแ่น่นอนในแต่ละปี นโยบำย
ในกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิัทและบรษิัทย่อยจงึพจิำรณำจำกผลประกอบกำรของบรษิัทเป็นหลัก 

ในปี 2558 บริษัทจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของปี 2557 ในรูปของเงินสด ในอัตรำ 0.25 บำทต่อหุ้น  
และเงนิปันผลในรูปของหุ้นปันผล ในอัตรำ 10 หุ้นเดมิต่อ 1 หุ้นปันผล
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ

กลุ่มโรงแรม

สำมำรถตรวจสอบสถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่และประเภทธุรกจิได้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 13

บริษัท
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ถือหุ้นโดย

สัดส่วน

การถือหุ้น

1. บรษิัท เจ้ำพระยำ รซีอร์ท จ�ำกัด 12,000,000 MINT 81.2%

2. บรษิัท หัวหนิ รซีอร์ท จ�ำกัด  2,000,000 MINT 100.0%

3. บรษิัท แม่รมิ เทอเรซ รซีอร์ท จ�ำกัด  3,000,000 MINT 45.3%

4. บรษิัท สมุย รซีอร์ท แอนด์ สปำ จ�ำกัด 100,000 MINT 100.0%

5. บรษิัท โรงแรม รำชด�ำร ิจ�ำกัด (มหำชน) (“RHC”)  45,000,000 MINT 99.2%

6. บรษิัท เอ็มไอ สแควร์ จ�ำกัด (“MI”) 100,000 MINT 100.0%

7. บรษิัท หัวหนิ วลิเลจ จ�ำกัด (“HHV”)  500,000 MINT 100.0%

8. บรษิัท เอ็มเอชจ ีเอ็นพำร์ค ดเีวลอปเม้นท์ จ�ำกัด 10,000,000 HHV 50.0%* 

9. บรษิัท บ้ำนโบรำณ เชยีงรำย จ�ำกัด 1,650,000 MINT 100.0%

10. บรษิัท สมุย วลิเลจ จ�ำกัด  375,000 MINT 100.0%

11. บรษิัท โคโค้ ปำล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รสีอร์ท จ�ำกัด 1,730,000 MINT 100.0%

12. บรษิัท โกโก้ รคีรเีอชั่น จ�ำกัด 10,000 MINT 100.0%

13. บรษิัท สมุย บชี คลับ โอนเนอร์ จ�ำกัด 10,000 MINT 100.0%

14. บรษิัท รอยัล กำร์เด้น พลำซ่ำ จ�ำกัด  750,000 MINT 100.0%

15. บรษิัท เอ็มสปำ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (“MST”)  410,000 MINT 51.0%

16. บรษิัท สมุย บชี เรสซเิด้นท์ จ�ำกัด 10,000 MINT 100.0%

17. บรษิัท โกโก้ เรสซเิด็นซ์ จ�ำกัด 10,000 MINT 100.0%

18. บรษิัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ�ำกัด (“MHG”) 170,000 MINT 100.0%

19. บรษิัท ไมเนอร์ ซัพพลำย เชน โซลูชั่นส์ จ�ำกัด  262,515 MINT 100.0%

20. บรษิัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ�ำกัด  200,000 MINT 100.0%

21. บรษิัท เจ้ำพระยำ รซีอร์ท แอนด์ เรสซเิด้นท์ จ�ำกัด 10,000 MINT 100.0%

22. RGR International Limited (“RGRI”) 100,000 MINT 100.0%

23. Eutopia Private Holding Limited 1,000,000 RGRI 50.0%* 

24. Harbour View Corporation Limited 11,000,000 RGRI 30.4%* 

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี
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* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ

บริษัท
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ถือหุ้นโดย

สัดส่วน

การถือหุ้น

25. R.G.E. (HKG) Limited 100,000 MINT 100.0%

26. M & H Management Limited 1,000 MINT 100.0%

27. Lodging Investment (Labuan) Limited (“LIL”) 1,000 MINT 100.0%

28. Serendib Hotels Pcl.  75,514,738 LIL 22.7%* 

29. Minor International (Labuan) Limited 1,000 MINT 100.0%

30. AVC Club Developer Limited 1,000 MINT 100.0%

31. AVC Vacation Club Limited (“AVC V”) 1,000 MINT 100.0%

32. บรษิัท ภูเก็ต บชี คลับ โอนเนอร์ จ�ำกัด 10,000 MINT 100.0%

33. บรษิัท ไม้ขำว เวเคชั่น วลิล่ำ จ�ำกัด  400,000 MINT 50.0%*

34. บรษิัท เอ็มเอชจ ีภูเก็ต จ�ำกัด 1,900,000 MINT 100.0%

35. บรษิัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จ�ำกัด  70,000 MINT 49.0%

36. บรษิัท เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ำกัด (มหำชน)  490,408,365 MINT 35.5%* 

37. Minor Continental Holding (Mauritius) (“MCHM”)  EUR 18,000 MINT 100.0%

38. Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L. (“MCHL”)  EUR 12,500 MCHM 100.0%

39. Minor Continental Holding (Portugal) SGPS, S.A.  EUR 36,000,000 MCHL 100.0%

40. Pojuca S.A. (“Pojuca”) 91,138,377 MCHL 100.0%

หุ้นบุรมิสทิธิ
68,505,744 

41. Tivoli Ecoresidences Praia do Forte Ltda.  3,445,676 Pojuca 100.0%

42. Praia do Forte Operadora de Turismo Ltda. 1,071,500 Pojuca 100.0%

43. Agencia de Receptivo Praia do Forte Ltda. 1,189,000 Pojuca 100.0%

44. Timeantube Comercio Ltda. 1,247,811 Pojuca 100.0%

45. บรษิัท รำชด�ำร ิเรสซเิด็นซ์ จ�ำกัด  5,000,000 MI 100.0%

46. บรษิัท รำชด�ำร ิลอดจ์จิ้ง จ�ำกัด  300,000 MI 100.0%

47. บรษิัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ�ำกัด 160,000 MI 51.0%* 

48. MSpa Ventures Limited (“MspaV”)  50,000 MST 100.0%

49. Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited 140,000 MspaV 100.0%

50. Arabian Spas (Dubai) (LLC)  300 MspaV 49.0%* 

51. M SPA International Cairo LLM  5,000 MspaV 100.0%

52. Hospitality Investment International Limited (“HIIL”) 10,000,000 MHG 100.0%

53. MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“MHGIH”)  44,126,338 MHG 100.0%

54. MHG International Holding (Mauritius) Limited (“MHGIHM”) 1,000 MHG 100.0%
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บริษัท
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ถือหุ้นโดย

สัดส่วน

การถือหุ้น

55. MHG Holding Limited 1,000 MHG 100.0%

56. MHG Deep Blue Financing  200,000 MHG 50.0%* 

57. MHG Australia Property Trust 100 MHGIP 100.0%

58. Anantara Vacation Club (HK) Limited (“AVC V (HK)”) 10,000 AVC V 100.0%

59. AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. 100 AVC V 100.0%

60. Sanya Anantara Consulting Limited  USD 500,000 AVC V (HK) 100.0%

61. Lodging Management (Labuan) Limited 1,000 HIIL 100.0%

62. Lodging Management (Mauritius) Limited (“LMM”) 1,000 HIIL 100.0%

63. PT Lodging Management (Indonesia) Limited 1,500 HIIL 93.3%

64. Jada Resort and Spa (Private) Limited (“Jada”) 102,384,759 HIIL 80.1%

หุ้นบุรมิสทิธิ
7,271,550

65. PH Resort (Private) Ltd.  271,767 HIIL 49.9%* 

66. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited (“ZTHIL”)  2 HIIL 50.0%* 

67. Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited (“TTHIL”)  2 HIIL 50.0%* 

68. Sothea Pte. Ltd. 1,450 LMM 80.0%

69. O Plus E Holdings Private Ltd. 1,050,000 LMM 50.0%* 

70. Per Aquum Management JLT  734 LMM 50.0%* 

71. Per Aquum Maldives Private Limited  USD 20,000 LMM 50.0%* 

72. Paradise Island Resorts (Private) Limited (“Paradise”)  6,000,000 Jada 80.1%

73. Kalutara Luxury Hotel and Resort (Private) Limited 137,382,564 Jada 80.1%

74. Elewana Afrika (Z) Limited  202 ZTHIL 50.0%* 

75. The Grande Stone Town Limited (“Grande”) 100,000 ZTHIL 50.0%* 

76. Parachichi Limited 10,000 Grande 50.0%* 

77. Elewana Afrika (T) Limited (“Elewana T”)  2,500 TTHIL 50.0%* 

78. Elewana Afrika Limited (“Elewana”)  2 TTHIL 50.0%* 

79. Trilogy Limited (“Trilogy”) 100 TTHIL 50.0%* 

80. Flora Holding Limited (“Flora”) 10,000 Elewana 50.0%* 

81. Rocky Hill Limited  2 Elewana 50.0%* 

82. Sand River Eco Camp Limited 100 Elewana 50.0%* 

83. Parrots Limited  2 Flora 50.0%* 

84. MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“MHGIP”) 1 MHGIH 100.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
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บริษัท
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ถือหุ้นโดย

สัดส่วน

การถือหุ้น

85. Vietnam Hotel Projekt B.V. (“VHP”)  EUR 22,863 MHGIH 100.0%

86. MHG Management (India) Private Limited 10,000 MHGIH 100.0%

87. Rani Minor Holding Limited (“Rani”)  50,000,000 MHGIH 25.0%* 

88. MHG Australia Investments Pty. Ltd. 100 MHGIP 100.0%

89. Bai Dai Tourism Company Limited  USD 2,150,000 VHP 100.0%

90. Hoi An Riverpark Hotel Company Limited  USD 1,080,000 VHP 91.0%

91. Indigo Bay SA.  300,072,000 Rani 25.0%* 

92. Cabo Delgado Hotels & Resorts, Lda  MZN 
700,000,000 

Rani 25.0%* 

93. Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited 100 MHGIHM 80.0%

94. Sun International (Botswana) Propietary Limited  500,000 MHGIHM 64.0%

95. Minor Hotel Group MEA DMCC  50 MHGIHM 100.0%

96. MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. 7,000,000 MHGIHM 60.0%

หุ้นบุรมิสทิธแิปลง
สภำพที่สำมำรถ

เรยีกคนืได้
14,501,685

97. MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. 3,000,000 MHGIHM 60.0%

หุ้นบุรมิสทิธแิปลง
สภำพที่สำมำรถ

เรยีกคนืได้
7,000,783 

98. Sun International of Lesotho (Proprietary) Limited 12,628 MHGIHM 37.5%* 

99. Rani Minor Holding II Ltd. (“RANI II”)  50,000 MHGIHM 49.0%* 

100. MHG Signity Assets Holding (Mauritius) Limited 100,000 MHGIHM 50.0%* 

101. Sun International (Zambia) Limited  50,000 MHGIHM 50.0%* 

102. Fenix Projectos e Investmentos Limitada  MZN 10,000,000 RANI II 49.0%* 

103. PT Wika Realty Minor Development  260,000 MHGIH 50.0%*

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
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บริษัท
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ถือหุ้นโดย

สัดส่วน

การถือหุ้น

Oaks’s subsidiaries

1. Boathouse Management Pty. Ltd.  3,058,996 OAKS 100.0%

2. Calypso Plaza Management Pty. Ltd.  9,420,142 OAKS 100.0%

3. Concierge Apartments Australia Pty. Ltd.  3,479,414 OAKS 100.0%

4. Goldsborough Management Pty. Ltd. 14,433,119 OAKS 100.0%

5. IMPROPERTY Pty. Ltd. 1 OAKS 100.0%

6. Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd. (“QLD”)  2,912,614 OAKS 100.0%

7. Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 1 Pty. Ltd.  8,979,457 OAKS 100.0%

8. Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd. (“NSW2”) 14,830,219 OAKS 100.0%

9. Oaks Hotels & Resorts (SA) Pty. Ltd. 10,513,471 OAKS 100.0%

10. Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd. (“VIC”) 1,871,380 OAKS 100.0%

11. Queensland Accommodation Corporation Pty. Ltd.  6 OAKS 100.0%

12. Seaforth Management Pty. Ltd.  4,041,019 OAKS 100.0%

13. The Oaks Resorts & Hotels Management Pty. Ltd.  8,606,418 OAKS 100.0%

14. Furniture Services Australia Pty. Ltd. 120 OAKS 100.0%

15. Brisbane Apartment Management Pty. Ltd. 1 OAKS 100.0%

16. Housekeepers Pty. Ltd.  2 OAKS 100.0%

17. Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. (“NZ”) 13,290,430 OAKS 100.0%

18. Oaks Hotels & Resorts JLT Ltd.  300 OAKS 100.0%

19. Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd. 100 OAKS 100.0%

20. ACN 153 490 227 Pty. Ltd. 100 OAKS 100.0%

21. Oaks Hotels and Resorts No. 4 Pty. Ltd. (“No. 4”) 100 OAKS 100.0%

22. Oaks Hotels & Resorts (Management) Pty. Ltd. 100 OAKS 100.0%

23. Oaks Hotels & Resorts Leasing (Collins) Pty. Ltd. 100 OAKS 100.0%

24. Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. Ltd. 15,300,100 OAKS 100.0%

25. Queen Street Property Management Pty. Ltd.  2 QLD 100.0%

26. Mon Komo Management Pty. Ltd. 100 QLD 80.0%

27. Oasis Caloundra Management Pty. Ltd. 100 QLD 80.0%

28. Oaks Hotels & Resorts (Regis Towers) Pty. Ltd. 100 QLD 100.0%

29. Emerald Holdings Investments Pty. Ltd. (“EHI”) 100 QLD 100.0%

30. ACN 153 970 944 Pty. Ltd. 100 QLD 100.0%

31. Oaks Hotels & Resorts (Mon Komo) Pty. Ltd. 100 QLD 100.0%

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
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บริษัท
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ถือหุ้นโดย

สัดส่วน

การถือหุ้น

32. Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd. (“CM”) 100 QLD 100.0%

33. Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd. (“Milton”) 100 QLD 100.0%

34. Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd. (“CL”) 100 QLD 100.0%

35. Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd. (“Radius”) 100 QLD 100.0%

36. Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty. Ltd. (“RM”) 100 QLD 100.0%

37. Oaks (M on Palmer) Management Pty. Ltd. (“M on P”) 100 QLD 100.0%

38. Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd. (“PP”) 100 QLD 100.0%

39. Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd. (“Mor”) 100 QLD 100.0%

40. Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd. (“Mews”) 100 QLD 80.0%

41. Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd. (“OaksQ”) 100 QLD 100.0%

42. Queensland Nominee Management Pty. Ltd. 100 OaksQ 80.0%

43. Emerald Management Pty. Ltd. 100 EHI 80.0%

44. Mackay (Carlyle) Management Pty. Ltd. 100 CM 80.0%

45. Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd. 100 Milton 80.0%

46. Mackay (Carlyle) Lessee Pty. Ltd. 100 CL 80.0%

47. Brisbane (Radius) Management Pty. Ltd. 100 Radius 80.0%

48. Mackay (Rivermarque) Management Pty. Ltd. 100 RM 80.0%

49. Oaks Hotels & Resorts (M on Palmer Apartments) Pty. Ltd. 100 M on P 80.0%

50. Middlemount (Prince Place) Management Pty. Ltd. 100 PP 80.0%

51. Moranbah Management Pty. Ltd. 100 Mor 80.0%

52. Mews Management Pty. Ltd. 100 Mews 80.0%

53. Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. (“NSW”)  49,309 NSW2 100.0%

54. Pacific Blue Management Pty. Ltd.  2 NSW2 100.0%

55. Regis Towers Management Pty. Ltd. 100 NSW2 80.0%

56. Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd. (“HV”) 100 NSW2 100.0%

57. 183 on Kent Management Pty. Ltd.  2 NSW 100.0%

58. 187 Kent Pty. Ltd.  2 NSW 100.0%

59. Oaks Hotels and Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd. (“CB”) 10 NSW 100.0%

60. 361 Kent Pty. Ltd. 10 CB 100.0%

61. Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd. (“CLMa”) 100 HV 80.0%

62. Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd. 100 HV 100.0%

63. Hunter Valley (CL) Memberships Pty. Ltd. 100 CLMa 100.0%

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ถือหุ้นโดย

สัดส่วน

การถือหุ้น

64. Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd.  2 VIC 100.0%

65. Cable Beach Management Pty. Ltd. 100 VIC 100.0%

66. Oaks Hotels & Resorts (Shafto) Pty. Ltd. (“Shafto”) 100 VIC 100.0%

67. Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty. Ltd. 100 VIC 100.0%

68. Oaks Hotels & Resorts Operator (VIC) Pty. Ltd. 100 VIC 100.0%

69. Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting Pty. Ltd. 100 VIC 100.0%

70. Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC) Pty. Ltd. 100 VIC 100.0%

71. Oaks Hotel & Resorts Asset Holdings Pty. Ltd. 100 Shafto 80.0%

72. 187 Cashel Management Limited 100 NZ 100.0%

73. 187 Cashel Apartments Ltd. 100 NZ 100.0%

74. Oaks Cashel Management Ltd. 100 NZ 100.0%

75. Housekeepers (NZ) Ltd. 100 NZ 100.0%

76. Tidal Swell Pty. Ltd.  4 Inv 100.0%

77. Grand (Gladstone) Management Pty. Ltd. 100 No. 4 80.0%

78. Harbour Residences Oaks Ltd.  960,000 NZ 50.0%*

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มร้านอาหาร

สำมำรถตรวจสอบสถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่และประเภทธุรกจิได้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 13

บริษัท
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ถือหุ้นโดย

สัดส่วน

การถือหุ้น

1. บรษิัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (“MFG”)  32,730,684 MINT 99.7% 

2. บรษิัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ�ำกัด  1,000,000 MFG 100.0% 

3. บรษิัท ไมเนอร์ ชสี จ�ำกัด  600,000 MFG 100.0% 

4. บรษิัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ำกัด  600,000 MFG 100.0% 

5. บรษิัท ไมเนอร์ ดคีวิ จ�ำกัด  160,000 MFG 100.0% 

6. บรษิัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด  2,200,000 MFG 95.0% 

7. บรษิัท เอสแอลอำร์ท ีจ�ำกัด  4,000,000 MFG 100.0% 

8. บรษิัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จ�ำกัด  1,220,000 MFG 100.0% 

9. บรษิัท เคเทอริ่ง แอสโซซเิอตส์ จ�ำกัด  50,000 MFG 51.0% 

10. บรษิัท พแีคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด  1,050,000 MFG 49.9%* 

11. บรษิัท บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด  2,032,614 MFG 50.0%* 

12. บรษิัท ซเีลค เซอร์วสิ พำร์ทเนอร์ จ�ำกัด (“SSP”)  450,000 MFG 51.0%* 

13. บรษิัท เอ็มเอสซ ีไทย คูซนี จ�ำกัด  500,000 MFG 40.0%* 

14. International Franchise Holding (Labuan) Limited (“IFH”)  1,800,000 MFG 100.0% 

15. Primacy Investment Limited (“Primacy”)  79,972,745 MFG 100.0% 

16. The Pizza Company Ltd.  1 MFG 100.0% 

17. Select Service Partner (Cambodia) Limited  1,000 SSP 51.0%* 

18. Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. (“FICA”)  6,494,250 IFH 100.0% 

19. The Minor (Beijing) Restaurant Management Co., Ltd. RMB 13,500 FICA 100.0% 

20. Sizzler China Pte. Ltd.  2 IFH 50.0%* 

21. Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“DFHS”)  9,201,000 Primacy 100.0% 

22. MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“MFGIHS”)  45,779,745 Primacy 100.0% 

23. Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. (“MFGS”)  300,000 Primacy 100.0% 

24. Liwa Minor Food & Beverage LLC  3,000 Primacy 49.0%* 

25. BreadTalk Group Ltd.  281,890,148 Primacy 11.0% 

26. Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd.  59,000,100 DFHS 100.0% 

27. MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. (“MHH”)  15,300,100 DFHS 100.0% 

28. Oaks Hotels & Resorts Limited  173,831,898 MHH 100.0% 

29. Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd. (“DFHA”)  10 DFHS 100.0% 

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ถือหุ้นโดย

สัดส่วน

การถือหุ้น

30. Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (“DKL”)  46,000,000 DFHA 70.0% 

31. Expresso Pty. Ltd. (“Expresso”) 100 DKL 70.0% 

32. The Coffee Club Investment Pty. Ltd. (“TCCInv”)  28,616,600 DKL 70.0% 

33. The Coffee Club Franchising Company Pty. Ltd. 17,282,200 DKL 70.0% 

34. The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd.  2 Expresso 70.0% 

35. The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd.  2 Expresso 70.0% 

36. The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. 100 Expresso 70.0% 

37. The Coffee Club Properties (NSW) Pty. Ltd.  2 Expresso 70.0% 

38. The Coffee Club Pty. Ltd. (“TCC”)  2 TCCInv 70.0% 

39. The Coffee Club (International) Pty. Ltd. (“TCCInt”) 100 TCC 70.0% 

40. The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. 100 TCCInt 70.0% 

41. The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. 100 TCCInt 70.0% 

42. The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. 100 TCCInt 70.0% 

43. First Avenue Company Pty. Ltd. 100 DKL 70.0% 

44. Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. (“R&R”) 1 DKL 70.0% 

45. Ribs and Rumps Operating Company Pty. Ltd. 1 R&R 70.0% 

46. Ribs and Rumps Properties Pty. Ltd. 1 R&R 70.0% 

47. Ribs and Rumps International Pty. Ltd. 1 R&R 70.0% 

48. Ribs and Rumps System Pty. Ltd. 100 R&R 70.0% 

49. Minor DKL Construction Pty. Ltd. 100 DKL 70.0% 

50. Minor DKL Management Pty. Ltd. 100 DKL 70.0% 

51. Minor DKL Stores Pty. Ltd. (“DKL Stores”) 100 DKL 70.0% 

52. TCC Operations Pty. Ltd. 100 DKL Stores 70.0% 

53. TGT Operations Pty. Ltd. 100 DKL Stores 70.0% 

54. VGC Food Group Pty. Ltd. (“VGC”) 1,000 DKL 49.0% 

55. Veneziano Coffee Roasters Holdings Pty. Ltd. (“VCRH”)  8,900,000 VGC 49.0% 

56. Groove Train Holdings Pty. Ltd. (“GTH”)  2,100,000 VGC 49.0% 

57. Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. (“CHH”)  700,000 VGC 49.0% 

58. VGC Management Pty. Ltd. 1 VGC 49.0% 

59. Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd.  3 VCRH 49.0% 

60. Groove Train System Pty. Ltd. 1 GTH 49.0% 

61. Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. 100 VCRH 49.0% 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ถือหุ้นโดย

สัดส่วน

การถือหุ้น

62. Groove Train Properties Pty. Ltd. 1 GTH 49.0% 

63. Coffee Hit System Pty. Ltd. 100 CHH 49.0% 

64. Coffee Hit Properties Pty. Ltd. 1 CHH 49.0% 

65. Black Bag Roasters Pty. Ltd. 100 VCRH 49.0% 

66. Veneziano Coffee (NSW) Pty. Ltd. 1,337 VCRH 30.8%* 

67. Veneziano (SA) Pty. Ltd. 1,000 VCRH 17.5%* 

68. The Minor Food Group (India) Private Limited 14,748,572 MFGIHS 70.0% 

69. The Food Theory Group Pte. Ltd.  300,000 MFGIHS 50.0%

70. Over Success Enterprise Pte. Ltd. (“Over Success”) 10,000 MFGIHS 69.2% 

71. Patara Fine Thai Cuisine Limited  3,000,000 MFGIHS 50.0%* 

72. Beijing Qian Bai Ye Investment Counsultation Ltd. USD 100,000 Over Success 69.2% 

73. Beijing Riverside & Courtyard Investment Management Ltd. RMB 7,000,000 Over Success 69.2% 

74. Beijing Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd. RMB 2,030,000 Over Success 69.2% 

75. Beijing Longkai Catering Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

76. Beijing Three Two One Fastfood Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

77. Beijing JiangShang Catering Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

78. Beijing Red Matches Catering Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

79. Beijing Yunyu Catering Ltd. RMB 1,000,000 Over Success 69.2% 

80. Beijing Jianshan Rundai Catering Ltd. RMB 500,000 Over Success 69.2% 

81. Beijing Xilejia Catering Ltd. RMB 500,000 Over Success 69.2% 

82. Beijing Dejianhua Catering Ltd. RMB 100,000 Over Success 34.2% 

83. Beijing Sanrenxing Huixin Restaurant RMB 100,000 Over Success 69.2% 

84. Beijing Tiankong Catering Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

85. Shanghai Riverside & Courtyard Co., Ltd. RMB 2,000,000 Over Success 69.2% 

86. Shanghai Riverside & Courtyard & Gongning Catering Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

87. Shanghai Yi Ye Qing Zhou Catering Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

88. Shanghai Riverside & Courtyard Zhenbai Catering Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

89. Beijing Yangguang Catering Management Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

90. Jinan Riverside & Courtyard Catering Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

91. Tianjin Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

92. Suzhon Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

93. Nanjing Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ถือหุ้นโดย

สัดส่วน

การถือหุ้น

94. Shenyang Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd. RMB 100,000 Over Success 69.2% 

95. Wuhan Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd. RMB 30,000 Over Success 69.2% 

96. Nantong Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2% 

97. Yangzhou Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2% 

98. Hangzhou Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

99. Dalian Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

100. BBZ Design International Pte. Ltd.  400,000 MFGS 100.0% 

101. Element Spice Café Pte. Ltd.  400,000 MFGS 100.0% 

102. NYS Pte. Ltd.  400,000 MFGS 100.0% 

103. PS07 Pte. Ltd. 100,000 MFGS 100.0% 

104. TES07 Pte. Ltd.  500,000 MFGS 100.0% 

105. XWS Pte. Ltd.  441,000 MFGS 100.0% 

106. Shokudo Concepts Pte. Ltd. 100,000 MFGS 100.0% 

107. Shokudo Heeren Pte. Ltd. 100,000 MFGS 100.0% 

108. TEC Malaysia Sdn. Bhd. RM 500,000 MFGS 100.0% 

109. TE International (China) Pte. Ltd. 1 MFGS 100.0%

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มจัดจ�าหน่าย

สำมำรถตรวจสอบสถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่และประเภทธุรกจิได้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 13

บริษัท
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (หุ้น)
ถือหุ้นโดย

สัดส่วน

การถือหุ้น

1. บรษิัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“MCL”)  489,770,722 MINT 91.4% 

2. บรษิัท อำร์มนิ ซสิเท็มส์ จ�ำกัด 1,100,000 MCL 100.0% 

3. บรษิัท นวศร ีแมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด 100,000 MCL 100.0% 

4. บรษิัท ไมเนอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด  40,000 MCL 100.0% 

5. บรษิัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด  700,000 MCL 100.0% 
 รวมจ�ำนวนหุ้น
ที่ถอืโดย RET 

6. บรษิัท เรด เอริ์ธ ไทย จ�ำกัด (“RET”)  350,000 MCL 100.0% 

7. บรษิัท เอสมโิด แฟชั่นส์ จ�ำกัด 13,000,000 MCL 90.8% 

8. Marvelous Wealth Limited 1 MCL 100.0% 

9. บรษิัท มำยเซล ดอท ซโีอ ดอท ทเีอช จ�ำกัด  300,000 MCL 50.1%

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

ธุรกิจหลัก 
เป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและ

ธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิโรงแรม ซึ่งรวมถงึโครงกำรพัฒนำ
ทีอ่ยูอ่ำศยัเพือ่ขำย โครงกำรพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลำ และให้เช่ำ 
ศูนย์กำรค้ำและอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง และธุรกิจ 
จัดจ�ำหน่ำย 

ส�านักงานใหญ่ 

เลขทะเบยีนบรษิัท 0107536000919 (เดมิ บมจ. 165) 
เลขที่ 99 อำคำรเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้นที่ 16 
ซอยรูเบยี ถนนสุขุมวทิ 42 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2381 5151 
โทรสำร :  +66 (0) 2381 5777-8 
โฮมเพจ :  http://www.minorinternational.com 

ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ทุนจดทะเบียน : 
4,641,789,065 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 
4,641,789,065 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 

ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว
4,402,311,611 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 
4,402,311,611 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
นายทะเบยีนหุน้สามญัและใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ(MINT-W5) 
บรษิัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภเิษก แขวงดนิแดง
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000 
โทรสำร : +66 (0) 2009 9991
อเีมล :  SETContactCenter@set.or.th
โฮมเพจ : http://www.set.or.th

นายทะเบียนหุ้นกู้ 
นายทะเบียนหุ้นกู้	MINT	ครั้งที่	2/2553	ชุดที่	2,	
ครั้งที่	1/2554,	ครั้งที่	1/2555	ชุดที่	1	และชุดที่	2	
บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย	ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์	
อำคำรส�ำนักงำนใหญ่ พหลโยธนิ ชั้นที่ 11 
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

นายทะเบียนหุ้นกู้	MINT	ครั้งที่	2/2554	
ชุดที่	1	และชุดที่	2	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรำม 3 
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 

นายทะเบียนหุ้นกู้	MINT	ครั้งที่	2/2555,	ครั้งที่	1/2557	
ครั้งที่	1/2558	ชุดที่	1	และชุดที่	2
ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภเิษก 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้สอบบัญชี 
บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด	
โดยนำงอโนทัย ลกีจิวัฒนะ และ/หรอื 
นำยขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล และ/หรอื  
นำยชำญชัย ชัยประสทิธิ์
ผู้สอบบัญชรีับอนุญำตเลขที่ 3442, 3445 และ 3760 
ตำมล�ำดับ 
ชั้นที่ 15 บำงกอกซติี้ทำวเวอร์ 
เลขที่ 179/74-80 ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2286 9999 
โทรสำร : +66 (0) 2286 5050 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท	ส�านักงานกฎหมายสยามซิตี้	จ�ากัด	
ชั้นที่ 20 อำคำรรัจนำกำร 
เลขที่ 183 ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2676 6667-8 
โทรสำร : +66 (0) 2676 6188 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำ กัด (มหาชน)

เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2365 6117
โทรสาร +66 (0) 2365 6092
www.minorinternational.com




